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ДОГОВОРІВ ЗА УЧАСТІ НАК
“НАФТОГАЗ УКРАЇНИ”
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Документ до обговорення

Основні перепони масштабування ринку ЕСКО
1.

Переважна кількість проектів, що впроваджуються в бюджетній сфері – встановлення Індивідуальних Теплових Пунктів
з погодним регулюванням. Причина: прості, типові, надійні та швидкоокупні заходи (до 6-7 років)

2.

Незначна частка комплексних проектів з підвищення енергоефективності. Причина:
а) відсутність довгих і дешевих грошей,
б) неготовність приватних компаній вкладати в глибоку модернізацію через технічні ризики та відсутність
доступного фінансового ресурсу (вартість капіталу для приватних компаній, за словами учасників ринку – 2226%).

5.

Впровадження дрібних, фрагментарних проектів (ІТП) майже унеможливлюють впровадження комплексних проектів,
через значне збільшення періоду окупності таких проектів

6.

Значна кількість об'єктів бюджетної сфери експлуатується з недотриманням повітряно-теплового режиму, рівня
освітлення, інших вимог утримання будівель, що визначені санітарними нормами та правилами, що призводить до ще
більшого зниження фінансово-економічних показників таких проектів

7.

Як правило, разом з заходами енергоефективності мають також впроваджуватись інші супроводжуючі заходи, що не
впливають на економію ПЕР, а саме: заходи з інклюзивності (пандуси тощо), пожежна безпека, блискавкозахист,
підсилення конструкцій. Все це здорожує проекти та збільшує терміни окупності.

НАК “Нафтогаз України” може подолати ці бар'єри та брати пряму участь у впроваджені проектів з
енергоефективності на основі ЕСКО-моделі з бюджетними організаціями у ролі Супер ЕСКО

Супер ЕСКО та роль НАК “Нафтогаз України”
Що таке Супер ЕСКО:
•

Це державні або публічні компанії/організації, які покликані подолати існуючі ринкові бар’єри.

•

Супер ЕСКО не конкурують з приватними ЕСКО, а навпаки сприяють розвитку ЕСКО ринку, потенціалу та компетенцій.

•

Сприяють розвитку ЕСКО ринку та впровадженню більш складних проектів глибокої модернізації (досягнення більше 50%
економії енергії).

•

Супер ЕСКО можуть розблокувати ринки енергоефективності, що стримуються проблемами фінансування та впровадження.

•

Сприяють масштабуванню проектів з енергоефективності виступаючі у ролі агрегаторів великих проектів з типовими
технічними рішеннями та зменшуючі транзакційни витрати на впровадження проектів.

•

Зменшують витрати на впровадження кожного окремого проекту в пулі проектів за рахунок оптимізації закупівель,
застосуванню типових рішень та залученню більш довгого фінансування з меншою вартістю капіталу, ніж приватні компанії та
окремі та малі проекти.

•

На відміну від приватних та комунальних ЕСКО, Супер ЕСКО створено урядом або державною/публічною організацією і
підтримує не тільки державний сектор (лікарні, школи, муніципалітети, урядові будівлі та інші громадські установи), а й ЕСКО
приватного сектору шляхом нарощування потенціалу, розробки проектів та сприяння. Наприклад, Супер-ЕСКО може
реалізовувати проекти державного сектору за підтримки приватних ЕСКО, а в деяких випадках навіть надавати їм
фінансування.

•

Супер-ЕСКО сприяє створенню еко-системи енергоефективності: від енергоаудиту до проектування, укладання контрактів,
закупівлі товарів та послуг з енергоефективності (у тому числі через приватні ЕСКО), впровадженню заходів, здійсненню
моніторингу та верифікації енергоефективності, експлуатації та обслуговуванні обладннання та установок.

•

Супер-ЕСКО не тільки зменшує ризики зацікавлених сторін, але й допомагає зміцнити довіру, в тому числі між приватними
ЕСКО та державним сектором. У деяких випадках Супер ЕСКО надає кредитні або ризикові гарантії для проектів ЕСКО.

Концептуальна схема Супер-ЕСКО
Розпорядники
будівель

ЕЕ заходи
та послуги
Фінансові
організації

Позика

Виплата

Супер ЕСКО

Виплата
Постачальники
обладнання та
послуг

Виплата

Приватні ЕСКО

Джерело: адаптовано на основі прикладу Etihad ESCO

•

Аудит та консультування

•

Формування проектів, бенчмаркінг

•

Проведення торгів та закупівель

•

Управління проектами

•

Верифікація скорочення споживання

•

Звітування

Алгоритм співпраці з НАК “Нафтогаз України” в
сфері укладання ЕСКО договорів
1.

НАК “Нафтогаз України” розробляє критерії відбору потенційних проектів та інформує про механізм співпраці всі
зацікавлені сторони (ОДА, ОМС, ЦОВВ, учасників ринку)

2.

ОМС/ЦОВВ надсилають заявки в НАК “Нафтогаз України” з потенційними об'єктами для впровадження

3.

НАК “Нафтогаз України” оцінює проекти згідно критеріям, формує пул/групи проектів (наприклад, за регіональним
принципом) та інформує відповідні ОМС/ЦОВВ про рішення

4.

НАК “Нафтогаз України” або одне з підприємств Групи Нафтогаз (наприклад, ДП «Нафтогаз Енергосервіс») проводить
закупівлю послуг з енергосервісу від імені розпорядників будівель

5.

ОМС/ЦОВВ контролюють процес закупівлі відповідно до сформованих пулів/груп проектів

6.

НАК “Нафтогаз України” залучає операторів ринку (існуючі ЕСКО та постачальників товарів/послуг) до впровадження
проектів

7.

ОМС/ЦОВВ виплачують оплату підприємству Групи Нафтогаз України по енергосервісних договорах

8.

Після повної виплати по договорах, всю економію починають отримувати ОМС/ЦОВВ

9.

На основі розрахунку зекономлених обсягів природного газу, НАК “Нафтогаз України” дозволяє відповідному
підприємству ТКЕ перерозподіляти ці обсяги на інші місяці опалювального сезону.

Впровадження даної моделі потребує змін до Закону про ЕСКО* та інші НПА з
метою дозволити НАК “Нафтогаз України” проводити закупівлі від імені ОМС/ЦОВВ.
* - Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації
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Повернення інвестицій за рахунок економії Супер ЕСКО під час дії енергосервісного договору
Економія бюджетних коштів після закінчення дії енергосервісного договору
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Критерії відбору проектів та Типові заходи
Критерії (кожен проект оцінюється по балам, нарахованим згідно критеріїв):
•

Наявність підрозділу енергоменеджменту в ОМС або ОДА

•

Наявність розробленої проектної документації на заходи

•

Наявна схема теплопостачання (за новою методологією)

•

Перевага областям – присутності ТЕЦ, що перебувають в управлінні Групи Нафтогаз

•

Компанія надаватиме перевагу потенційним об'єктам, які знаходяться в областях присутності підприємств Групи
Нафтогаз

•

Наявність експертизи на проекти з енергоефективності

•

Наявні сертифікати енергоефективності виконані атестованим аудитором якій склав не менше 10 сертифікатів

•

Перевагу отримують проекти які демонструють найбільше скорочення споживання газу за допомогою
стандартизованих заходів

•

Перевагу отримують типові проекти шкіл, садків, лікарень

Орієнтовний перелік типових заходів:
•

Встановлення ІТП, погодного регулювання, енергомоніторинг та енергоменеджмент

•

Модернізація системи опалення (балансування, промивка, утеплення трубопроводів тощо)

•

Покращення характеристик огороджуючих конструкцій (утеплення фасадів, даху, перекриття, світлопрозорі
конструкції)

•

Встановлення/модернізація системи вентиляції

•

Модернізація систем освітлення

•

Будівництво малих котелень (в тому числі на твердому біопаливі), там де це, технічно та економічно доцільно
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Критерії відбору проектів та Типові заходи
Заявка від ОМС/ЦОВВ має містити основну інформацію про об’єкт:
•

Площа (чим більше – тим краще)

•

Щомісячні дані по споживанню теплової та електричної енергії за
останні три роки (чим більше – тим краще)

•

Основні характеристики системи опалення та огороджуючих
конструкцій

•

Діючи тарифи

•

Дотримання існуючих санітарних норм («перетоп»/ «недотоп»,
норми освітлення тощо)

•

Наявність сертифікату енергоефективності

•

Наявність розробленої проектної документації
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ДЯКУЮ

