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Список скорочень
АМР США

Агентство США з міжнародного розвитку

БКУ

Бюджетний кодекс України

БРР

Багатосторонні банки розвитку

ГКУ

Господарський кодекс України

ДПЕК

Донбаська паливно-енергетична компанія

ДПП

Державно-приватне партнерство

ЕСКО

Енергосервісна компанія

ЄБРР

Європейський банк реконструкції та розвитку

ЄІБ

Європейський інвестиційний банк

ЄС

Європейський Союз

ЖКГ

Житлово-комунальне господарство

ЕЕ

Енергоефективність

ІМР

Інститут місцевого розвитку

ІСД

Індустріальний Союз Донбасу

ІТП

Індивідуальний тепловий пункт

КМУ

Кабінет міністрів України

КП

Комунальне підприємство

МБРР

Міжнародний банк реконструкції та розвитку

МСП

Малі та середні підприємства

МФК

Міжнародна фінансова корпорація

ОМС

Орган місцевого самоврядування

ОСББ

Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків

НБУ

Національний банк України

ПІБ

Північний інвестиційний банк

РКЗК ООН

Рамкова конвенція ООН щодо зміни клімату

РМТ

Проект «Реформа міського теплозабезпечення»

ТЕО

Техніко-економічне обґрунтування

ФП

Фінансовий посередник

ФСЄ

Фонд Східна Європа

ФЧТ

Фонд чистих технологій

ЦКУ

Цивільний кодекс України

ЦМК

Цілісний майновий комплекс

ЦТП

Центральний тепловий пункт

ЦП

Цінні папери

CIDA

Канадська агенція з міжнародного розвитку
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DIGH

Фонд «Голландські міжнародні гарантії для житлового фонду»

GDA

Глобальний альянс для потреб розвитку (механізм співфінансування
соціально-економічних проектів)

GTZ

Німецьке бюро технічної співпраці

KfW

Німецький державний банк розвитку

NEFCO

Скандинавська екологічна фінансова корпорація

SIDA

Швецька агенція з міжнародного розвитку

USAID

Агентство США з міжнародного розвитку

US TDA

Агентство розвитку торгівлі США
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від 8 грудня 2009 року N 386
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Вступ
Посібник з підготовки проектних пропозицій є практичним інструментом для всіх хто
зацікавлений в розробці, фінансуванні та запровадженні проектів з енергоефективності у
сфері виробництва, транспортування та споживання теплової енергії. Його метою є
надання методичної допомоги керівництву міст та суб’єктам господарювання сфери
міського теплопостачання у визначенні інвестиційних проектів, їх техніко-економічному
обґрунтуванню, підготовці бізнес планів та залученні найбільш вірогідних та надійних
джерел та інструментів фінансування інвестиційних проектів.
Бізнес план є фактично стратегією реалізації інвестиційних проектів і розробляється
переважно з метою залучення зовнішнього фінансування (кредитів, інвестицій та ін.) для
їх реалізації. Основою ж для розробки бізнес плану стають визначені в результаті
енергоаудиту інвестиційні проекти.
Цей посібник допоможе не тільки правильно структурувати бізнес план та визначити, яку
саме інформацію про підприємство та його інвестиційну програму необхідно подати та
яким саме чином її викласти, але й аргументовано довести економічну доцільність
реалізації відповідних проектів інвестиційної програми підприємства.
Першим кроком для визначення енергоефективних проектів у сфері виробництва,
транспортування та споживання теплової енергії є проведення енергоаудиту, за
підсумками якого розробляється комплекс технічних, організаційних і експлуатаційних
заходів, спрямованих на зниження витрат паливно-енергетичних ресурсів та забезпечення
оптимальних кліматичних і інших умов життєдіяльності людей у приміщеннях будівель.
Цей посібник містить інформацію про те, що таке енергоаудит, для чого він проводиться,
як правильно вибрати енергоаудитора та що очікувати за результатами проведення
енергоаудиту.
Для підвищення рівня довіри до підприємства та його інвестиційних проектів з боку
можливих кредиторів та інвесторів, а також прозорості і зрозумілості його системи обліку
та контролю, а отже зниження очікуваних ризиків, виникає необхідність проведення
незалежного аудиту фінансової звітності та фінансово-майнового стану суб’єкта
господарювання. У посібнику детально викладено рекомендації з підготовки підприємства
до проведення зовнішнього фінансового аудиту та вибору належного аудитора.
Зазвичай існує широкий спектр джерел та інструментів фінансування інвестиційних
проектів у сфері виробництва, транспортування та споживання теплової енергії. Однак, в
умовах світової фінансової кризи та недосконалості українського законодавства існують
певні тимчасові обмеження, що безпосередньо впливають на вірогідність та надійність, а
відтак, й на вибір відповідних джерел фінансування інвестиційних проектів. У цьому
посібнику аналізуються основні наявні в Україні джерела фінансування інвестиційних
проектів та даються рекомендації щодо найбільш вірогідних та надійних джерел та
інструментів (моделей) фінансування інвестиційних проектів у сфері виробництва,
транспортування та споживання теплової енергії.
В додатках до цього посібника наведено зразки документів для практичного використання
керівництвом міст та суб’єктами господарювання сфери міського теплопостачання, при
розробці, фінансуванні та запровадженні проектів з енергоефективності у сфері
виробництва, транспортування та споживання теплової енергії.
Посібник підготовлено в рамках проекту «Реформа міського теплозабезпечення в Україні»
(IRG/USAID) консультантами ВБО «Інститут місцевого розвитку» Альоною Бабак,
Анатолієм Колієнком, Русланом Кундриком, Дмитром Левицьким, Надією Лисенко,
Степаном Маков`яком, Вікторією Погорєловою, Ігорем Слободенюком та Русланом
Тормосовим та рекомендовано до використання містами, відібраними до участі у проекті.
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1. Рекомендації для проведення енергоаудиту
1.1 Основні вимоги до проведення енергетичного аудиту
1.1.1 Задачі проведення енергетичного аудиту.
Енергетичним аудитом називають обстеження будівель, їх елементів, технологічних
процесів, інженерних систем, агрегатів, устаткування, комунікацій і трубопроводів і з
наступною оцінкою і аналізом існуючої ситуації та розробкою заходів, які можуть бути
здійснені з метою раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів,
зменшення втрат теплової енергії, скорочення споживання теплової, електричної і інших
видів енергії, підвищення енергетичної ефективності роботи обладнання, та покращення
мікроклімату в будівлях.
У ході виконання енергетичного аудиту будівель і споруд здійснюється визначення
ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів для будівель під час їх
експлуатації, що включає наступне:
-

проведення аналізу архітектурно-планувальних рішень, інструментального
встановлення теплотехнічних показників теплоізоляційної оболонки будинку та
енергетичних характеристик інженерного обладнання;

-

виявлення структури енерговитрат на потреби опалення, вентиляції, гарячого
водопостачання, освітлення та інші потреби упродовж опалювального періоду;

-

визначення
значенням;

-

визначення потенціалу енергозбереження;

-

розробка обґрунтованих рекомендацій з підвищення рівня енергетичної
ефективності будівель – комплексу технічних, організаційних і експлуатаційних
заходів, які приводять до зниження витрат теплової і інших видів енергії за умови
обов’язкового забезпечення оптимальних кліматичних і інших умов
життєдіяльності людини у приміщеннях будівлі.

відповідності

фактичних

питомих

тепловитрат

нормативним

При виконанні енергетичного аудиту теплопостачальної організації та системи
теплопостачання, як промислового об’єкту енергетичного аудиту, визначається
ефективність використання палива у теплогенеруючих пристроях, величина витрат
теплоти на власні потреби котельні, ефективність системи транспортування і відпуску
теплоти. Вказані роботи включають наступне:
-

комплекс режимно-налагоджувальних робіт на паливоспалювальному обладнанні
(виконується спеціалізованими організаціями, які мають відповідну ліцензію і
дозвіл Інспекції з енергозбереження НАЕР, визначення коефіцієнту корисної дії
котлів ККД «нетто». За відсутності відповідних дозволів на виконання таких
режимно-налагоджувальних робіт організація, яка виконує роботи з енергетичного
аудиту може скористатись даними звітів з проведення режимно-налагоджувальних
робіт за умови наявності погодження таких звітів у встановленому порядку;

-

визначення втрат теплоти на власні потреби котельні, вияснення величини
коефіцієнту корисної дії котельні ККД «брутто»;

-

визначення розрахункової потреби теплоти на опалення, вентиляцію і гаряче
водопостачання житлових, громадських і промислових будинків за їх фактичними
паспортними характеристиками, а також показаннями теплових лічильників;
побудова графіку відпуску теплоти залежно від температури зовнішнього повітря;
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-

аналіз споживання палива котельнею, обчислення кількості виробленої в котельні
кількості теплоти за результатами режимно-налагоджувальних робіт на котлах та
тепломеханічному обладнанні котельні;

-

інвентаризація теплових мереж і системи відпуску і підготовки теплоносія,
визначення втрат теплоти на теплових мережах з охолодженням води і витоками
води; розрахунок відпущеної до споживачів кількості теплоти (розрахунки
здійснюються у всьому діапазоні температур зовнішнього повітря);

-

побудова п’єзометричного графіку теплових мереж, визначення режимів тиску у
трубопроводах;

-

складання теплового балансу для теплопостачальної організації – виявлення
тотожності кількості теплоти, підведеної з паливом, з однієї сторони, і кількості
теплоти, яка втрачається у ході генерування теплоти у котельні, при її
транспортуванні у теплових мережах (з урахуванням втрат теплоти у центральних і
індивідуальних теплових пунктах) та кількості теплоти, яка відпускається
споживачам, з другої;

-

складання балансу споживання води і електроенергії на підприємстві;

-

аналіз балансів теплоти, електроенергії і води. Виявлення статей втрат паливноенергетичних ресурсів. Перелік можливих втрат теплоти, які мають місце у системі
вироблення, транспортування і відпуску теплоти для реальної усередненої системи
і «ідеальної» системи теплопостачання наведений на рис. 1 і рис.2.

-

визначення основних питомих показників роботи підприємства - питомих витрат
палива і електроенергії на вироблення одиниці теплоти; виявлення відповідності
фактичних питомих показників нормативним значенням;

-

визначення потенціалу енергозбереження у ході вироблення, транспорування та
відпуску теплоти;

-

розробка обґрунтованих рекомендацій із запобігання втрат теплоти і підвищення
рівня енергетичної ефективності процесів вироблення, транспортування і відпуску
теплоти – комплексу технічних, організаційних і експлуатаційних заходів, які
приводять до зниження витрат паливно-енергетичних ресурсів у теплопостачальній
організації за умови відпуску нормуємої кількості теплоти, яка гарантує
забезпечення оптимальних кліматичних і інших умов життєдіяльності людей у
приміщеннях будівель;

-

розробка рекомендацій з впровадження заходів, направлених на підвищення
ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів.

Результати надаються у Звіті по енергоаудиту, що описує рекомендовані заходи з
відповідними інвестиціями, економією та прибутком. Додаткові дані і результати,
отримані під час проведення енергоаудиту, можуть бути використаними у ході розробки
проектної документації для впровадження заходів або у енергетичному паспорті будівлі,
який складається згідно вимог чинної нормативної документації (ДБН В.2.6-31:2006
Теплова ізоляція будівель, К.2006), або у ході розроблення питомих показників роботи
теплопостачальної організації.
При проведенні енергоаудиту у будинках повинні бути оцінені наступні фактори і
системи, які впливають на рівень енергоспоживання і створення необхідних умов
життєдіяльності людини:
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Рис.1 Середні втрати теплової енергії у діючих системах централізованого
теплопостачання (у % від потенціалу палива)
Потенціал палива –
100%
Втрати теплоти у котлах у ході
генерування теплоти
14–16%
Вироблена теплова енергія у
котельні
84 – 86%
Втрати теплової енергії на власні
потреби котельні
2–3%
Теплова енергія, відпущена
до теплових мереж
81 – 84%
Втрати теплоти у теплових мережах
12–13%
Загальні втрати теплоти від
котельні до споживача 28–32%
Теплова енергія, відпущена до
споживачів
68 – 72%

Теплота, яка може бути витраченою
корисно у сучасних будинках

Втрати у внутрішньо будинковій
розподільчій системі - 5,5–6,5%

Втрати при тепловіддачі
7–8%

53,5–59,5%

Гіпотетична потреба у тепловій
енергії, якби теплозахисні
характеристики всіх будинків
відповідали сучасним вимогам з
теплової ізоляції за наявності
регулювання теплоти у вузлі вводу

29–32%

Втрати теплоти, які виникають
внаслідок низьких теплозахисних
характеристик будівель
27,5–24,5%

Загальні втрати теплоти у
споживача 37–42%
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Рис.2.Втрати теплової енергії в так званій «ідеальній» системі централізованого
теплопостачання (у % від потенціалу палива)
Потенціал палива –
100%

Вироблена теплова енергія у
котельні
89 – 90%

Втрати теплової енергії у котлах у
ході її виробництва 10–11%

Втрати теплової енергії на власні
потреби котельні
1%
Теплова енергія, відпущена
до теплових мереж
88 – 89%
Втрати теплоти у теплових мережах
- 7–8%
Загальні втрати теплоти від
котельні до споживача - 18–20%
Теплова енергія, відпущена до
споживачів
80 – 82%

Теплота, яка може бути витраченою
корисно у сучасних будинках

Втрати у внутрішньо будинковій
розподільчій системі 1–2%

Втрати при тепловіддачі
2–3%

75–79%

Гіпотетична потреба у тепловій
енергії, якби теплозахисні
характеристики всіх будинків
відповідали сучасним вимогам з
теплової ізоляції за наявності
регулювання теплоти у вузлі вводу
29–32%

Потенціал з
енергозбереження
45–50%
Загальні втрати теплоти
у споживача - 3–5%

12

РЕФОРМА МІСЬКОГО ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Огороджуючі конструкції будівлі (стіни, вікна, двері,дах і підлога)
· Система опалення
· Система вентиляції
· Система гарячого водопостачання
· Автоматична система управління
· Освітлення
· Різне обладнання - кухонне, пральне і т.д.
· Система кондиціювання
Окрім цього, необхідно також приймати до уваги як відбувається управління і
експлуатація будівлі і його інженерних систем.
За умови проведення енергоаудиту теплопостачальної організації повинні бути оцінені
наступні системи,установки і агрегати, які впливають на рівень енергоспоживання і
ефективність процесів вироблення, транспортування і відпуску теплоти:
Система обліку палива на котельних;
· Лічильники електричної енергії, води і теплоти на котельних, ЦТП і ІТП;
· Паливоспалювальне обладнання ( котли, теплогенератори, їх пальники і система
підготовки палива );
· Тепломеханічне обладнання котельні, ЦТП і ІТП;
· Внутрішньокотельні трубопроводи, трубопроводи на ЦТП;
· Тягодуттєве обладнання паливоспалюючих агрегатів;
· Автоматична система управління роботи обладнанням котельні, ЦТП і ІТП;
· Освітлення котельні, центральних
теплових пунктів (ІТП);

теплових пунктів( ЦТП) і

індивідуальних

· трубопроводи теплових мереж, теплові камери, канали інші пристрої системи
транспор- тування теплоносія;
Окрім цього, необхідно також приймати до уваги як відбувається управління і
експлуатація будівлі і його інженерних систем.
1.1.2 Основні учасники процесу проведення енергетичного аудиту.
Основними учасниками процесу проведення енергетичного аудиту є наступні ключові
юридичні і фізичні особи:
-

Адміністратор;

-

Виконавчий орган;

-

Аудитор;

-

Замовник, який представляє об’єкт аудиту.

Можливий варіант, коли функції окремих учасників процесу поєднуються. Розглянемо
права і обов’язки кожного із учасників процесу.
Адміністратор несе відповідальність за виконання національної чи регіональної політики
у сфері енергоєфективності (або її частини). Це, як правило представник уряду або
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регіональної адміністрації. Адміністратор призначає Виконавчий орган, який бере на себе
функції здійснення програми. Окрім цього, Адміністратор:
-

здійснює постановку завдань до програм єнергоаудиту;

-

має повноваження щодо офіційного введення в дію керівних принципів у сфері
єнергоаудиту;

-

має повноваження щодо виділення фінансування на здійснення єнергоаудиту;

-

пропагує програми єнергоаудиту серед громадськості.

Для прикладу: Адміністратором програм з енергоаудиту може бути Мінрегіонбуд або
Мінжилокомунгосп.
Виконавчій орган несе відповідальність за повсякденне функціонування програми
енергоаудиту. Фінансування для здійснення своєї діяльності він отримує або від
Адміністратора, або від Аудитора, хоча не виключені й інші джерела. Виконавчий орган,
як правило, некомерціна організація, яка може виконувати наступні функції:
-

надавати підтримку Адміністратору в розробці програми енергоаудиту;

-

здійснювати контроль за результатами аудиторських перевірок, консультуватиє і
навчати аудиторів, контролюватиє якість енергоаудиту;

-

забезпечувати обмін інформації між Адміністратором, Аудитором і Замовником..

Замовником енергоаудиту є фізична або юридична особа, яка, як правило, займається
виробництвом, транспортуванням або відпуском теплоти; несе відповідальність і здійснює
оплату витрат за енергоресурси для будівлі, здійснює фінансування і контроль за
проведенням робіт Замовник несе відповідальність за відповідність об’єму і змісту робіт
затвердженим програмам і намірам. Замовник очікує отримати користь від результатів
виконання енергоаудиту в тому чи іншому вигляді. Замовник може поєднувати функції
фінансування робіт з енергоаудиту з різноманітною діяльністю іншого характеру.
Зацікавленість Замовника у виконанні енергоаудиту може бути спричиненою:
-

потребою у зниженні витрат палива, втрат теплоти, інших енергетичних витрат і
платежів за енергоресурси;

-

ринковим іміджем;

-

добре
структурованими
програмами
енергоспоживанням на об'єкті;

-

державною і регіональної політикою у сфері енергозбереження і охорони довкілля.

енергоспоживання

і

управління

Від виконаного енергоаудиту Замовник може отримати наступні переваги:
-

фінансові (зниження витрат та збільшення прибутку);

-

організаційні (поліпшення теплового комфорту і умов життєдіяльності у
приміщеннях, підвищення продуктивності виробництва і якості продукції,
поліпшення менеджменту на підприємстві чи в установі);

-

екологічні, що проявляються і за межами організації Замовника (зниження викидів
двоокису вуглецю, збереження викопних видів палива, внесок у зменшення
«парникового» ефекту та глобального потепління).

Замовник може отримувати фінансування для проведення робіт з енергоаудиту від
Адміністратора, Виконавчого органу або Аудитора; повинен надавати Аудитору всю
інформацію, яка необхідну для проведення енергоаудиту (дані про результати
господарської діяльності підприємства з теплопостачання, дані про споживання
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енергоресурсів, про об'єкти аудиту тощо); погоджує програму робіт з виконання
енергоаудиту; використовує результати енергоаудиту при експлуатації будівлі і
управлінні енергоспоживанням. Результати енергоаудиту є, як правило, власністю
Замовника.
Замовник має право, у разі відсутності кваліфікації, призначати і оплачувати роботу
керівника робіт з проведення енергоаудиту – фізичної чи юридичної особи, яка
професійно підготовлена до виконання таких функцій – представника консалтингової
компанії, пуско-налагоджувальних,проектних або будівельно-монтажних організацій.
Замовником може бути підприємство з вироблення, транспортування або відпуску
теплоти, місцеві органи самоуправління, власники будівель і споруд.
Енергоаудитором, як правило, є представник спеціалізованої організації, атестованої на
діяльність з енергоаудиту відповідно до вимог Тимчасового положення про порядок
проведення енергетичного обстеження підприємств і атестації спеціалізованих організацій
на право його проведення, затвердженого наказом Держкоменергозбереження від 12
травня 1997 року N 49 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції 2 вересня 1997 року за N
375/2179
Організація, яка здійснює виконання робіт з енергетичного аудиту повинна мати
Державну ліцензію на виконання робіт з енергоаудиту і свідоцтво-дозвіл Центрального
агентства з енергетичних обстежень, яке створюється Національним Агентством України
з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів ( НАЕР).
Згідно вимог наказу Державного комітету України з енергозбереження від 9 квітня 1999 р
№ 27 «Про затвердження положення про порядок організації енергетичних обстежень»
Енергоаудитор зобов'язаний:
-

здійснювати свої професійні обов'язки відповідно до цього Положення;

-

не розголошувати інформації, віднесеної до комерційної таємниці, яка стала
доступною йому у зв'язку із проведенням енергетичного обстеження;

-

відмовляти в проведенні енергетичного обстеження в разі невідповідності його
завдань законодавству України або міжнародним договорам;

-

дотримуватись правил професійної етики, бути об'єктивним і не піддаватися тиску
заінтересованих осіб;

-

дотримуватися конфіденційності інформації, що стала доступною йому у зв'язку з
проведенням енергетичного обстеження;

-

утримуватися від роботи, якщо він не впевнений у достатності рівня своєї
компетентності; згода енергоаудитора на надання професійних послуг означає, що
він має належний рівень компетентності, знань і досвіду;

-

робота енергоаудитора має відповідати технічним і професійним нормам ведення
нергетичного обстеження;

-

виконувати всі вимоги договору на проведення енергетичного обстеження.

Представники організації, які проводять енергетичний аудит повинні мати базову
інженерну освіту необхідної кваліфікації. Енергоаудитором може бути особа, яка має
вищу технічну освіту за фаховим напрямом Міносвіти "Енергетика, електротехніка та
електромеханіка", а саме: інженер-електрик, інженер-електромеханік, інженертеплотехнік, інженер-енергетик, а також інженер з автоматизації (за галузями народного
господарства).
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Енергоаудитор повинен мати відповідну теоретичну підготовку практичний досвід у
галузі енергозбереження, комунікабельність, яка необхідна у процесі збору вихідних
даних, спілкування з обслуговуючим персоналом, а також іншими учасниками процесу.
Енергоаудитор повинен мати економічну підготовку, яка необхідна для оцінки величини
інвестицій і термінів окупності проекту, досвід із реалізації заходів з енергозбереження і
впровадження системи енергетичного менеджменту у будівлі.
1.1.3. Нормативно-правові акти України з питань енергетичної експертизи та
обстеження.
Роботи з проведення енергетичного аудиту і обстеження енергоефективності промислових
підприємств (підприємств Теплоенерго) житлових і громадських будівель
регламентуються наступною нормативною документацією:
1. Закон України «Про енергозбереження» (прийнято 01.07.1994 р.)
2. Постанова Кабміну України від 09.01.1996 р. №20 «Про управління сферою
енергозбереження» (нею передбачено створення підрозділів з енергозбереження в
центральних органах виконавчої влади)
3. Постанова Кабміну України від 29.05.1996 р. №575 «Питання Державної інспекції з
енергозбереження» (створювалася з метою здійснення контролю за виконанням
нормативів витрат енергоресурсів на підприємствах, в установах і організаціях та
забезпечення проведення державної експертизи; при цьому створювались і територіальні органи Державної інспекції з енергозбереження)
4. Постанова Кабміну України від 07.02.1996 р. №163 «Про загальнодержавний позабюджетний фонд енергозбереження» (зі змінами, внесеними Постановою Кабміну
України від 29.04.1996 р. №476 «Про затвердження Положення про Фонд паливноенергетичного комплексу»).
5. Постанова Кабміну України від 15.07.1997 р. №786 «Про порядок нормування
питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві».
6. Постанова Кабміну України від 15.07.1998 р. №1094 «Про державну експертизу з
енергозбереження».Вона дала можливість впливати на майбутнє енергоспоживання
промислових об'єктів і господарських будівель ще на стадії проектування і
унеможливити включення до проектів застарілої техніки та конструкційних
матеріалів. Така експертиза здійснюється Держінспекцією з енергозбереження,
спеціалісти якої беруть участь також у роботі комісій з прийняття нових і реко
нструйованих об'єктів в експлуатацію;
7. Указ Президента України від 16.06.1999 р. «Про заходи щодо скорочення
енергоспоживання бюджетними установами, організаціями та казенними
підприємствами». Указом було визначено завдання органам державної і місцевої
влади, державним установам і підприємствам забезпечити скорочення
енергоспоживання щорічно на 3-6% Указ Президента України від 10,03.2000 р.
№457 «Про рішення РНБО України» від 14.02.2000 р. «Про невідкладні заходи
щодо подолання кризових явищ у паливно-енергетичному комплексі України»
8. Постанова Кабміну України від 07.07.2000 р. №1071 «Про деякі заходи щодо
регіонального використання паливно-енергетичних ресурсів»
9. Наказ Держкомітету України з енергозбереження від 04.08.2002 р. «Про
затвердження Порядку проведення перевірок ефективності використання паливноенергетичних ресурсів на підприємствах, в установах і організаціях та усунення
фактів їх неефективного використання»
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10. Наказ Держкомітету України з енергозбереження від 05.12.2002 р., №132 «Про
затвердження Методики аналізу та розрахунку питомих витрат енергоресурсів під
час проведення експертизи з енергозбереження та інспектування споживачів
енергоресурсів як рекомендаційного документа»
11. Наказ Держкомітету України з енергозбереження від 2 7.11.1997 р. «Щодо
проведення паспортизації енергоспоживаючих об'єктів»
12. Закон України від 02.06.2005 р. №2633-IV/ «Про теплопостачання»
13. Тимчасового положення про порядок проведення енергетичного обстеження
підприємств і атестації спеціалізованих організацій на право його проведення.
Затверджене наказом Держкоменергозбереження від 12 травня 1997 року N 49 і
зареєстроване в Міністерстві юстиції 2 вересня 1997 року за N 375/2179
14. Наказу Державного комітету України з енергозбереження від 9 квітня 1999 р № 27
«Про затвердження положення про порядок організації енергетичних обстежень
бюджетних установ, організацій та казенних підприємств».
15. Наказ Державного комітету України з енергозбереження від 14.11.1997 р. «Щодо
паспортизації енергоспоживаючих об’єктів».
16. Наказ Державного комітету України з енергозбереження №15 від 09.03.1999р. від
14.11.1997 р. «Про затвердження інструкції про порядок передачі документації та
здійснення Державної експертизи з енергозбереження на виконання п.4 постанови
кабінету Міністрів від 15 липня 1998 р. № 1094».
До складу нормативної документації можна також віднести будівельні нормативи у яких
містяться вимоги до впровадження енергозберігаючих
заходів при проектуванні
житлових, громадських і промислових будівель. До них відносяться:
1. ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення». К.,2005.
2. ДБН В.2.5-39-2008 «Теплові мережі». К.,2009.
3. ДБН В.2.2-9-99 «Громадські будинки та споруди». К.,1999.
4. 4. ДБН В.2.5-39-2008 «Теплові мережі». К.,2009
5. ДБН В.2.6-31-2006 «Теплова ізоляція будівель» К.,2006.
6. СНиП 2-35-76. Котельные установки. М. 1976.
7. ДСТУ Б В.2.2-21-2008 «Метод визначення питомих тепловитрат на опалення
будинків». К.,2008.
8. Рекомендації по проектуванню дахових, вбудованих і прибудованих котельних
установок та установлення побутових теплогенераторів, працюючих
на
природному газі. К., 1998.
Не зважаючи на значну кількість нормативно-правової літератури з проведення
енергетичного аудиту можна стверджувати, що в Україні не створене достатнє і
повноцінне законодавче регулювання з питань проведення енергоаудиту.
Основною причиною того є відсутність до цього часу законодавчого документу, який
створив би підґрунтя для обов’язкового проведення енергетичного аудиту
для
підприємств, будівель і споруд не залежно від їх підпорядкованості , призначення і форми
власності. Іншою причиною є низька виконавча дисципліна, що призводить до
ігнорування усіма учасниками процесу проектування, будівництва і здійснення контролю
за якістю будівництва енергозберігаючих правил, які уже існують і є юридично чинними.
Крім того, в Україні відсутній єдиний Адміністратор з питань проведення енергоаудиту.
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Повноваження і виконавську діяльність у цій сфері здійснюють такі профільні
міністерства:
-

Міністерство палива і енергетики України;

-

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України;

-

Міністерство з питань житлово-комунального господарства України;

-

Міністерство економіки України.

Що ж до Виконавчого органу енергоаудитів, то на сьогодні в Україні на цю роль
«претендують» такі установи:
-

Національна комісія регулювання електроенергетики України (НКРЕ), яка створена
у грудні 1994 р. із завданнями економічного регулювання діяльності суб'єктів
природних монополій в електроенергетиці, здійснення контрою за діяльністю
енергетичних компаній шляхом їх ліцензування та захисту прав споживачів;

-

Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання
енергетичних ресурсів (НАЕР), яке утворене Указом Президента України від
31.12.2005 р.,
№1900 як правонаступник Державного комітету України з
енергозбереження (Держ- коменергозбереження), що проіснував з 2000 по 2005 p.p.

До складу НАЕР входять Державна Інспекція з енергозбереження з її територіальними
управліннями в кожній з областей, а також департаменти: нормативно-правового
забезпечення; галузевої, регіональної та міжнародної політики; альтернативних джерел
енергії та енергоефективних проектів. Саме для НАЕР головним завданням визначено
проведення єдиної державної політики у сфері ефективного використання енергетичних
ресурсів та енергозбереження; створення дєржавнсй системи моніторингу виробництва та
споживання енергоносіїв, удосконалення системи обліку та контролю за споживанням
енергетичних ресурсів, забезпечення функціонування єдиної системи нормування
питомих витрат енергетичних ресурсів у суспільному виробництві.
НАЕР за специфікою поставлених перед ним завдань найбільш близьке до проблем
запровадження в Україні системи і практики ефективного енергоаудиту з урахуванням
вітчизняного і міжнародного досвіду. НАЕР є центральним органом виконавчої влади зі
спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом
Міністрів України. Але ефективність роботи НАЕР у цьому напрямку є недостатньою.
В Україні нині триває формування контингенту енергоаудиторів. Енергоаудиторська
діяльність є ліцензованою. Контингент енергоаудиторів формується відповідно до ринку
енергоаудиторських послуг, який знаходиться в Україні на початковій стадії розвитку.
Замовниками енергоаудиту потенційно можуть бути практично всі підприємства,
установи, організації і будівлі різних форм власності, оскільки всі вони є споживачами
енергії.
Однак, окремо слід виділити організації та установи бюджетної сфери (школи, дитсадки,
заклади і установи охорони здоров'я та соціального захисту, органи державного
управління та місцевого самоврядування), а також підприємства державної і комунальної
власності, стосовно яких доцільно планувати бюджетні видатки на програми проведення
енергоаудитів з бюджетів різних рівнів, а також - у рамках виконання різних цільових
програм державного, регіонального чи місцевого рівня. На практиці це здійснюється
рідко.
Характер обов’язкового енергетичний аудит набув на сьогодні лише для тих бюджетних
установ для яких здійснюється реконструкція, або перебудова за рахунок державних
коштів. Але і в цьому випадку енергоаудит часто заміняється на техніко економічне
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обґрунтування енергоефективності прийнятих у проектах інженерних рішень.
Виконується таке обґрунтування, як правило, проектними організаціями, які здійснюють
проектування на об’єкті. Такі енергетичні обстеження проводяться з метою визначення
ефективності використання енергоносіїв та встановлення обґрунтованих обсягів їх
споживання лише у межах прийнятих проектних рішень.

1.2 Рекомендації для проведення енергоаудиту.
При виконанні енергетичного аудиту необхідно пам’ятати, що кожне підприємство з
вироблення, транспортування і відпуску теплоти, так само як кожна будівля мають
індивідуальні характеристики. Тому кожний проект вимагає індивідуального підходу і
тільки йому характерний набір заходів з енергоефективності. Крім того Замовник і
Аудитор повинні ще до початку роботи визначитись зі своїми намірами у відношенні
наступного:
-

метою і задачами виконання енергетичного аудиту;

-

терміном проведення поточного капітального ремонту обладнання, систем і
будівель;

-

очікуваннями щодо результатів енергетичного аудиту;

-

фінансовими можливостями щодо оплати робіт з енергетичного аудиту і
впровадження енергозберігаючих заходів;

-

зацікавленістю у результатах енергетичного аудиту;

-

вимогами у відношенні економічної ефективності заходів і можливих термінів їх
окупності;

-

термінами виконання енергетичного аудиту, що пов’язано з можливістю виконання
натурних обстежень, а також можливою вартістю робіт з енергетичного аудиту.

Всі роботи з реалізації проекту можна розділити на декілька основних етапів, які показані
на рис.3.
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Підготовчі роботи.
Збір даних
Попереднє
обстеження
Потенціал збереження
енергії
Спрощений аудит

Детальний аудит

Звіт з енергоаудиту.
Бізнес план
Керівництво
об’єктом

Впровадження

Навчання
персоналу

Інструкції з
експлуатації

Експлуатація

Енергомоніторинг

Рис.3. Блок-схема виконання і впровадження робіт з енергетичного аудиту
Як видно із наведеного малюнка вся робота може бути умовно розділена на наступні
етапи:
1. Підготовчі роботи. Збір вихідних даних про об’єкт.
2. Попереднє обстеження об’єкту. На основі виконаних робіт визначається потенціал
енергозбереження і попередньо призначаються енергозберігаючі заходи.
3. Проведення енергетичного аудиту (повного або спрощеного).
4. Етап впровадження заходів з енергозбереження. На етапі впровадження Замовнику
необхідно здійснювати керівництво процесом упровадження і навчання персоналу.
5. Експлуатація об’єкту після впровадження заходів. У ході експлуатації об’єкту
здійснюються заходи з енергомоніторингу.
На етапі проведення підготовчих робіт і збору даних визначається перспективність
подальшої реалізації проекту. На етапі попередніх обстежень визначають можливість
реалізації енергозберігаючих заходів, включаючи загальний потенціал економії енергії,
необхідні інвестиції і термін їх окупності.
Якщо Замовник вважає виявлені можливості енергозбереження такими, що заслуговують
уваги, то процес продовжується виконанням енергоаудиту, який більш глибоко досліджує
пропоновані заходи, включаючи пропозиції по реалізації і фінансовий план.
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Якщо вимагається зовнішнє фінансування в об'ємі інвестицій проекту, то процес буде
продовжений розробкою бізнес-плану.
В процесі періоду реалізації важливо виконувати всі дії у відповідності з бюджетом,
графіком, вимог до якості, законодавчим вимогам і нормативам. Це вимагає якісного
проектного менеджменту і ретельного виконання робіт. Окрім цього, персонал,
відповідальний за обслуговування та експлуатацію, повинен пройти повне навчання по
всім системам і обладнанню. Це навчання забезпечить енергоефективну експлуатацію
будівлі. Кваліфіковано розроблені процедури для експлуатації і обслуговування, а також
енергомоніторинг, дозволять підтримувати енергоспоживання на постійно низькому рівні.
Увесь процес розвитку проекту вимагає часу і значних зусиль. У зв’язку з цим перед
виконанням робіт необхідно скласти програму і календарний план. Вони повинні бути
узгодженими з Замовником перед початком процесу. В програмі і календарному плані
Замовник отримає уявлення про ймовірну тривалість проекту, що дозволить йому зробити
конкретні висновки чи висловити побажання, які можуть бути враховані при складанні
остаточного варіанту програми.
В таблиці1 наведений приклад складання такої програми. Наведені два варіанти
виконання основних дій у процесі розвитку проекту.
Таблиця1. Програма виконання робіт з енергоаудиту
Дія
Початок підготовчих робіт і збору вихідних даних по об’єкту
Підпис контракту і початок попереднього обстеження
Передача Звіту про попереднє обстеження
Підпис контракту і початок детального енергоаудиту
Передача звіту з енергоаудиту
Підпис контракту і початок етапу реалізації проекту
Навчання експлуатаційного персоналу
Завершення реалізації проекту
Запуск процедур з експлуатації та обслуговування
Запуск системи енергомоніторингу
Закінчення енергетичної гарантії

Варіант 1
01.01.10
01.02. 10
01.03. 10
01.04. 10
01.06. 10
01.09. 10
01.06 - 01.10.11
01.10. 11
01.10. 11
01.10. 11
01.01.13

Варіант 2
01.01.10
15.01.10
01.02.10
01.03.10
01.05.10
01.06.10
01.06 - 01.10. 10
01.10.10
01.10.10
01.10.10
01.01.12

Ці два варіанти демонструють, як ефективне ведення процесу зі швидким реагуванням і
прийняттям рішень може привести до скорочення на 1 рік строку закінчення проекту у
другому варіанті.
Варіант 1: Процес дещо сповільнений і контракт на Реалізацію підписаний 1 вересня 2010
року. Тому монтажні роботи не можуть початись перед початком опалювального сезону.
Слід уникати проведення монтажних робіт під час опалювального сезону, особливо значні
роботи з реконструкції паливоспалювального обладнання , системи транспортування
теплоти або в системі опалення. Тому заходи, пов'язані з системами теплопостачання і
опалення повинні бути відкладені до наступного літа (травень 2010 г.). Тоді реалізація
проекту завершиться приблизно до 1 жовтня 2011 року, і вступить в силу дворічна
енергетична гарантія.
Варіант 2: Завдяки швидкому прийняттю рішень Замовником стає можливим завершити
монтажні роботи в системах теплопостачання і опалення перед початком опалювального
сезону (жовтень 2010 року). Тоді проект завершиться на рік раніше, ніж в першому
варіанті, і буде зекономлено більше енергії.
1.2.1. Виконання підготовчих робіт. Збір вихідних даних
В процесі виконання підготовчих робіт Замовник і Аудитор повинні прийти до спільної
точки зору за трьома питаннями:
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1. Чи мають системи вироблення, транспортування і споживання теплової енергії, а
також будівлі і споруди достатньо високий потенціал енергоефективності?
2. Чи має Замовник достатньо повноважень для прийняття рішення про проведення
роботи і її фінансування, а Аудитор – для виконання роботи?
3. Чи є можливість у Замовника фінансувати проект, а у Аудитора – виконати його у
встановлені терміни. У разі здачі підприємства або будівлі у в оренду на
комерційні основі орендарі напряму оплачують рахунки за енергію, тоді у
Замовника робіт з Енергоаудиту буде, як правило, менший інтерес до інвестицій в
енергоефективні заходи.
Етап попередніх обстежень будівлі включає:
· Зустріч Аудитора з Замовником (представником теплопостачальної організації, або
власником будівлі).
· Збір основних відомостей і технічної інформації про підприємство або будівлю
(характеристик обладнання, планів теплових мереж, розрахункових теплових
навантажень, креслень огороджуювальних конструкцій і інженерних систем,
розмірів будівель, паспортів на будівлі, матеріал і характеристики
огороджуювальних конструкцій і заповнення світлопрозорих прорізів тощо).
· Збір статистичних даних про споживання паливно-енергетичних ресурсів і води, а
також діючі тарифи за попередні роки.
· Оцінка зацікавленості Замовника в здійсненні проекту в повному об’ємі.
· Оцінка ділових можливостей Замовника і Аудитора.
Важливо, щоб у переговорах на цій стадії приймали участь відповідальні особи як з однієї,
так і з другої сторони, які дійсно приймають рішення і вирішують фінансові і технічні
питання.
Перша зустріч Аудитора з Замовником дуже важлива. Енергоаудитор повинен допомогти
Замовнику (представнику підприємства чи власнику будівлі) визначити його потреби і
ясно оцінити можливості по скороченню витрат паливно-енергетичних ресурсів і платежів
за них. При першій зустрічі також важливо вияснити:
· Чи великі рахунки за енергію.
· Чи є принципова потреба в капітальному ремонті паливоспалювального і
тепломеханічного обладнання, трубопроводів теплових мереж і самих будівель.
· Чи є на підприємстві або будівлі технічні або експлуатаційні проблеми, які можна
вирішити.
· Чи є ознаки поганого мікроклімату в приміщеннях, такі як занижена температура
внутрішнього повітря, нижча за нормовану величина вологості повітря , скарги на
головні болі, протяги із вікон і т.д.
·

Чи високий рівень захворюваності проживаючих у будинку.

· Якими є результати режимно-налагоджувальних робіт на паливоспалювальному
обладнанні та теплових мережах;
· Якими є основні дані статистичної звітності підприємства за результатами
діяльності (дані про вироблену і відпущену кількість теплоти, величини питомих
показників витрат палива, електроенергії і води).
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Рекомендується зібрати дані по споживанню паливно – енергетичних ресурсів
підприємством або будівлею мінімум за два- три попередні роки. Якщо Замовник має дані
про споживання енергії за більшу кількість років, то слід використовувати дані за такий
рік, який подібний до умов роботи підприємства, експлуатації обладнання або будівель на
момент проведення обстежень.
Питоме споживання енергії визначається діленням загального споживання енергії на
опалювальну площу будівлі (при проведенні енергетичного аудиту будівель). За умови
проведення енергетичного аудиту на підприємстві з теплопостачання загальне
споживання палива, електричної енергії або води відносять до загальної кількості
виробленої теплоти. Виміряне питоме споживання енергії при порівнянні з «типовими»
чи нормативними величинами дає перше уявлення про енергоефективний потенціал
підприємства або будівлі.
Навіть на об’єктах з низьким питомим споживанням енергії можлива реалізація
енергоефективних проектів. Теплопостачальне підприємство може не надавати послуги з
опалення і гарячого водопостачання у належному об’ємі і якості. Показники ефективності
вироблення теплової енергії при цьому будуть досить низькими. В період проведення
підготовчих робіт необхідно ознайомитись з кількістю скарг від населення, а також з
кількістю аварій які мали місце на підприємстві за останні два - три роки. Необхідно
також ознайомитись з журналами контролю за температурою теплоносія у подавальній та
зворотній трубі теплових мереж і визначитись з
прийнятим на підприємстві
температурним графіком відпуску теплоти.
На такому підприємстві необхідно впровадити заходи з відновлення надання послуг у
необхідному об’ємі і якості.
В будівлі ж може бути технічне обладнання, яке пошкоджене чи відключене, або працює
дуже неефективно. Будівлі при таких умовах часто мають понижений рівень комфорту і
поганий мікроклімат. В таких будівлях необхідно провести енергоефективну
реконструкцію.
Представник Замовника, який приймає рішення, повинен усвідомлювати ,чи можлива
реалізація енергоефективного проекту. Якщо існують плани з реконструкції чи
можливість інших інвестицій, то це часто облегшує здійснення проекту - заходи з
енергоефективності у такому разі можна було б об'єднати з іншими інвестиціями.
Якщо на етапі виконання підготовчих робіт будуть отримані результати, які є цікавими як
для Замовника, так і для Енергоаудитора, то цей процес можна продовжити під час
наступної стадії проекту -попередніх обстежень об’єкту.
1.2.2 Виконання попередніх обстежень.
Попередні обстеження будівлі розпочинаються з її обстеження. Це дозволяє
Енергоаудитору визначити стан обладнання у котельних, центральних і індивідуальних
теплових пунктах, теплових мереж, систем автоматичного регулювання інженерних
систем. Для будівель попередні обстеження дають можливість визначитись із станом
огороджувальних конструкцій будівлі, її інженерних систем, а також режимом
експлуатації та утримання будівлі.
На основі цих результатів можуть бути виконані техніко-економічні оцінки для
визначення енергоефективного потенціалі .
Під час попередніх обстежень виконуються, як правило, наступні роботи:
· Підготовчі роботи.
· Енергетичні обстеження.
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· Опис існуючої ситуації з вироблення, транспортування і відпуску теплоти.
· Опис існуючої ситуації у будівлі з споживанням енергії.
· Складання балансів споживання теплоти, електричної енергії і води, визначення
величини
втрат
паливно-енергетичних ресурсів.на стадії вироблення,
транспортування і відпуску теплоти.
· Енергетичні і економічні розрахунки, які необхідні для розроблення заходів по
підвищенню енергоефективності.
· Розробка Звіту про попередні обстеження.
· Презентація результатів Замовнику і дискусія з ним по узгодженню подальших
робіт.
У процесу попереднього обстеження є дві основні мети:
1. Визначити загальний потенціал енергоефективності підприємства або будівлі
(визначити основні заходи з енергоефективності, обрахувати економію енергію,
інвестиції і виконати оцінку рентабельності).
2. Досягти угоди із Замовником про можливість і доцільність продовження виконання
проекту
Якщо на етапі попереднього обстеження буде виявлений рентабельний проект, то
наступним кроком може бути проведення енергоаудиту. Енергоаудит може бути
«спрощеним», с точністю + 10 - 15 % або «детальним», с точністю 5 - 10 %. Детальний
енергоаудит необхідний, якщо Замовник вимагає енергетичної гарантії; гарантії рівня
споживання енергії можуть бути підтвердженими лише після впровадження
енергоефективних заходів.
На етапі обстежень необхідно виконати енергетичні та економічні розрахунки. Для
виконання таких розрахунків
необхідна підготовка вихідних даних по системі
теплопостачання і опис стану будинків, я і довжини трубопроводів, способи їх
прокладаннякі є споживачами теплоти.
По системі теплопостачання необхідна наступна інформація:
-

схема теплових мереж підприємства з інформацією про діаметри і довжини
трубопроводів, способи їх прокладання, товщину теплової ізоляції, розміри
каналів, глибину прокладання підземних комунікацій;

-

режими тиску води у трубопроводах подавальної і зворотньої магістралі,
вертикальних профіль по трасі теплових мереж;

-

дані про кількість аварій на теплових мережах, результати опитування споживачів
про рівень теплового комфорту у будівлях;

-

результати режимно-налагоджувальних робіт на паливоспалювальному обладнанні,
характеристики такого обладнання, його теплова потужність, термін експлуатації;

-

характеристики тепломеханічного обладнання котельних, ЦТП і ІТП.

По будівлям необхідна інформація про стан огороджувальних конструкцій та інженерних
систем.
На даному етапі робляться загальні коментарі відносно заходів з потенціалу
енергозбереження на етапах виробництва, транспортування і розподілу теплоти а також
розробка заходів з енергоефективності.
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Загальний термін на проведення попередніх обстежень, як правило, обмежений (до 100
годин і для кваліфікованого енергоаудитора в залежності від масштабу та складності
проекту).
Результати підсумовуються у Звіті, в якому містяться наступні основні економічні
показники, які представлені, як приклад, у таблиці 2 – для аудиту у будівлях і таблиці 3 –
для виконання аудиту теплопостачальної організації.
Таблиця 2. Основні економічні показники на рівні проведення попередніх обстежень
будівлі (приклад)

Назва об’єкт у енергоаудиту
Енергозберігаючі заходи

Інвестиції
[грн]

Чиста економія
[Квтг/рік]

[грн/рік]

Окупність NPVQ
[рік]

*

5000

52546

32203

0,2

55,13

28339

29758

19968

1,4

7,67

781176

349284

234370

3,3

3,64

18400

26770

21017

0,9

3,29

5. Автоматична система відпуску теплоти з по
фасадним регулюванням і балансуванням
системи.

219580

81860

45928

4,8

1,57

6.Теплова ізоляція горища .

144956

34097

22879

6,3

1,44

594750

107846

66417

9,0

0,73

850000

113127

152029

5,6

1,2

21150

8221

5 516

3,8

0,43

2663351

839081

600327

4,4

1.Впровад. системи енергоменеджменту.
2.Теплова ізоляція трубопроводів системи
опалення (ККД розподільної системи).
3.Теплова ізоляція зовнішніх стін.
4.Заміна ламп розжарювання.

7.Заміна і ущільнення вікон і зовнішніх
дверей.
8.Влаштування примусової системи вентиляції
і зменшення інфільтрації.
9.Встановлення водозберігаючих насадок.

Всього всі заходи

0,95

Таблиця3. Основні економічні показники на рівні проведення попередніх обстежень
теплопостачальної організації ( приклад)
Назва об’єкту енергоаудиту
Річна чиста
економія
Теплов
ої
Інвес
Еквіва
(Гкал)
тиції
лент
Енергозберігаючі заходи
та
тис.
природ
електр
грн
ного
ичної
газу,
(МВт∙го
тис. м3
д)
енергії
1
2
3
4
Етап виробництва теплової енергії
1 Заміна і оптимізація
тепломеханічного
10539,0
7020
1616,0
обладнання у котельні: помп, дуттьових
Гкал

Економі
чний
ефект
впровад
ження
тис. грн

Прос
тий
термі
н
окупн
ості,
років
*

5

6

1782,4

3,9
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Енергозберігаючі заходи

3
.

5

6

8
.
9

Інвес
тиції
тис.
грн

Річна чиста
економія
Теплов
ої
Еквіва
(Гкал)
лент
та
природ
електр
ного
ичної
газу,
(МВт∙го
тис. м3
д)
енергії

вентиляторів і димососів, газоходів, системи
деаерації води, теплообмінних апаратів,
системи підготовки палива. Приведення у
відповідність
встановлених
параметрів
роботи
обладнання
і
реального
навантаження на нього.
Реконструкція
тепломеханічних
схем
котельних і обв’язки котлів з метою
запобігання циркуляції гарячого теплоносія
через непрацюючі котли - запобігання втрат
простою
Етап транспортування і розподілу теплової енергії
Реконструкція
центрального
теплового
1606
пункту №8 з метою переведення споживачів
Гкал
262,7
послуг опалення і гарячого водопостачання 916,1
712
на незалежну схему підключення до
МВт
теплових мереж.
год
Реконструкція 8-и центральних теплових
пунктів системи теплопостачання міста з
метою
впровадження
двухступеневої
послідовної
схеми
підключення
теплообмінників гарячого водопостачання з
встановленням
регуляторів
витрат
3385
теплоносія на трубопроводах теплової
Гкал
мережі для опалення. Зміна способу 4240,
732,7
461,5
регулювання відпуску теплоти за сумарним
0
МВт∙го
навантаженням на опалення і гаряче
д
водопостачання
за
підвищеним
о
температурним графіком 130/70 С.
Облаштування на
3-ох центральних
теплових
пунктах
незалежної
схеми
підключення
теплообмінників
системи
опалення і гарячого водопостачання.
Етап споживання теплової енергії
Встановлення загальнобудинкових приладів
обліку теплової енергії на усіх житлових
будинках, які до цього часу не обладнані
9202,
19153
3133,0
приладовим обліком теплоти (184 будинки),
0
Гкал
з одночасним встановленням лічильника
теплоти на котельні і реконструкцією
теплових вузлів вводу у будинках
Відновлення
ізоляції
17км
1650
внутрішньобудинкових колекторів систем 870,0
269,0
Гкал
опалення усіх житлових будинків
Розробка
і
реалізація
проектів 2160, 802 Гкал
131,2

Економі
чний
ефект
впровад
ження
тис. грн

Прос
тий
термі
н
окупн
ості,
років
*

813,5

1,1

1048,0

4,04

4522,0

2,0 /
2,7

389,6

2,2 /
2,9

445,0

4,9 /
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Енергозберігаючі заходи

термомодернізації 8 будівель, в яких
розміщені установи, що фінансуються з
міського
бюджету,
з
тепловим
розрахунковим навантаженням на потреби
опалення близько 1 Гкал/год

Інвес
тиції
тис.
грн

Річна чиста
економія
Теплов
ої
Еквіва
(Гкал)
лент
та
природ
електр
ного
ичної
газу,
(МВт∙го
тис. м3
д)
енергії

Економі
чний
ефект
впровад
ження
тис. грн

0

Прос
тий
термі
н
окупн
ості,
років
*
6,2

* для проектів у сфері споживавання теплової енергії наведено простий термін окупності, розрахований для
споживача теплової енергії (розрахований через економію теплової енергії) та для виробника теплової
енергії (розрахований через економію природного газу)

При проведенні енергетичного аудиту є можливість запропонувати різні заходи. На етапі
виконання підготовчих робіт необхідно визначитись з найбільш перспективними із них.
Перспективні заходи характеризуються значним потенціалом енергозбереження і високою
вірогідністю його реалізації. Необхідно, щоб це створило рентабельний проект для
Замовника.
У ході розроблення енергоефективних заходів можна скористатись розробленим нами
переліком найбільш широко вживаних інвестиційних проектів у сфері споживання
теплової енергії. За терміном окупності такі проекти поділяють на короткострокові,
середньострокові та довгострокові.
1.2.3 Інвестиційні проекти у сфері виробництва, транспортування та постачання
теплової енергії
1.2.3.1 Короткострокові інвестиційні проекти
Короткостроковими інвестиційними проектами вважаються проекти, термін окупності
яких становить 1-2 роки. Таблиця 3 узагальнює можливі короткострокові інвестиційні
проекти у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії.
Таблиця 3. Перелік можливих короткострокових інвестиційних проектів
№

1
2

3

4

Інвестиційні проекти на етапі виробництва
Реконструкція тепломеханічних схем котельних і обв’язки котлів з метою
запобігання циркуляції гарячого теплоносія через непрацюючі котли запобігання втрат простою.
Реконструкція вузлів обліку витрат палива, води, електроенергії,
виробленої і відпущеної з котельні у теплову мережу теплоти.
Впровадження систем автоматизації процесів горіння палива в котлах і
теплогенераторах, автоматичне підтримання оптимального коефіцієнту
надлишку повітря у пальниках, регулювання теплової потужності
обладнання відповідно змін температури зовнішнього повітря або
технологічних параметрів.
Розробка комплексу заходів із забезпечення оптимальних умов
експлуатації котлів і теплогенераторів: підтримання оптимального

Орієнтовні
терміни
окупності,
роки

2,0
2,0

1,5

1,0
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5

6

7

8

№

1
2
3

теплового навантаження, контроль величини коефіцієнту надлишку
повітря, дотримання оптимальної величини розрідження в топковому
просторі і т.д.
Влаштування надійних систем докотлової обробки води з метою
запобігання утворенню солей жорсткості в трубних поверхнях нагрівання,
моніторинг стану поверхонь нагрівання.
Влаштування теплової ізоляції зовнішніх поверхонь котлів і
теплогенераторів. Нанесення теплової ізоляції на трубопроводи і
тепломеханічне обладнання в котельні.
Реконструкція системи подачі припливного повітря в котельню з метою
запобіганню подачі холодного повітря до пальників котлів і
теплогенераторів.
Оптимізація характеристик і типорозмірів мережевих насосів відповідно до
режиму роботи теплових мереж шляхом заміни або реконструкції насосних
агрегатів.
Інвестиційні проекти на етапі транспортування та постачання
Інвентаризація і налагоджування роботи теплових мереж, оптимізація
гідравлічних і теплових режимів їх роботи. Оптимізація роботи мережевих
помп.
Оптимізація схем підключення теплообмінників гарячого водопостачання
в центральних теплових пунктах.
Впровадження енергомоніторингу роботи системи транспортування
енергоносіїв, запобігання втрат теплоти і теплоносія у ході
транспортування.

2,0

2,0

1,0

2,0
Орієнтовні
терміни
окупності,
роки

2,0
2,0
2,0

1.2.3.2 Середньострокові інвестиційні проекти
Середньостроковими вважаються інвестиційні проекти з терміном окупності 3-5 років. У
сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії до середньострокових
інвестиційних проектів належать наступні проекти, узагальнені в таблиці 4.
Таблиця 4. Перелік можливих середньострокових інвестиційних проектів
№

1

2

3

4

Інвестиційні проекти на етапі виробництва
Переведення роботи парових котлів на водогрійний режим роботи.
Реконструкція теплової схеми котельні – виключення із експлуатації
парових помп, системи повернення конденсату, живильних помп,
зменшення втрат води і теплоти з продувками, перехід з парових на водяні
системи.
Заміна ї застарілих і неефективних пальникових пристроїв. Переведення
роботи котлів на економічні апробовані і адаптовані до топкових
пристроїв пальники, які пройшли Державні випробовування.
Влаштування або ремонт поверхонь нагрівання котлів-економайзерів,
нагрівачів повітря, контактних економайзерів. Використання теплоти
відхідних газів від котлів для підвищення ефективності їх роботи,
отримання теплоти на потреби опалення, вентиляції або гарячого
водопостачання.
Проведення планово-профілактичних робіт на котельних установках і
тепломеханічному обладнанні котельних – ремонт і заміна поверхонь

Орієнтовні
терміни
окупності,
роки

5,0

5,0

3-4

3,0
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6

7
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№
1
2
3
4
5

нагрівання котлів, їх очистка, підтримання у робочому стані
стабілізаційних пристроїв пальників, підтримання необхідного стану
обмурування котлів, запобігання присосів повітря.
Проведення режимно-налагоджувальних робіт на паливоспалюючому
обладнанні своєчасно (не рідше одного разу на три роки, а також після
кожного капітального ремонту топки і пальникових пристроїв) і якісно.
Розробка режимних карт роботи котельні в цілому, визначення і
оптимізація теплових втрат на власні потреби у котельні.
Реконструкція
тепломеханічного обладнання і систем автоматизації
роботи котельних з метою переведення їх роботи у повністю
автоматизований безоператорний режим роботи.
Реконструкція обладнання газорегулювальних пунктів і установок
котельних з метою стабілізації тиску газу і забезпечення оптимальних умов
роботи газоспалювального обладнання. Зменшення втрат горючого газу.
Перехід на відпуск теплоти за підвищеними температурними графіками.
Інвестиційні проекти на етапі транспортування та постачання
Вибір оптимальних схем приєднання абонентських установок відповідно
до гідродинамічного режиму і статичного стану систем теплопостачання.
Встановлення автоматичних регуляторів витрат теплоносія і регуляторів
температури в центральних теплових пунктах.
Впровадження акумуляторів теплоти і гарячої води в системах
теплопостачання для вирівнювання перемінного теплового навантаження.
Перехід до кількісно-якісного регулювання відпуску теплоти.
Впровадження автоматичних систем регулювання відпуску теплоти за
навантаженням по гарячому водопостачанню. Використання теплових
акумулятивних характеристик будівель.

3-4

5,0

4,0
4-5
Орієнтовні
терміни
окупності,
роки

5,0
4,0
4-5
5,0
5,0

1.2.3.3 Довгострокові інвестиційні проекти
Довгостроковими вважаються інвестиційні проекти з терміном окупності 6 і більше років.
До довгострокових інвестиційних проектів у сфері виробництва, транспортування та
постачання теплової енергії можна віднести такі проекти, узагальнені в таблиці 5.
Таблиця 5. Перелік можливих довгострокових інвестиційних проектів
№

1

2

3

Інвестиційні проекти на етапі виробництва
Заміна котлів і енергогенеруючих пристроїв з метою збільшення їх
коефіцієнтів корисної дії, оптимізації кількості і теплової потужності
котлів у котельні відповідно до теплового навантаження.
Заміна і оптимізація іншого тепломеханічного обладнання у котельні:
помп, дуттьових вентиляторів і димососів, газоходів, системи деаерації
води, теплообмінних апаратів, системи підготовки палива. Приведення у
відповідність встановлених параметрів роботи обладнання і реального
навантаження на нього.
Перехід на інші види палива і топково-пальникові пристрої. Перехід на
спалювання суміші низькокалорійних штучних або синтетичних газів у
суміші з природним газом. Впровадження системи спалювання
водопаливних емульсій, спільного спалювання рідкого і газоподібного
палива. Заміна природного газу і нафтового вуглеводневого палива на інші

Орієнтовні
терміни
окупності,
роки

8-9

7,0

15,0
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№
1
2

види штучного і синтетичного палива.
Встановлення електричних приводів дуттєвих вентиляторів, помп і
димососів із регульованим числом обертів, використання обладнання з
електронною системою регулювання.
Впровадження когенераційних установок комбінованого бінарного
вироблення теплової і електричної енергії.
Інвестиційні проекти на етапі транспортування та постачання
Заміна трубопроводів теплових мереж із збільшенням термічного опору
теплової ізоляції трубопроводів.
Заміна малоефективних і замортизованих трубчатих і кожухотрубних
теплообмінників на високоефективні пластинчаті теплообмінники

6,0
8-10
Орієнтовні
терміни
окупності,
роки

10-15
8-10

1.2.4 Інвестиційні проекти у сфері споживання теплової енергії (у спорудах і
будівлях)
1.2.4.1 Короткострокові інвестиційні проекти
Короткостроковими інвестиційними проектами вважаються проекти, термін окупності
яких становить 1-2 роки. Таблиця 6 узагальнює можливі короткострокові інвестиційні
проекти у сфері споживання теплової енергії.
Таблиця 6. Перелік можливих короткострокових інвестиційних проектів
№

Інвестиційні проекти

Балансування вентиляційних каналів, встановлення регульованих
вентиляційних ґраток і регуляторів потоку повітря.
Впровадження енергомоніторингу систем опалення і механічної
2
вентиляції у споживачів.
Теплова ізоляція подавальних і зворотних трубопроводів систем
3
опалення, які прокладаються по неопалювальним приміщенням будівель.
Встановлення водозберігаючих душових насадок в системах гарячого
4
водопостачання.
Впровадження автоматичних систем управління часом подачі гарячої
5 води. Управління тривалістю роботи насосів гарячого водопостачання.
Оптимізація графіка споживання гарячої води.
6 Теплова ізоляція трубопроводів системи гарячого водопостачання.
Виконання робіт з ущільнення і герметизації притворів і нещільностей
вікон, влаштування додаткового оскління на існуючих вікнах з
7
дерев’яними рамами, влаштування вхідних дверей до будівель з
тамбурами і доводчиками.
Влаштування теплової ізоляції з відзеркалюючим шаром на зарадіаторних
8
ділянках зовнішніх огороджень.
9 Заміна відкритих розширювальних баків в системах опалення на закриті.
Встановлення жалюзі з внутрішньої поверхні світлопрозорих прорізів і
10
закривання таких жалюзі у темний період доби взимку.
Секціонування систем припливної вентиляції і відключення систем за
11 відсутності потреби в експлуатації певних приміщень з тимчасовим
перебуванням людей.
12 Зменшення температури теплоносіїв і температури внутрішнього повітря
1

Орієнтовні
терміни
окупності,
роки

2
1
0,5
1
2
1
1

1
2
1
2
1
30
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в приміщеннях з тимчасовим і періодичним перебуванням людей.
1.2.4.2 Середньострокові інвестиційні проекти
Середньостроковими є інвестиційні проекти з терміном окупності 3-5 років. У сфері
споживання теплової енергії до середньострокових інвестиційних проектів належать
наступні проекти, узагальнені в таблиці 7
Таблиця 7. Перелік можливих середньострокових інвестиційних проектів
№

1
2

3

4

5

6

7

Інвестиційні проекти
Встановлення багатошвидкісних електроприводів циркуляційних і
мережевих помп, або приводів помп із електронним частотним
регулюванням кількості обертів в центральних і індивідуальних теплових
пунктах.
Заміна нагрівальних приладів, які не підлягають ремонту, на нові.
Впровадження автоматичних систем регулювання відпуску теплоти
споживачам. Влаштування автоматичних теплових вузлів вводу з
можливістю погодного регулювання, пофасадного регулювання, а також
зменшення температури внутрішнього повітря у вихідні, святкові дні і
нічний період доби.
Реконструкція систем опалення з метою забезпечення гідравлічної і
теплової стійкості систем, а також можливості індивідуального
регулювання відпуску теплоти кожним нагрівальним приладом і
індивідуалізації розрахунків за спожиту теплоту (наприклад, перехід на
двотрубні горизонтальні системи опалення, встановлення термостатичних
клапанів, встановлення закритих розширювальних баків).
Підвищення ефективності тепловіддачі в абонентських системах опалення
(зміна розташування або екранування нагрівальних приладів, схеми
підключення нагрівальних приладів, трасування трубопроводів систем
опалення).
Реконструкція індивідуальних теплових пунктів з метою оптимізації
схеми
підключення
теплообмінників
гарячого
водопостачання,
автоматичного регулювання температури гарячої води, встановлення
регуляторів витрат води на потреби опалення.
Встановлення теплових лічильників у теплових вузлах вводу до будівель.
Облік спожитої теплоти.

Орієнтовні
терміни
окупності,
роки

5
3

4

5

3

5

4

1.2.4.3 Довгострокові інвестиційні проекти
Довгостроковими є інвестиційні проекти з терміном окупності 6 і більше років. До
довгострокових інвестиційних проектів у сфері споживання теплової енергії таблиця 8
відносить наступні проекти.
Таблиця 8. Перелік можливих довгострокових інвестиційних проектів
№

Інвестиційні проекти

1

Заміна існуючих вікон із значним коефіцієнтом повітропроникнення на
металопластикові вікна із зменшеним коефіцієнтом повітропроникнення і
зменшеною інфільтрацією. Приведення теплотехнічних характеристик
світлопрозорих прорізів будівель до вимог нормативної документації.
Встановлення утилізаторів теплоти витяжного вентиляційного повітря в

2

Орієнтовні
терміни
окупності,
роки

13-15
12,0
31
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3

4
5
6

механічних системах вентиляції.
Регулювання тривалості роботи вентиляційних систем. Впровадження
інших систем автоматизованого управління роботою вентиляційних
систем (наприклад, встановлення детекторів присутності, регуляторів
витрат повітря і т.д.).
Поліпшення теплотехнічних характеристик огороджувальних конструкцій
будівель і споруд: зовнішніх стін, покрівлі, перекриття над
неопалювальним підвалом. Виконання робіт з термомодернізації будівель.
Використання низько-потенційних джерел теплоти на потреби опалення,
вентиляції і гарячого водопостачання в системах с тепловими помпами.
Використання нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії: сонячної,
геотермальної, вітрової, залежно від умов упровадження.

6,0

10-12
10-12
8-17

1.2.5 Детальний аудит для визначення інвестиційних проектів
Після презентації звіту про виконання попередніх обстежень Замовник повинен вирішити,
чи є прийнятними потенціал енергоефективності і рентабельність проекту. ї
рентабельності Вимоги до критеріїв рентабельності повинні бути визначені на етапі
попередніх обстежень.
Якщо енергозберігаючий потенціал прийнятний, то процес може продовжуватись
проведенням спрощеного або детального енергоаудиту.
1. Спрощений енергоаудит має точність ± 10 - 15 %, Точність детального
енергоаудиту становить ± 5 -10 %.Вартість виконання детального аудиту буде
більшою за вартість спрощеного. Детальний аудит включає також енергетичну
гарантію. Результатом аудиту є звіт з енергоаудиту.
Етап енергоаудиту - як спрощеного так і детального має дві основні мети:
1. Розробити звіт з енергоаудиту, який буде використовуватись як основа для
визначення інвестиційних проектів і реалізації енергозберігаючих заходів.
Звіт по Енергоаудиту - це головний документ для Замовника, Енергоаудитора і
Підрядників( Проектувальників) у період реалізації проекту.
2. Досягти згоди між Енергоаудитором і Замовником про необхідність продовження
реалізації проекту і переходу до етапу складання бізнес плану, або впровадження
проекту – розробки проектно-кошторисної документації.
Щоб повністю оцінити будівлю, Енергоаудитор повинен володіти знаннями по
конструкціям будівель, механічним і електричним системам та вимірам різних параметрів.
При проведенні обстеження технічні дані, стандарти, рішення, потужності, умови
експлуатації і порядок обслуговування повинні бути перевірені для всіх систем. Для
забезпечення високої якості роботи енергоаудитору може стати за необхідне створити
групу експертів для одночасного обстеження всіх систем, що перевіряються.
Для досягнення високої точності детального Енергоаудиту необхідні точні енергетичні і
економічні розрахунки. Зазвичай, необхідно більше часу для підготовки вихідних даних,
щоб отримати необхідну точність розрахунків.
Замовник має право вимагати гарантію рівня енергоспоживання після реалізації проекту,
що має наслідком для Енергоаудитора несення повної відповідальності за проект в цілому
(Енергосервісний Контракт), включаючи впровадження систем експлуатації і
обслуговування, системи енергомоніторингу, а також навчання експлуатаційного
персоналу.
У порівнянні зі спрощеним Енергоаудитом, процес детального енергоаудиту, з
енергетичною гарантією, потребує значно більший об’ємдетальних обстежень об’єкту,
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приладових ви мірювань параметрів роботи обладнання і інженерних систем, детального
опису існуючого стану об’єкту, точних енергетичних і економічний розрахунків
розрахунків, детального звіту з енергоаудиту.
На етапі підготовки до виконання робіт з енергоаудиту необхідно зробити наступне:
· Оцінити зібрану на стадії попереднії обстежень інформацію.
· Підготуватись до приладового обстеження параметрів роботи об’єкту.
Базова інформація була вже зібрана при виконанні підготовчих робіт і попередніх
обстежень і повинна міститися у відповідних звітах і технічних описах.
При виконанні аудиту теплопостачальної організації необхідно виконати наступні
обстеження і вимірювання:
-

температури теплоносія у подавальній і зворотній магістралі на виході із котельні і
на вході до теплового пункту споживача теплоти (обстеження необхідно
виконувати за умови фіксації температури зовнішнього повітря); здійснити
побудову дійсного температурного графіку відпуску теплоти;

-

температур на поверхні паливоспалювального і тепломеханічного обладнання в
котельні, площу ізотермічних поверхней; визначити втрати теплоти на власні
потреби котельні;

-

період теплового простою котлів;

-

визначити характер залежності кількості виробленої теплоти від температури
зовнішнього повітря;

-

споживану електричну потужність насосів і тягодуттєвого обладнання котельні;

-

здійснити побудову графіка споживання теплоти за тривалістю і визначитись з
правильністю вибору теплової потужності котлів у котельні;

-

ознайомитись з роботою систем докотлової підготовки води і дати оцінку
ефективності роботи таких систем;

-

оцінити ефективність роботи теплових пунктів з нагрівання гарячої води для
санітарно-гігієнічних потреб і відпуску теплоти на потреби опалення; для цього
необхідно визначитись з тепловим навантаженням на центральні теплові пункти і
ознайомитись з журналами контролю за параметрами теплоносія;

здійснити вимірювання температури відхідних газів, вмісту кисню і оксиду
вуглецю у продуктах згорання після котлів, оцінити дійсну величину ККД котлів;
При виконанні енергетичного аудиту у будівлях необхідно здійснити вимірювання
найбільш важливих параметрів комфортності, таких як температура повітря у приміщенні,
витрати вентиляційного повітря, температура на внутрішній поверхні огороджень,
температура гарячої води, вияснити режим відпуску гарячої води.
У ході енергетичного аудиту проводиться оцінка того, яка кількість енергії споживається
у кожному процесі і в кожній інженерній системі. Для досягнення високої точності
детального енергоаудиту необхідні точні енергетичні і економічні розрахунки.
Енергетичні розрахунки повинні бути надані за двома рівнями:
-

-

існуюча ситуація;

- ситуація після впровадження енергозберігаючих заходів.
Таким чином, величина економії енергії, яка буде одержаною після впровадження заходів
з енергоефективності повинна бути обґрунтованою.
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Вимога Замовника щодо надання гарантії рівня енергоспоживання після реалізації
енергозберігаючих заходів підвищує рівень відповідальності енергоаудитора за проект у
цілому
Для виконання енергетичних розрахунків можуть застосовуватись ті ж методики, що і при
попередніх обстеженнях. Але збір додаткової інформації, як правило, спричиняє
уточнення величин споживання енергії як до, так і після впровадження заходів.
Кожний енергозберігаючий захід повинен мати детальне описання, включаючи
обґрунтування можливості отримання економії паливно-енергетичних ресурсів. Нижче
подано, як приклад можливий опис такого енергозберігаючого заходу, як реконструкція
центральних теплових пунктів системи теплопостачання з метою впровадження
двухступеневої
послідовної
схеми
підключення
теплообмінників
гарячого
водопостачання, і переходу на підвищений температурний графік.
1.Опис пропонованого заходу. Суть проекту полягає у зміні способу приєднання
теплообмінників гарячого водопостачання у центральних теплових пунктах системи
теплопостачання з одноступеневого паралельного на двоступеневий послідовний.
Після цього стане можливим перехід на принципово інший спосіб регулювання відпуску
теплоносія - регулювання по сумісному тепловому навантаженню на опалення і гаряче
водопостачання за підвищеним температурним графіком 130/70оС. На існуючий стан
регулювання здійснюється по навантаженню на опалення за температурним графіком
115/70 оС.
Для реалізації вищезазначеного проекту необхідно
· змінити схему підключення теплообмінників гарячого водопостачання у 11-и ЦТП
системи теплопостачання міста з існуючої паралельної схеми на послідовну
двохступеневу (для цього необхідно виконати певний об’єм інсталяційних робіт на
існуючому обладнанні ЦТП);
· встановити регулятори витрат теплоносія у ЦТП на подавальному трубопроводі
теплових мереж, які здійснюють подачу теплоносія у системи опалення будівель;
· здійснити перехід на відпуск теплоти за підвищеним температурним графіком і
виконати інструктаж обслуговуючого персоналу..
Це можливе за умови наступної реконструкції центральних теплових пунктів і виконання
комплексу наступних робіт:
· розробка проекту реконструкції ЦТП;
· встановлення на ЦТП теплообмінників для приготування води на потреби опалення
і гарячого водопостачання;
· монтаж регулювальної арматури і систем автоматичного контролю температури
теплоносія для систем гарячого водопостачання і опалення;
Опис існуючого стану. Вироблення гарячої води у системі теплопостачання
здійснюється в центральних теплових пунктах, розміщених безпосередньо в
мікрорайонах. Підключення теплообмінників ГВП до теплових мереж здійснено по
паралельній схемі, а регулювання відпуску тепоносія здійснюється за опалювальним
графіком 115-70 оС. Робота теплообмінників по паралельній схемі призводить до
збільшення кількості циркулюючого теплоносія та до нераціонального розподілу цього
теплоносія між системами опалення та гарячого водопостачання.
.2.

При регулюванні за допомогою регуляторів температури витрат теплоносія, який
подається на теплообмінники гарячого водопостачання, автоматично відбувається
нерегульована зміна витрат теплоносія на потреби опалення житлових і громадських
будинків. Відсутність таких регуляторів в схемах опалення на існуючий стан призводить
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до гідравлічного і теплового розрегулювання теплових мереж, збільшення температури у
зворотній магістралі теплових мереж, унеможливлення контролю за роботою теплових
мереж по величині температури у зворотній магістралі внаслідок неконтрольованої зміни
вказаної температури. Збільшення витрат води на системи опалення спричиняє також
зміну тиску і режимів роботи елеваторів, що призводить до неразрахункових режимів
роботи абонентських вузлів вводу, і в кінцевому рахунку, до перевитрат теплоти на
потреби опалення.
Перехід на двохступеневу схему підключення теплообмінників дає можливість зменшити
щогодинні витрати мережевої води на 670 м3/год. Це забезпечує годинну економію
електроенергії на транспортування теплоносія
до 240 кВт год. Річна економія
електроенергії за опалювальний період може становити до 750 000 кВт. Крім того,
перехід на підвищений графік відпуску теплоносія дає можливість зменшити перевитрати
теплоти на опалення у період зрізання температурного графіку (при температурі
зовнішнього повітря від + 5.5 до + 8оС). Тривалість періоду із температурами зовнішнього
повітря для м. Іллічівська від +5,5 до +8 оС становить 656 год. Скорочення витрат теплоти
завдяки переміщенню точки зрізання становить 4,26 Гкал/год. Таким чином, загальна
економія теплоти буде становити 656 * 4,26 = 2800 Гкал за опалювальний період. Це
дорівнює зменшенню витрат природнього газу на 416'976 м3.
Очікувані результати. Впровадження проекту дасть можливість в рік зменшити
споживання та операційні витрати підприємства.
Очікуваний ефект від провадження проекту в розрахунку на рік становитиме:
Таблиця 9. Характеристики очікуваного ефекту від впровадження проекту
№

Назва заходу

Натуральний показник
виміру кВТ/рік або м3/рік

Вартість,
тис.грн./рік

1

Економія
електроенергії
від
впровадження
двоступеневої схеми підключення теплообмінників.

850 000

625,260

2

Економія природного газу.

416 976

460

3

Всього

1085,26

Вихідні дані,які були використані при розрахунках економії в рік у вартісному вимірі
1. Річна економія електроенергії внаслідок впровадження проекту становить 850 МВт
год за рік.
2. Ціна на електроенергію складає 0.7356 грн/кВтгод.
3. Річна економія електроенергії в грошовому виразі складає 0.7356 грн/кВтгод * 850
МВт год за рік = 625,260 тис.грн/рік.
4. Річна економія газу внаслідок впровадження проекту становить 416 976 м3/рік.
5. Середньозважена ціна на газ складає 1103 грн/тис.м3.
6. Річна економія газу в грошовому виразі складає 1103 м3/рік * 416 976 м3/рік =
1011,76 тис.грн./рік.
7. Економічний ефект від впровадження проекту становить 625,260 тис.грн. + 551,7
тис.грн. = 1085,26 тис.грн.
При виконанні енергетичного аудиту у будинках описання заходів може здійснюватись у
табличній формі. Так, для прикладу, у таблиці 10 наведений опис такого
енергозберігаючого заходу на будинку, як впровадження автоматичного теплового вузла
вводу з можливістю відпуску теплоти з по фасадним регулюванням і балансуванням
системи.
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Таблиця 10. Опис заходу з енергозбереження
Захід № 2 « Автоматична система відпуску теплоти з пофасадним регулюванням і
балансуванням системи»
Існуюча ситуація
На існуючий стан у тепловому вузлі вводу будинку відсутні будь які засоби регулювання и
відпуску теплоти на потреби опалення залежно від температури зовнішнього повітря.
Єдиним способом регулювання відпуску теплоти у будинку є якісне регулювання шляхом зміни
температури теплоносія, яке здійснюється на котлах районної котельні.
Аналіз дійсних температур теплоносія на вводі до будинку протягом
опалювального періоду показує, що температурний графік не відповідає задекларованим
параметрам. Це призводить до значних перевитрат теплоти у періоди збільшення температур
температури зовнішнього повітря і дефіциту теплоти - у періоди зменшення температури
зовнішнього повітря ( періоди похолодання).
В існуючій системі опалення будинку відсутні балансувальні крани як на стояках системи
так і на розгалуженнях по окремим фасадам і напрямкам, що призводить до теплового і
гідравлічного розбалансування системи, собливо в умовах кількісного регулювання.
Одним із фасадів будівля зорієнтована на південний схід, а іншим – на північний захід.
Це спричиняє різні значення сумарної сонячної радіації на одну і іншу вертикальну поверхню
огороджень,що у свою чергу призводить до більш інтенсивних тепло надходжень приміщень,які
до приміщень які знаходяться по одній із сторін фасаду.При цьому
відбуваються відповідні зміни температури внутрішнього повітря: перегрівання одних
приміщень і недогрівання інших. Відповідно виникають непродуктивні втрати теплоти.
Так, до прикладу, якщо сумарна сонячна радіація ( пряма і розсіяна) на 1м2 вертикальної
поверхні огороджувальних конструкцій південно - східної орієнтації у грудні місяці
при безхмарному небі становить 305 МДж/м2, то на вертикальні поверхні 1м2 огороджень
північно-західної орієнтації – тільки 27 МДж/ м2. Для січня це співвідношення становить
371 і 32 МДж/м2, а для лютого – 424 і 41 МДж/м3 , відповідно ( згідноСНиП 23-01-99).
Опис заходу
Облаштування у тепловому вузлі вводу пологового будинку автоматизованого вузла
пофасадного відпуску теплоти на потреби опалення з погодним регулюванням і корекцією по
температурі внутрішнього
повітря південно-східного і північно-західного фасадів дасть
повітря в приміщеннях
можливість
Можливістьзабезпечити
економії теплової енергії і урахування тепло надходжень від сонячної радіації.
Крім того, відпуску теплоти дасть можливість уникнути перетопів приміщень у період
Регулювання
зрізання температурного графіку теплоносія.
Встановлення балансувальних клапанів дасть можливість уникнути теплового і гідравлічного
гідравлічного роз регулювання системи, що також підвищує ефективність тепловідачі системи
системи і має енергозберігаючий ефект.
Розрахунок економії
Економія енергії:
Опалювальна площа∙
5371
Вартість теплової енер. 0,671
Інвестиції:
Розробка/Планування
Управління Проектом
Обладнання
Встановлення
Інспектування і випробування

м² *
грн/К

Теплової енергії
15,51=
*83326=

15,51 Квтг/м²рік
83326 Квтг /рік
55912 грн/рік
15000
3000
122483
35000
5000

грн.
грн
грн
грн
грн
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Виконавча документація
Інші видатки
Податок, ПДВ
Всього інвестицій
ЕіО видатки на рік
Чиста економія

2500
36597
219580
9000
46912

грн
грн
грн
грн
грн/рік
грн/рік

1.2.6 Звіт з енергетичного обстеження.
Оформлення звіту про результати енергетичного обстеження слід вести згідно з вимогами
«Тимчасового положення про порядок проведення енергетичного обстеження підприємств
і атестації спеціалізованих організацій на право його проведення."
Звіт про результати енергетичного обстеження повинен бути підписаний керівником
спеціалізованої організації та всіма енергоаудиторами, що брали участь у здійсненні
енергетичного обстеження.
Технічні звіти про енергетичне обстеження подаються спеціалізованою організацією в
Центральну групу енергетичного аудиту (ЦГЕА) НАЕР в місячний термін після повного
закінчення робіт. Контроль за повнотою та якістю виконання енергетичного обстеження
підприємств спеціалізованими організаціями здійснюють експерти ЦГЕА шляхом
перевірки технічних звітів за результатами обстеження.
Технічний звіт повинен висвітлювати загальний стан підприємства з точки зору
ефективності використання
паливно-енергетичних
ресурсів,
питомі
витрати
енергоресурсів на виробництво основних видів продукції та порівняння їх з нормативами,
можливості зниження рівня споживання
енергоресурсів без зменшення обсягів
виробництва та невідкладні заходи в цьому напрямі.
Технічний звіт повинен включати такі розділи:
-

вступ, до якого додаються копії документів на право проведення робіт (вказується
термін обстеження та його виконавці);

-

характеристика підприємства, в якій коротко викладена інформація щодо основних
підрозділів та технологічних процесів з точки зору споживання паливноенергетичних
ресурсів,
техніко-економічні
показники
основного
енергоспоживаючого обладнання, режим роботи підприємства, рівень
завантаження обладнання тощо;

-

схема використання кожного виду енергії, коротка інформація про стан контролю
та загальний обсяг споживання паливно-енергетичних ресурсів за минулий та
поточний роки, тарифи, таблиці з результатами споживання палива та всіх видів
енергії з розподілом по основних підрозділах підприємства, технологічних
процесах та обладнанню;

-

основні досягнуті показники питомих енерговитрат, за допомогою яких
розраховуються та аналізуються питомі витрати паливно-енергетичних ресурсів,
які порівнюються з нормами та нормативами, кращими досягненнями в галузі;

-

огляд можливостей економії паливно-енергетичних ресурсів, який включає в себе
стислий перелік першочергових заходів, спрямованих на зменшення рівня
споживання енергії;екологічні вигоди у разі впровадження проекту;

-

вибір пріоритетних енергозберігаючих проектів, які містять більш детальний опис
заходів та техніко-економічне обґрунтування витрат коштів на їх реалізацію;
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-

додатки, які містять більш детальну інформацію, що була одержана в процесі
енергетичного обстеження, результати додаткових вимірювань, методику
використання базових вихідних даних для розрахунків енерговитрат, розрахункові
формули тощо;

-

анотація, в якій коротко
енергетичного обстеження.

-

У разі виконання енергетичного аудиту на житлових і громадських будівлях
технічний звіт повинен включати в себе аналогічні розділи, але наповнення їх буде
дещо іншим%

-

вступ, у якому подаються основні дані про Замовника і Енергоаудитора, а також
причини, які спонукали до виконання роботи;

-

опис стану будівлі, її інженерних систем і режиму експлуатації. У цьому розділі
подають параметри внутрішнього повітря у приміщеннях будівлі, режим її роботи,
кількість проживаючих, або присутніх, наводяться дані про
прилади для
визначення витрат паливно-енергетичних ресурсів, особливу увагу при цьому
приділяють термінам чинності метрологічних випробувань лічильників і межам
вимірювань фізичних параметрів. Наводяться результати обстежень
усіх
огороджувальних конструкцій будівлі, а також її опалювальну площу і об’єм за
зовнішніми обмірами. при цьому необхідно відмічати усі особливості, які
стосуються характеристик огороджень , такі як їх пошкодження, наявність
теплових мості стан заповнення світлопрозорих прорізів. У цьому ж розділі
робиться описання усіх інженерних систем і обладнання будинку:

-

системи опалення;

-

системи вентиляції;

-

системи гарячого водопостачання;

-

системи освітлення;

-

вентиляторів і насосів;

-

зовнішнього енергозберігаючого обладнання;

-

технологічного енергоспоживаючого обладнання.

викладаються

основні

результати

проведеного

В наступному розділі характеризується рівень енергоспоживання – подаються результати
обстеження існуючих вузлів обліку паливно-енергетичних ресурсів і фактичні річні
показання таких вузлів за останні 3-4 роки. Результати фактичного енергоспоживання
порівнюються з результатами розрахунків споживання усіх видів енергії і води. робиться
висновок про їх відповідність.
Вибудовується базова лінія, яка відповідає такому рівню споживання енергії, який
забезпечує комфортні умови перебування людей у приміщеннях будинку і стійку роботу
інженерних систем.
Розрахунки та вимірювання енергоспоживання до та після впровадження
енергоефективних заходів знаходять своє відображення у енергетичному бюджеті, який
складається по кожній статті витрат енергії і води (по кожній інженерній системі
будинку). Роблять необхідні висновки і рекомендації.
-

визначається потенціал енергоефективності будівлі, подаються енергоефективні
заходи з детальним описом їх реалізації;
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-

висвітлюються результати економічних розрахунків ефективності заходів та
техніко-економічне обґрунтування
витрат коштів
на
їх реалізацію,
обґрунтовуються екологічні та інші вигоди проекту;

-

додатки, які містять більш детальну інформацію, що була одержана в процесі
енергетичного обстеження, результати додаткових вимірювань, методику
використання базових вихідних даних для розрахунків енерговитрат, розрахункові
формули тощо;

-

основні рекомендації з впровадження проекту з відповідним календарним
графіком;

-

план фінансування, грошові потоки і економічні умови впровадження;

-

енергетична гарантія (тільки для детального енергоаудиту). Критерії для
пропонованої енергетичної гарантії;

-

опис пропонованих процедур та інструкції з експлуатації і обслуговування,
включаючи навчання експлуатаційного і обслуговуючого персоналу;

-

основні засади енергетичного моніторингу будівлі і її інженерних систем;

-

додатки, які містять більш детальну інформацію, що була одержана в процесі
енергетичного обстеження, результати додаткових вимірювань, методику
використання базових вихідних даних для розрахунків енерговитрат, розрахункові
формули тощо;

-

висновки, в яких коротко викладаються основні результати проведеного
енергетичного обстеження.

1.2.7 Визначення та схвалення переліку проектів
Кожна стадія трансформації теплоти за схемами рис.1 і рис.2 згідно законів
термодинаміки супроводжується неминучими втратами енергії, скорочення яких і
ставиться за мету при впровадженні заходів з енергозбереження. При цьому, враховуючи
фактор неминучості втрат енергії з однієї сторони, і необхідність ощадного використання
ПЕР, з другої, надзвичайно важливо оцінити доцільність упровадження і ефективність
заходів з енергозбереження, враховуючи економічні, соціальні, екологічні критерії, не
виключаючи стратегічні міркування самодостатності і національної безпеки країни.
Заходи з енергозбереження реалізуються шляхом впровадження енергоощадних проектів,
у ході впровадження яких:
-

реалізується потенціал енергозбереження,

-

скорочуються втрати енергії,

-

підвищується ефективність використання ПЕР.

Визначення та схвалення переліку проектів, прийнятих до впровадження здійснюється у
ході презентації результатів енергетичного аудиту та переговорів Енергоаудитора і
Замовника. При прийнятті рішення необхідно враховувати не тільки економічні критерії,
але і додаткові вигоди, які може дати реалізація проекту – екологічні, соціальні а також
можливість покращення умов життєдіяльності людей у будівлях.
У ході визначення найбільш доцільних проектів, необхідно пам’ятати, що деяка частка
економічного ефекту (5-7%), який буде отриманим у результаті впровадження
енергозберігаючих і енергоефективних заходів, не матиме фінансової реалізації у
результаті того, що вказаний відсоток теплової енергії буде витраченим споживачами на
покращення умов теплового комфорту у будівлях, особливо у періоди зменшення
температури зовнішнього повітря.
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Зменшення витрат палива, яке повинно супроводжувати впровадження енергозберігаючих
заходів приводить до обовязкового скорочення викидів у атмосферу забруднюючих
речовин, які утворюються при використанні будь-яких не відновлювальних
енергоресурсів (нафти, вугілля, природного газу), що позитивно впливає на екологію як на
місцевому рівні, так і в глобальному масштабі. Заміщення викопних видів палива на
відновлювальні джерела енергії - ще один важливий захід по зниженню шкідливих
викидів.
У Звіті з енергоаудиту повинен міститись опис екологічних вигод і ефектів. Якщо
екологічні вигоди приводять до економії коштів, ця економія повинна бути включена в
розрахунки загальної рентабельності проекту.
Впровадження енергоефективних заходів на етапі вироблення, транспортування і
споживання теплоти мають вплив як на величину витрат палива, так і на величину
шкідливих викидів у атмосферу. Але величина такого впливу буде різною, залежно від
етапу трансформації теплової енергії. Визначення величини зменшення первинної енергії,
яка подається з паливом і буде впливати на викиди шкідливих речовин у атмосферу
можна здійснювати за залежністю

Qï ³ä =

Q åê
håô

,

де Qек – економія теплоти (енергії), яка була досягнутою у результаті впровадження
енергозберігаючих заходів. Гкал, МДж, МВт*год;
Qпід - економія первинної енергії, яка буде досягнутою на етапі виробництва теплоти
(енергії) з первинними енергоносіями (паливом);
ηеф – ефективність використання первинної енергії, залежить від етапу трансформації
теплоти, на якій отримана економія теплоти (вироблення у котлах, транспортуванні чи
споживання). Величину ηеф рекомендується приймати залежно від ефективності процесу
тепло забезпечення відповідно характеристик, наведених на рис. 1 і рис.2 у відповідності з
таблицею 11.
Таблиця 11. Значення коефіцієнту використання первинної енергії
Вид
первинного Характеристика Етап впровадження енергозберігаючих заходів
системи тепло вироблення
транспортування
споживання
енергоносія
постачання

Природний газ,
котли районної
котельні
Рідке паливо, котли
районної котельні
Електроенергія
із
єдиної
системи
енергопостачання

ідеальна система
теплопостачання
реальна система
теплопостачання
ідеальна система
теплопостачання
реальна система
теплопостачання
реальна система
теплопостачання

теплоти
0,89 - 0,90

теплоти
0,88 - 0,89

теплоти
0,80 – 0,82

0,84 – 0,86

0,81- 0,84

0,68-0,72

0,87 – 0,88

0,86 – 0,87

0,78 – 0,8

0,82 – 0,84

0,79 – 0,82

0,66 – 0,70

-

-

0,32

Як видно із таблиці економія одиниці теплоти (наприклад 1 кВт год) на етапі вироблення
теплоти (за рахунок упровадження енергозберігаючих заходів у котельні, наприклад
скорочення втрат теплоти на власні потреби) первинна кількість теплоти, яка підводиться
з паливом зменшиться на 1,17 кВт год. Економія тієї ж кількості теплоти уже на етапі
транспортування дасть можливість скоротити витрати первинної підведеної кількості
теплоти уже на 1.23 кВт год, а за умови економії теплоти на етапі споживання (у будівлі)
економія первинної теплоти з паливом буде становити уже до 1.5 кВт год.
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Зменшення первинної кількості теплоти на джерелі вироблення енергії спричиняє
еквівалентне зменшення витрат палива, або іншого первинного енергоносія, оскільки
вказані витрати однозначно залежать від кількості теплоти, яка підводиться з паливом і
теплоти згорання такого палива. Визначення величини витрат палива здійснюється за
залежністю:
Разом із зменшенням витрат палива скорочуються і викиди шкідливих речовин у
атмосферу.

B=

Qï ³ä
,
Q ðí

де В – витрати енергоносія ( палива);
Qнр – довідникова величина теплоти згорання палива кВт год/ кг ( м3).
Із вищезазначеного випливають наступні висновки:
-

скорочення втрат теплоти на стадіях вироблення, транспортування і споживання
дає можливість зменшити викиди шкідливих інгредієнтів у атмосферу;

-

енергозберігаючі заходи, які впроваджуються на етапі споживання теплоти мають
найбільший вплив на величину скорочення витрат палива на котельні (за умови
отримання однакової величини економії теплоти). Вплив на величину економії
палива у котельні при впровадженні енергозберігаючих заходів на етапі
споживання теплоти перевищує аналогічний показник при впровадженні заходів
на етапі транспортування в 1,2 рази на кожну одиницю зекономленої теплоти і в
1,28 разів – в порівнянні з впровадженням енергозберігаючих заходів на етапі
вироблення теплоти.

Найбільш розповсюдженими забруднюючими компонентами, які утворюються при
згоранні палива є наступні:
С02 - діоксид вуглецю (вуглекислий газ) - не ядовитий газ. Нешкідливий для життя і
навколишнього середовища, але вважається одним із основних парникових газів, які
впливають на зміну клімату і глобальне потепління.
S02 - діоксид сірки - газ,який виділяється при спалюванні сірчистого палива.Впливає на
навколишнє середовище на місцевому і глобальному рівнях. Величина викидів залежить
від вмісту сірки у паливі, що використовується і якості встановленого обладнання.
NOх - оксиди азоту - загальне позначення азотовмісних компонентів (в основному N0 і
N02. Високотоксичний газ, який генерується у високотемпературній зоні горіння будь
якого палива, спричиняє кислотні опади, впливає на якість грунту.
СО - монооксид вуглецю (чадний газ) - ядовитий газ, що виділяється при неповному
згоранні вуглеводневого палива.
ТЧ - тверді частинки - включають всі частинки діаметром менше 15 мікрон (сажа, зола).
Ці частинки з'являються при спалюванні рідкого і твердого палива. Можливе утворення
сажі і при спалюванні природного газу із значним хімічним недопалом. Тверді частинки
небезпечні тим, що поглинають і розносять інші небезпечні частинки, наприклад, важкі
метали, сірку, ПАВ і т.д.
ПАВ - поліциклічні ароматичні вуглеводні, що виділяються при спалюванні
вуглеводневих видів палива за умови хімічного недопалу. Це токсичні аерозолі, які мають
канцерогенну активність.
Тип забруднювача повітря при спалюванні палива залежить від виду палива, організації
процесу горіння, конструкції пальника і паливоспалювального обладнання. Основним
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способом обмеження викидів забруднюючих речовин у атмосферу є запобігання їх
утворенню за рахунок впровадження пальникових і топкових пристроїв із зменшеним
виходом забруднюючих речовин, а також скорочення витрат палива. Скорочення викидів
парникового газу С02 досягають, в основному, за рахунок впровадження енергоощадних
технологій, які дають можливість скоротити витрати вуглеводневого палива, або переходу
на відновлювальні види палива (деревина, солома, соняшникове лушпиння, біодизель).
Орієнтовне визначення викидів шкідливих інгредієнтів у атмосферу можна здійснити за
залежністю
Мі = В Сі ,

де В – витрати палива на генерування теплоти у котельні;
Сі – питома величина викиду шкідливого інгредієнту в атмосферу на одиницю спаленого
палива( див. табл..12).
Економічний ефект, який виникає внаслідок зменшення платежів за викиди в атмосферу
забруднюючих речовин, або економічні вигоди за рахунок продажі квот на викиди
парникових газів повинен бути врахованим при техніко-економічномих розрахунках
фінансової ефективності енергозберігаючих заходів.
Таблиця 12. Питомі показники викидів в атмосферу шкідливих інгредієнтів у складі
продуктів згорання палива
Вид палива

Теплота CO2 CO2
згоран
ня
палива
кВтг/кг г/кВ г/кг
тг
Природний газ (на
202,
1 880
9,31
3
нм )
0
**СПБТ (Зріджений
13,14 227, 2 984
пропан-бутан і т.д.)
0
Керосин
258,
3 216
12,43
7
Легке нафтове
12,50 264, 3 301
пальне (ШФЛУ і т.д.,
0
Б<0,3%)
Важке нафтове
11,16 278, 3 109
паливо (Мазут і т.д.,
5
Б<1 %)
Вугілля (Б<1,5%)
6,25 353, 2 211
8
Деревне паливо (20
359,
1 496
4,17
% вологості)
0

CH4 N2O

г/кг

г/кг

0,17

NOX CO

г/кг

Органіч
ні
сполуки

SO2

г/кг

г/кг

0,003

1,68 1,68

0,17

незнач.

0,12

0,05

0,09

2,37 0,47

0,05

незнач.

0,13

0,45

0,03

4,48 0,90

0,22

1,0

0,29

0,45

0,03

4,50 0,90

0,23

6,0

0,28

0,40

0,02

4,02 0,80

0,20

20,0

0,71

0,23

0,03

2,25 0,45

0,11

16,2

5,45

4,50

0,06

9,00

2,16

0.22

1,5 75,00

г/кг

Тверді
частин.
г/кг

Аналіз енергозберігаючих проектів показує, що економічний ефект, який виникає
внаслідок скорочення шкідливих викидів у атмосферу не є визначальним, і, як правило,
значно менший за економічний ефект, який обраховується за величиною зекономленого
палива або теплоти.
Після прийняття рішення про впровадження енергоощадного проекту і визначення
фінансування підписується контракт на реалізацію,що включає наступні напрями
діяльності:
· Організація проекту
· Проектування ( планування)
· Заключення контрактів
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· Встановлення обладнання
· Контроль і випробовування
· Здача в експлуатацію
· Виконавча документація
· Навчання персоналу
Реалізація проекту може проходити під управлінням як Енергоаудитора, так і Замовника.
Контроль якості вкрай важливий в період реалізації,
проектування/планування аж до вводу в експлуатацію.

починаючи

з

етапу

Для забезпечення правильної експлуатації встановленого обладнання протягом терміну
його роботи і мінімізації витрат на експлуатацію (включаючи витрати енергії),,
рекомендується впровадити належні процедури для експлуатації і обслуговування
обладнання і інженерних систем. Такі роботи виконуються спеціалізованими
організаціями згідно специфіки обладнання (контрольно-вимірювальні прилади,
паливоспалювальне обладнання, тепломеханічне обладнання тощо).
Необхідно також впровадити заходи з постійного поточного контролю за рівнем
споживанням паливно-енергетичних ресурсів на обєкті. Для вирішення цієї проблеми слід
впровадити системні процедури енергомоніторингу.
Енергетичний моніторинг - це системні процедури постійної реєстрації і контролю
енергоспоживання і умов експлуатації обладнання і інженерних систем в будівлях.
Отримані дані про споживання плавно-енергетичних ресурсів порівнюються з
нормативними і у разі відхилення від нормативів більше ніж на 10-15 % необхідно
вчинити дії по виявленню причин такої невідповідності і її усунення.
Енергоаудитор може підготувати інструкцію по енергомоніторингу до реалізації проекту.
Інструкція буде конкретизована для проекту і буде містити:
· Інструкції для користувача
· Реєстраційні і розрахункові форми
· Графічні, табличні або розрахункові залежності для визначення нормативних
величин витрат паливно-енергетичних ресурсів залежно від факторів впливу
(наприклад температури зовнішнього повітря для теплового навантаження на
потреби опалення, або витрати газу на пальник залежно від температури
зовнішнього повітря).
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2. Рекомендації для проведення фінансового аудиту
2.1 Мета, завдання та загальні принципи аудиту фінансової звітності
Процеси залучення найбільш вірогідних та надійних джерел фінансування інвестиційних
проектів у сферу виробництва, транспортування, постачання та споживання теплової
енергії, як правило, спричиняють потребу проведення аудиту фінансової звітності
суб’єктів господарювання в зазначених галузях діяльності на вимогу потенційних
інвесторів чи кредиторів.
Фінансова звітність визначена Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку (далі –
П(С)БО) 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" як бухгалтерська звітність, що
містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів
підприємства за звітний період.
Метою складання фінансової звітності суб’єктами підприємницької діяльності є надання
повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати
діяльності та рух коштів підприємства користувачам - фізичним та юридичним особам, що
потребують інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень.
Отже, фінансова звітність забезпечує інформаційні потреби користувачів щодо оцінки
здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання та забезпеченості цих
зобов'язань; регулювання діяльності або участі в капіталі підприємства; придбання,
продажу та володіння цінними паперами підприємства; визначення суми дивідендів, що
підлягають розподілу; оцінки якості управління; інших рішень.
Фінансова звітність підприємств комунального сектору економіки згідно вимог Закону
України «Про бухгалтерський обліку та фінансову звітність в Україні» та Порядку
подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
28 лютого 2000 р. N419, із змінами складається щорічно (річна, щоквартально – проміжна)
та подається:
-

органам, до сфери управління яких належать підприємства, тобто, управлінням
житлово-комунального господарства,

-

трудовим колективам на їх вимогу,

-

власникам (засновникам) відповідно до установчих документів,

-

а також згідно із законодавством - іншим органам, зокрема органам державної
статистики та користувачам (інвесторам, громадськості, банкам, постачальникам та
іншим кредиторам тощо). Наприклад, одержувачі коштів одержувачі коштів
місцевих бюджетів подають фінансову звітність органам Державного казначейства
та місцевим фінансовим органам.

Фінансові звіти, які за вимогами законодавства,підлягають оприлюдненню (Баланс (форма
№1), Звіт про фінансові результати (форма №2), Звіт про рух грошових коштів(форма
№3), Звіт про власний капітал (форма №4), та примітки до фінансових звітів (форми №5 та
6), призначені для задоволення загальних інформаційних потреб щодо результатів
діяльності та зміни фінансово-майнового стану підприємства для широкого кола
користувачів. Зазначені компоненти фінансової звітності формуються з дотриманням
нормативних принципів та відображають різні аспекти господарських процесів, подій,
фактів, операцій за звітний період і відповідну облікову інформацію за аналогічний
звітний період попереднього року, що дає можливість зацікавленим користувачам
провести ретроспективний та перспективний аналіз діяльності підприємства.
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Серед причин повільного надходження інвестицій теплопостачальним та іншим
підприємствам у сфері ЖКГ можуть бути недостатність інформації, яку може отримати
потенційний інвестор про майновий стан та результати фінансово-господарської
діяльності або відсутність зовнішньої об’єктивної оцінки повноти і достовірності
бухгалтерських показників фінансових звітів. Тому, виходячи з фінансово-економічних
інтересів інвесторів, кредиторів, лізингодавців, орендарів, концесіонерів, виникає потреба
проведення аудиту фінансової звітності, стану господарювання як результату управління
та діяльності менеджменту з метою подальшого використання думки аудитора для
прийняття відповідних рішень та запобіганню ризикам.
Отже, аудиторська перевірка необхідна з метою підвищення рівня прозорості і відкритості
річної фінансової звітності та річних звітних даних для реальних та майбутніх інвесторів.
Об’єктом аудиту є річна фінансова звітність суб’єкта господарювання як завершальний
етап бухгалтерського облікового процесу.
Аудит фінансової звітності - являє собою перевірку звітності суб'єкта підприємницької
діяльності зовнішнім незалежним аудитором з метою складання висновку про її
відповідність встановленим критеріям і загальноприйнятим правилам бухгалтерського
обліку. Аудит фінансової звітності – це інтелектуальна, творчо-інформаційна діяльність з
перевірки даних бухгалтерського обліку, які відображаються як показники фінансової
звітності, дослідження фінансово-майнового стану суб’єктів підприємницької діяльності
підприємств, організацій тощо, з оцінки їх господарської діяльності з метою висловлення
незалежної думки аудитора про відповідність обліку і діяльності вимогам законодавства,
достовірність фінансової звітності у всіх її суттєвих аспектах, розробки рекомендацій з
поліпшення фінансово-економічних показників згідно із потребами користувачів.
Законом України «Про аудиторську діяльність» визначено мету перевірки аудитором
даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб'єкта господарювання.
В статті 3 закону вказано, що метою аудиторської перевірки фінансової звітності є
висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та
відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або
інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання) згідно із вимогами
користувачів. Суттєвою з точки зору аудиту, є інформація, якщо її пропуск або
неправильне відображення може вплинути на економічні рішення користувачів, прийняті
на основі фінансових звітів.
Аудит в Україні спрямований на створення системи незалежного фінансового контролю з
метою захисту інтересів користувачів фінансової та іншої економічної інформації і
здійснюється незалежними особами (аудиторами), аудиторськими фірмами, які
уповноважені суб'єктами господарювання на його проведення та може проводитися як з
ініціативи таких суб'єктів (ініціативний аудит), так і у випадках, передбачених законом
(обов'язковий аудит).
Завдання аудиту (Audit engagement) згідно Положення з національної практики контролю
якості аудиторських послуг1, - це завдання з надання обґрунтованої впевненості, яке
виконується згідно з Міжнародними стандартами аудиту (МСА) шляхом перевірки
фінансової звітності з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність
у всіх суттєвих аспектах і відповідність вимогам законодавства України, П(С)БО або
інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання)згідно із вимогами
користувачів.

1

Рішення Аудиторської палати України «Про затвердження Положення з національної практики контролю
якості аудиторських послуг 1 "Організація аудиторськими фірмами та аудиторами системи контролю якості
аудиторських послуг" від 27 вересня 2007 року N 182/4.
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Обґрунтована впевненість (Reasonable assurance) - в контексті Положення з національної
практики контролю якості аудиторських послуг, високий, але не абсолютний рівень
впевненості.
Тобто, це завдання з надання впевненості, яке забезпечує високий рівень упевненості в
тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.
Серед основних завдань аудиту фінансової (бухгалтерської) звітності, обумовлених
(конкретизованих) договором сторін, можуть бути:
1. вивчення бізнесу клієнта, його установчих та інших документів, що свідчать
про правове поле видів економічної діяльності суб’єкта господарювання;
2. вивчення системи господарювання, управління підприємством, його облікової
політики та ступеню надійності внутрішнього контролю здійснення
господарських операцій за усіма процесами і особливостями, притаманними
цьому суб’єкту підприємництва;
3. перевірка складу фінансової звітності та дотримання принципів її складання,
оцінювання суттєвості, достовірності, доброякісності складання звітів,
вчасності їх подання згідно вимог нормативних актів;
4. встановлення повноти та своєчасності відображення
господарських операцій в бухгалтерському обліку;

всіх

фінансово-

5. визначення і вивчення ділянок обліку, які потребують особливої уваги і які, не
відображені в явному вигляді у фінансових звітах;
6. перевірка реальності, своєчасності і правильності розрахунків з бюджетами за
податками, зборами (обов’язковими платежами), постачальниками, покупцями,
кредиторами, іншими контрагентами;
7. реальна оцінка доходів, витрат та фінансових результатів діяльності
підприємства, його фінансового стану, економічної активності, ліквідності,
платоспроможності, використання прибутку тощо;
8. оцінка реальності, відповідності даним бухгалтерського обліку та достовірності
статей балансу та інших форм фінансової звітності.
Виконуючи завдання аудиторської перевірки фінансової звітності, аудиторові слід
дотримуватися вимог статей 19-22 Закону України «Про аудиторську діяльність».
Відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації
бухгалтерів, які рішенням Аудиторської палати України, протокол N 122 від 18 квітня
2003 р. застосовуються в Україні як Національні стандарти аудиту, починаючи з аудиту
фінансової звітності за 2003 рік, аудитори повинні дотримуватися певних
фундаментальних принципів аудиторської перевірки. Зокрема, згідно Кодексу етики
професійних бухгалтерів, розробленого Міжнародною Федерацією бухгалтерів, етичними
принципами, якими повинен керуватися аудитор, виконуючи свої професійні обов’язки є:
доброчесність, об’єктивність, професійна компетентність та належна ретельність,
конфіденційність, професійна поведінка, незалежність та дотримання професійних
стандартів, контроль роботи, яка виконується особами, які залучаються до аудиторської
перевірки; планування роботи.
При цьому принцип об’єктивності (objectivity) – це поєднання неупередженості,
інтелектуальної чесності та відсутності конфлікту інтересів.
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2.2 Законодавчо-нормативне регулювання аудиту та аудиторської
діяльності в Україні
Аудиторська діяльність у сфері контролю за фінансовою звітністю регулюється
Господарським кодексом України і переліченими нижче законами, які є стержнем і
першим рівнем п’ятирівневої системи нормативно-правового регулювання (далі - НПР) і
визначають правові засади здійснення аудиторської діяльності в державі (табл.1).
Таблиця 1
Рівні
системи
НПР
Перший

Чинні нормативно-правові акти відповідного рівня
Господарський кодекс України. Закон України від 16.01.2003р. № 436-IV, із
змінами;
Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 року
№3125-XII, із змінами (в редакції Закону від 14.09.2006);
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
від 16 липня 1999 р. № 996-XIV, із змінами;
Закон України «Про господарські товариства» вiд 19.09.1991р. №1576-XII,
із змінами;
Закон України «Про акціонерні товариства» вiд 17.09.2008 № 514-VI, із
змінами;
Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг» від 12.07.2001 № 2664-III, із змінами;
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо
запобігання
фінансовим
правопорушенням,
забезпечення
ефективного використання бюджетних коштів, державного і комунального
майна» від 15 грудня 2005 р. N 3202-IV.

Другий

Загальнодержавна програма адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу, затвердженого розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 15.04.2009 р. № 408-р;
Про затвердження Методичних рекомендацій стосовно суб'єктів, які мають
право на отримання інформації з Реєстру прав власності на нерухоме
майно. Наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2009р. N 525/5;
Інші підзаконні нормативні акти обов’язкові до виконання всіма
суб’єктами ринку аудиторських послуг.

Третій

Міжнародні стандарти аудиту та етики Міжнародної Федерації бухгалтерів,
що прийняті в якості Національних стандартів аудиту згідно з рішенням
Аудиторської палати України від 18.04.03 N 122/2;
Кодекс етики
бухгалтерів;

професійних

бухгалтерів

Міжнародної

Федерації

Рішення Аудиторської палати України «Про застосування Міжнародних
стандартів аудиту, надання впевненості та етики, які застосовуються в
Україні в якості національних, видання 2006 року» від 30.11.2006р.
№168/7;
Четвертий

Рішення Аудиторської палати України «Про затвердження Положення з
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національної практики контролю якості аудиторських послуг 1
"Організація аудиторськими фірмами та аудиторами системи контролю
якості аудиторських послуг" від 27 вересня 2007 року N 182/4;
Рішення Аудиторської палати України «Про затвердження Положення про
сертифікацію аудиторів» від 31 травня 2007 року N 178/6;
Рішення Аудиторської палати України «Про затвердження Положення про
забезпечення незалежності аудитора» від 24.12.2009 р. №209/5;
Рішення Аудиторської палати України «Про затвердження Переліку
послуг, які можуть надавати аудитори (аудиторські фірми)» від 27 вересня
2007 року N 182/5;
Про затвердження Порядку конкурсного відбору інноваційних та
інвестиційних проектів для надання кредитів на їх реалізацію за рахунок
коштів, передбачених у Державному бюджеті на 2007 рік. Наказ
Держінвестицій України вiд 03.05.2007 р. № 33, із змінами.
Про затвердження Порядку ведення реєстру аудиторів, які можуть
проводити аудиторські перевірки фінансових установ. Розпорядження
Держфінпослуг України вiд 19.02.2004 № 86, із змінами;
Про затвердження Положення щодо підготовки аудиторських висновків,
які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками
фондового ринку.
Рішення Держкомісціннихпаперів України вiд
19.12.2006р. № 1528;
інші нормативно-правові акти Аудиторської палати України, міністерств і
відомств, які регламентують відносини, що виникають у сфері
підприємницької діяльності та проведення аудиту.
П’ятий

Внутрішні стандарти та регламенти, які розробляються та затверджуються
аудиторськими фірмами;
інші документи Аудиторської палати України, міністерств і відомств, які
роз’яснюють питання, які виникають у сфері проведення аудиту
підприємницької діяльності.
Лист Міністерства юстиції України «Щодо відповідності пунктів 3, 4
розділу I рішення Аудиторської палати України від 23 квітня 2002 р.
Закону України "Про аудиторську діяльність"» від 02.07.2003 р. N 20-34744.

Проведення фінансового аудиту (аудиту фінансової звітності) регламентується Законом
України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 № 3125-XII, із змінами, який
спрямований на створення системи незалежного фінансового контролю з метою захисту
інтересів користувачів фінансової та іншої економічної інформації. Відтак, і рекомендації
з проведення аудиту фінансової звітності повинні розроблятися відповідно до вимог
чинного законодавства України.
Законом визначено, що аудиторська діяльність - підприємницька діяльність, яка включає в
себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських
перевірок (аудиту) та надання інших аудиторських послуг.
Аудит - перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб'єкта
господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в
усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів)
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бухгалтерського обліку або інших правил
господарювання) згідно із вимогами користувачів.

(внутрішніх

положень

суб'єктів

Аудитором за чинним законом може бути громадянин України, який має кваліфікаційний
сертифікат про право на заняття аудиторською діяльністю на території України.
Аудит фінансової звітності суб'єктів господарювання може здійснюватися незалежними
фізичними та юридичними особами (аудиторами), які уповноважені суб'єктами
господарювання на його проведення:
-

фізичною особою-аудитором, яка має сертифікат, що визначає її кваліфікаційну
придатність на заняття аудиторською діяльністю на території України після
включення її до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів;

-

юридичною особою - аудиторською фірмою, в якій працюють сертифіковані
аудитори та вона включена до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів.

Аудиторська фірма - це організація, яка має право здійснення аудиторської діяльності на
території України і займається виключно наданням аудиторських послуг.
Отже, загальними умовами права на проведення аудиту фінансової звітності є наявність у
суб’єктів аудиту сертифікатів та свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм
та аудиторів.
Сертифікат аудитора - це офіційний документ, який засвідчує рівень професійних знань,
необхідних для здійснення аудиту підприємств різних форм власності на території
України.
Сертифікація - визначення кваліфікаційної придатності кандидата на зайняття
аудиторською діяльністю шляхом перевірки відповідності його освіти та досвіду роботи
вимогам Закону України "Про аудиторську діяльність" і складання ним письмового
кваліфікаційного іспиту.
Реєстр аудиторських фірм та аудиторів - база даних, що містить інформацію про
аудиторські фірми та аудиторів, які займаються аудиторською діяльністю індивідуально
як фізичні особи - підприємці;
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів - документ
встановленого АПУ зразка, що підтверджує факт включення аудиторської фірми
(аудитора) до Реєстру, а також право аудиторської фірми (аудитора) на здійснення
аудиторської діяльності.
Аудиторська палата України здійснює сертифікацію суб'єктів, що мають намір займатися
аудиторською діяльністю, затверджує програми підготовки аудиторів, норми і стандарти
аудиту, веде Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські
послуги, затверджує норми і стандарти аудиту. Затверджені норми і стандарти аудиту є
обов'язковими для дотримання підприємствами, установами та організаціями.
Зовнішній аудит - виконують фірми (аудитори ) за договорами з клієнтами-замовниками.
Замовник у листі пропонує фірмі (аудитору) мету завдання та масштаб аудиту. Зовнішній
аудит проводиться тільки незалежними особами і аудитор має право його проводити,
якщо відсутній тиск на аудитора з будь-якого боку. Якщо принцип незалежності
порушений аудитор не має права проводити перевірку та формулювати свою думку.
Клієнт з аудиту (Audit client) – суб’єкт господарювання, стосовно якого аудиторська фірма
виконує завдання з аудиту фінансової звітності. Якщо клієнт з аудиту є суб’єктом
господарювання, зареєстрованим на біржі, то до його складу завжди входять пов’язані з
ним суб’єкти господарювання.
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Замовник аудиту фінансової звітності (підприємство, інвестор) має право вільного вибору
аудитора (аудиторської фірми). Проведення зовнішнього ініціативного аудиту
здійснюється на підставі договірних відносин, тобто з клієнтом-замовником аудиторської
перевірки фінансової звітності укладається договір згідно чинного законодавства. В
договорі на аудит обумовлюються завдання, предмет, терміни перевірки розмір і умови
оплати, відповідальність сторін тощо.

2.3 Рекомендації з організації та проведення аудиторської перевірки
фінансової звітності
З метою покращання якості аудиту, забезпечення достовірності фінансової звітності
суб’єктів підприємницької діяльності, підвищення рівня прозорості та відкритості
інвестиційних процесів слід дотримуватися рекомендацій щодо порядку підбору та
призначення аудиторів фінансової звітності.
Призначення підприємством аудиторів фінансової звітності - це укладання угоди,
договору на здійснення аудиту (аудиторських послуг) та/або прийняття рішення щодо
укладання угоди з його уповноваженими органами.

2.3.1. Особливості організації проведення аудиторської перевірки
фінансової звітності
Підбір та призначення аудиторів рекомендується здійснювати шляхом аналізу інформації
щодо діяльності аудиторів, бажано на тендерній основі. Тендерні умови можуть
оприлюднюватися в друкованих чи електронних засобах масової інформації, або
розсилаються попередньо відібраним аудиторам.
В свою чергу, аудиторська фірма здійснює пошук клієнтів-замовників також на
конкурентній основі, виходячи з обсягу, вартості та якості послуг, які повинні бути
наданими. При виборі клієнта-замовника аудиту фірма враховує особливості його бізнесу,
організаційно-правову форму господарювання, сферу та види економічної діяльності
тощо.
Замовникам аудиту при підборі та призначенні аудитора рекомендується відібрати
декілька аудиторів, познайомитись з їхнім керівництвом, встановити можливість
здійснення внутрішнього контролю, наявність технічних умов методичного забезпечення
проведення якісного аудиту та після цього зробити остаточний вибір і призначення.
Інформацію щодо діяльності та адреси аудиторів підприємства-замовники аудиту
фінансової звітності можуть отримати з мережі Internet, у тому числі з сайтів аудиторів,
Аудиторської палати України2, Спілки аудиторів України, її відділень3 а також з
періодичних видань, довідників, рейтингів тощо.
При вивченні суб’єктами господарювання тендерних пропозицій та інформації щодо
діяльності аудиторів рекомендується звернути увагу на:

2
3

-

строк діяльності аудитора (аудиторської фірми) на ринку аудиторських послуг;

-

кількість співробітників, у тому числі сертифікованих аудиторів, їхній професійний
досвід;

-

наявність у аудитора свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, що ведеться
Аудиторською палатою України;

http://www.apu.com.ua/content.php?c=about_apu.php&lang=ukr
http://www.ktv-sau.com.ua/
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-

наявність сертифікатів (свідоцтв) аудиторів про проходження різних форм
навчання в професійних організаціях або інших структурах;

-

рекомендації та відгуки замовників, яким аудитори надавали аудиторські послуги;

-

наявність досвіду проведення аудиторських перевірок фінансової звітності у сфері
ЖКГ, в т.ч. на підприємствах комунальної галузі і теплопостачання;

-

публікації в засобах масової інформації як про аудиторську фірму, так і про її
співробітників;

-

членство аудиторів у громадських професійних об'єднаннях тощо.

Рекомендується остаточний вибір і призначення аудиторів фінансової звітності
підтверджувати відповідними рішеннями тендерних комісій (комітетів) і затверджувати
рішеннями органів управління підприємством, уповноважених на це законодавчими та
нормативними актами, установчими та внутрішніми розпорядчими документами.
При цьому необхідно врахувати, що згідно зі статтею 20 Закону України "Про
аудиторську діяльність" (ст. 20) забороняється проведення аудиту:
-

аудитором, який має прямі родинні стосунки з членами органів управління суб'єкта
господарювання, що перевіряється;

-

аудитором, який має особисті майнові інтереси в суб'єкта господарювання, що
перевіряється;

-

аудитором - членом органів управління, засновником або власником суб'єкта
господарювання, що перевіряється;

-

аудитором - працівником суб'єкта господарювання, що перевіряється;

-

аудитором - працівником, співвласником дочірнього підприємства, філії чи
представництва суб'єкта господарювання, що перевіряється;

-

якщо розмір винагороди за надання аудиторських послуг не враховує необхідного
для якісного виконання таких послуг часу, належних навичок, знань, професійної
кваліфікації та ступінь відповідальності аудитора;

-

аудитором в інших випадках, за яких не забезпечуються вимоги щодо його
незалежності.

Членам адміністративних, керівних та контролюючих органів аудиторських фірм, які не є
аудиторами, а також засновникам, власникам, учасникам аудиторських фірм
забороняється втручатися в практичне виконання аудиту в спосіб, що порушує
незалежність аудиторів, які здійснюють аудит.
Важливим при підборі та призначенні аудиторів є відсутність конфлікту інтересів.
Отже, основними вимогами до аудиторської фірми або аудитора4 повинні бути:
4

Нацбанк рекомендував банкам укладати угоди на проведення щорічної аудиторської перевірки фінансової
звітності з аудиторськими фірмами, які відповідають наступним вимогам: для перевірки банків I та II групи
- аудиторська фірма, яка здійснює аудиторську діяльності в Україні не менше 5 років; не менше 3 років
проводить аудиторські перевірки банків; має у штаті не менше 3 працівників, у т. ч. один з
керівників/партнерів фірми, мають свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів банків НБУ; хоча б один
працівник має сертифікат, що підтверджує його знання з МСБО/МСФЗ; не менше 4 працівників мають
трирічний досвід проведення аудиторських перевірок банків. Для перевірки банків III та IV групи –
відповідно - діяльність в Україні не менше 3 років; має не менше 2 працівників, у т. ч. один з
керівників/партнерів фірми, мають свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів банків НБУ; один з
керівників/партнерів має не менше ніж річний досвід проведення аудиторських перевірок банків; не менше
2 працівників мають дворічний досвід проведення перевірок банків та/або надання аудиторських послуг
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1. Реєстрація суб’єкта аудиторської діяльності Аудиторською палатою України
2. Наявність в штаті не менше 2-3 сертифікованих аудиторів
3. Відсутність пов’язаних (фінансовими, економічними, сімейними, родинними та
іншими відносинами) осіб з суб’єктом господарювання в штаті аудиторської фірми
4. Наявність досвіду аудиту фінансової звітності підприємств теплопостачання та
рекомендацій підприємств комунальної галузі.
5. Надання інформації про суб’єкта аудиторської діяльності (аудиторів) на запит
замовника.
З точки зору Концептуальної основи, принципів та погоджених процедур проведення
аудиторської перевірки фінансових звітів, це в першу чергу, пов'язано з необхідністю
врахування вимог Міжнародних стандартів аудиту та етики, в тому числі дотримання
стандартів:
· МСА 210 "Умови домовленості про аудиторську перевірку";
· МСА 240 "Відповідальність аудитора за розгляд шахрайства та помилок під час
аудиторської перевірки фінансових звітів";
· МСА 510 "Перше завдання: залишки на початок періоду";
· МСА 550 "Зв'язані сторони";
· МСА 580 "Пояснення управлінського персоналу";
· інших стандартів у частині прав і обов'язків замовника та аудиторів.
Важливим етапом підбору та призначення аудиторів є визначення вартості аудиторських
послуг. При визначенні винагороди за аудит та аудиторські послуги рекомендується
ознайомитися з розділом 10 «Гонорар та комісійна винагорода» Кодексу етики
професійних бухгалтерів. Винагорода за професійні послуги повинна бути справедливим
відображенням вартості професійних послуг, наданих замовнику аудиторської перевірки з
урахуванням всіх аспектів.
Послідовність дій підприємства-замовника і аудиторської фірми (аудитора) з метою
погодження умов і досягнення взаємної згоди на укладання договору про аудит
фінансової звітності можна схематично представити наступним чином.
Орієнтовна послідовність дій підприємства-замовника і аудиторської фірми
з метою погодження умов і досягнення взаємної згоди
на укладання договору на проведення аудиту фінансової звітності
Підприємство

Аудиторська фірма

Попереднє обговорення та наявність попередньої домовленості (в усній або
письмовій формі) щодо проведення аудиту фінансової звітності
1)

Заявка на проведення аудиту,

2)

Лист-пропозиція
3)

Заповнення карти попередньої

4)

Направлення карти попередньої
експертизи
Направлення комерційної

банкам. Крім цього, аудиторські фірми повинні мати внутрішню систему контролю якості аудиторських
послуг, а щодо їхніх аудиторських звітів та якості проведення аудиторських перевірок - не повинно бути
зауважень з боку НБУ або Аудиторської палати України. Комітет з питань аудиту банків. Рішення "Щодо
проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності банків" від 20.07.2009 N 13.
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експертизи

пропозиції (лист-пропозиція)

5)

Погодження умов аудиту

6)

Направлення листа-згоди
(зобов’язання) в 2-х екземплярах

7)

Направлення підписаного
екземпляру листа-згоди
(зобов’язання)

8)

Укладання договору на проведення
аудиту (з додатками)

Договір на проведення аудиту фінансової звітності
(на аудиторські послуги)
В результаті проведення організаційних заходів з підготовки проведення аудиторської
перевірки фінансової звітності підприємством-замовником повинен бути сформований
пакет документів, який включає: заявку – лист-пропозицію на аудит фінансової звітності
(чи іншого виду), карту попередньої експертизи бізнесу клієнта, лист-зобов’язання
аудиторської фірми про проведення аудиту, загальний план аудиторської перевірки та
підписану угоду з погодженими умовами, завданнями, додатками тощо.
В інтересах і замовника, і аудитора доцільно, щоб до початку проведення аудиторської
перевірки аудитор надіслав підприємству лист-зобов’язання, про призначення аудитора,
мету та обсяг перевірки, ступінь відповідальності аудитора перед клієнтом та форми звітів
і висновків.
Порядок підготовки, умови та зміст договору на проведення аудиту в Україні
регулюються стандартом аудиту № 210 «Умови домовленості про аудиторську перевірку»
та Цивільним кодексом України. Зміст договору про надання аудиторських послуг може
бути різним залежно від конкретних обставин. Проте ряд моментів мають бути
відображені в договорі в будь-якому випадку, зокрема: мета аудиту; масштаби аудиту,
нормативи (масштаб аудиту включає в себе необхідний обсяг та глибину перевірки, склад,
кількість та обсяг аудиторських процедур, включаючи дотримання чинного
законодавства);
можливість доступу до будь-яких записів, документації та іншої інформації, замовленої в
зв’язку з аудитом; відповідальність керівництва підприємства, яке перевіряється, за
надану аудиторові інформацію (у разі необхідності обумовлюється вимога про одержання
від керівництва підприємства-клієнта письмового підтвердження щодо наданої
інформації); умови відповідальності за початкові залишки при першому проведенні
аудиту або якщо попередні перевірки виконувались іншим аудитором; вказівка на те, що у
зв’язку з рівнем суттєвості перевірки та іншими властивими аудиту обмеженнями існує
можливість, навіть ймовірність того, що будь-які помилки можуть залишитись
незнайденими; форма, у якій замовнику буде подана інформація про результати
проведеної аудитором роботи (обсяг і склад переданої замовнику документації).
До договору можуть бути включені окремі пункти щодо планування аудиту, залучення до
перевірки інших аудиторів і фахівців інших галузей, внутрішніх аудиторів та іншого
персоналу клієнта, порядку розрахунків за виконання робіт та будь-яких можливостей
обмеження аудиторського зобов’язання. Структура договору може бути різною, проте
його форма в цілому повинна відповідати загальноприйнятій в Україні формі договорів.
Окремі положення договору можуть пояснюватися додатковими документами, додатками
до договору.
Важливими завданнями керівництва суб’єкта господарювання на цьому етапі є нагляд за
зовнішнім аудитом, включаючи укладання контрактів, оплата, час проведення аудиту,
нагляд за діяльністю зовнішнього аудиту, незалежність аудиторів та інше.
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2.3.2. Основні етапи проведення аудиторської перевірки фінансової
звітності
Як зазначалося раніше, метою аудиторської перевірки фінансової звітності є встановлення
відповідності показників фінансової звітності показникам Головної книги та регістрів
бухгалтерського обліку і загальним вимогам та нормативним принципам складання
фінансової звітності і висловлення аудитором висновку про те, чи відповідає фінансова
звітність в усіх суттєвих аспектах законодавству та інструкціям, які регламентують
порядок підготовки і представлення фінансових звітів.
Але незважаючи на те, що аудиторський висновок служить для інвестора або кредитора
основою довіри до фінансової звітності підприємства, це не може служити достатньою
підставою для формування ними оцінки економічної стабільності суб’єкта
господарювання в найближчому майбутньому або ефективності роботи його керівництва.
Процес проведення аудиту фінансової звітності суб’єктів підприємницької діяльності
проводиться відповідно до вимог законодавства та включає чотири етапи:
1) ознайомлення з економічним суб’єктом аудиту
Цей етап включає роботи зі збору інформації про діяльність замовника аудиту фінансової
звітності до направлення листа-згоди (зобов’язання) на проведення перевірки та
укладання договору про надання аудиторських послуг.
Відповідно до МСА 310 «Знання бізнесу» аудитор, проводячи перевірку фінансових
звітів, повинен бути достатньо компетентним в економіці і галузі діяльності замовника,
щоб застосувати професійне судження, мати знання (або одержати знання) про бізнес,
його функціонування в обсязі достатньому для виявлення і розуміння подій і операцій, які
на його думку, можуть суттєво впливати на показники фінансових звітів, перевірку та
аудиторський висновок.
Аудитору необхідно проаналізувати основні організаційно-технічні та фінансовоекономічні показники, типові факти господарської діяльності, особливості галузі для того,
щоб повно і раціонально спланувати аудиторську перевірку. Слід врахувати, що рівень
галузевих знань, специфіки і обліку діяльності, які необхідні аудиторові для якісної
аудиторської перевірки, може виявитися нижчим рівня, яким володіє управлінський
персонал та спеціалісти з фінансового і податкового обліку суб’єкта господарювання.
Тому перед прийняттям завдання і наданням замовнику згоди аудитор повинен
попередньо зібрати достатньо інформації про галузь і важливі умови, про специфіку
підприємства (сезонний характер), бізнесу (ліцензування, оподаткування) і як це впливає
на фінансові звіти, про структуру власності, джерела та методи фінансування,
управлінський персонал, можливість добровільного надання ним пояснень, відомостей
(явних чи ні) або відповідей на конкретні запити (тверджень – (financial statement
assertions)), щоб остаточно визначитися чи буде забезпечено адекватний рівень знань про
бізнес для об’єктивного проведення аудиту.
Така інформація формує «Досьє клієнта аудиторської фірми», яка на наступних етапах
уточнюється, оновлюється, поповнюється і в подальшому оцінюється тощо. По
завершенню етапу аналітичної оцінки аудиторська фірма направляє керівнику
підприємства лист-згоду на проведення аудиту фінансової звітності. В разі відсутності
розбіжностей між замовником та аудиторською фірмою підписується договір про
проведення аудиту.
2) планування перевірки
Планування аудиту фінансової звітності проводиться у відповідності із загальними
принципами проведення аудиту. Планування включає декілька стадій:
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-

попередня оцінка системи внутрішнього контролю і бухгалтерського обліку;

-

попередня оцінка аудиторського ризику та його складових;

-

попередній розрахунок обсягу аудиторських вибірок;

-

попередній розрахунок рівня суттєвості;

-

обґрунтування необхідності залучення до перевірки експертів чи іншого аудитора;

-

формування складу аудиторської групи;розрахунок вартості аудиту фінансової
звітності;

-

підготовка загального плану та програми аудиту за розділами перевірки.

3) проведення процедур по суті перевірки
Посадові особи замовника зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх
документів, відомостей, бухгалтерських записів, інших джерел інформації, необхідних для
перевірки фінансової звітності та результатів господарської діяльності відповідно до
завдання, загального плану та програми аудиторської перевірки.
4) формування результатів аудиту та підготовка аудиторського висновку (звіту)
Аудиторам під час аудиторської перевірки необхідно дотримуватися вимог Міжнародних
стандартів аудиту, впевненості та етики, Кодексу етики професійних бухгалтерів, які
застосовуються в Україні в якості національних.
Аудитори відповідно до вимог МСА 260 «Повідомлення інформації з питань аудиту
найвищому управлінському персоналу» повинні повідомляти інформацію з питань аудиту
фінансової звітності, яку виявлено під час перевірки і яка має значення для управління,
найвищому управлінському персоналу (керівництву) замовника. Повідомлення
конкретним особам суб’єкта господарювання (за переліком) може бути в усній або
письмовій формі в залежності від низки чинників і обумовлюється умовами договору про
аудит фінансової звітності.
Факт виконання аудитором чи аудиторською фірмою договору на проведення аудиту
підтверджується актом прийому-здачі аудиторського висновку та аудиторського звіту чи
іншого офіційного документу, якщо це обумовлено договором між сторонами.
За результатами аудиту фінансової звітності обов’язково складається аудиторський
висновок – це головний документ аудиту, який містить підтвердження достовірності,
повноти та відповідності законодавству фінансової звітності, бухгалтерського обліку
замовника або аргументовану відмову від підтвердження тощо.
Для того, щоб аудитор міг сформувати об’єктивну думку для аудиторського висновку, він
повинен в процесі перевірки отримати достатньо аудиторських доказів і обґрунтовані
гарантії, що інформація у бухгалтерських документах та інших джерелах об’єктивна і
достовірна. Разом з цим аудитор також повинен вирішити чи правильно відображена в
облікових записах та в фінансових звітах відповідна інформація.
Замовнику важливо пам’ятати, що аудитор, який здійснює перевірку фінансової звітності
не зобов’язаний проводити її коригування, уточнення або виправлення помилок, тим
більше на власний розсуд. Його завдання полягає у висловленні думки стосовно стану
фінансових звітів і за це він несе відповідальність, але не відповідає за показники, які
підприємство відобразило у фінансовій звітності. Важливо пам’ятати, що відповідальність
за фінансову звітність, за допущені перекручення в ній, законодавчо покладено на
керівництво і управлінський персонал суб’єкта господарювання, який перевіряється.
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2.4 Аудиторський висновок про фінансову звітність за вимогами МСА 700.
На завершальному етапі аудиторської перевірки аудитор повинен проаналізувати та
оцінити висновки, зроблені на основі отриманих аудиторських доказів, як підставу для
висловлення думки. Цей огляд та оцінювання передбачають аналіз того, чи складено
фінансові звіти відповідно до прийнятної концептуальної основи фінансової звітності, чи
за Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку (МСБО), чи за відповідними
національними стандартами або практикою. Можливо, буде потрібно визначити також
відповідність фінансових звітів вимогам законодавства.
Чітко сформульована і викладена письмово думка незалежного аудитора щодо
достовірності і повноти фінансової звітності повинна міститися в аудиторському
висновку, підготовленому згідно МСА 700 "Аудиторський висновок про фінансову
звітність".
Аудиторський висновок - це офіційний документ, засвідчений підписом та печаткою
аудитора (аудиторської фірми), який складається у встановленому порядку за наслідками
проведення аудиту і містить в собі висновок стосовно достовірності звітності, повноти і
відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам бухгалтерського
обліку фінансово-господарської діяльності.
Аудиторський висновок, що подається разом з відповідними звітами клієнту-замовнику,
рекомендується складати згідно з вимогами чинного законодавства України, МСА і
практики та з урахуванням галузевих та внутрішніх регламентів за відповідними видами
економічної діяльності.
На рис. 2.1 зображено класифікацію видів аудиторського висновку.

Види аудиторських висновків

Безумовнопозитивний
висновок
Висновок, що фінансові
звіти справедливо і
достовірно подають
інформацію в усіх
суттєвих аспектах

Модифіковані висновки

Висновки, які
містять
пояснювальний
параграф
Умовнопозитивний
висновок

Висновки, які містять
питання, що
впливають на думку
аудитора

Відмова від
висловлення
думки, надання
висновку

Негативний
висновок

Рис. 2.1. Класифікація видів аудиторського висновку.
Висновок може бути безумовно позитивним, умовно позитивним (з застереженнями),
негативним, або аудитор дає відмову від видання свого висновку про фінансову звітність.
Позитивний висновок представляється клієнту у випадках, коли, на думку аудитора, стан
обліку та фінансової звітності підприємства добрий та виконано такі умови:
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1) аудитор отримав повну інформацію й пояснення, необхідні для цілей аудиту
фінансової звітності;
2) надана інформація достатня для відображення реального стану справ на
підприємстві;
3) є адекватні і достовірні дані з усіх суттєвих питань;
4) фінансова документація підготовлена у відповідності з прийнятою на підприємстві
системою бухгалтерського обліку, яка відповідає вимогам українського
законодавства;
5) фінансова звітність складена за дійсними обліковими даними й не містить суттєвих
суперечностей;
6) фінансова звітність складена належним чином за формою, затвердженою у
встановленому законодавством порядку.
Щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної
фінансової звітності, то рекомендується включати в нього такі елементи:
1. Назва аудиторського висновку. У назві аудиторського висновку рекомендується
відображати повну назву та мету аудиту.
2. Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму):
а) прізвище, ім’я та по батькові (найменування);
б) номер, серія, дата видачі та термін дії свідоцтва про внесення до державного
реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські
послуги;
в) аудиторські фірми наводять для всіх аудиторів, що брали участь в аудиторській
перевірці, а аудитори, що одноособово надають аудиторські послуги, стосовно
себе особисто: номер, серію, дату видачі та термін дії сертифіката аудитора
щодо присвоєння кваліфікації аудитора; номер, серію, дату видачі та термін дії
свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити перевірки
фінансових установ; телефон, поштову та електронну адресу.
3. Основні відомості про суб’єкта господарської діяльності – замовника:
а) повна назва;
б) код за ЄДРПОУ;
в) місцезнаходження;
г) дата державної реєстрації та дата внесення змін до установчих документів;
д) основні види діяльності відповідно до статутних документів;
е) чисельність працівників;
є) банківські реквізити;
ж) номери, серії, дати видачі, термін дії ліцензій на здійснення діяльності;
з) наявність відокремлених підрозділів (філій та відділень).
4. Відомості про умови договору на проведення аудиту:
а) дата та номер договору;
б) період, яким охоплено проведення аудиту;
в) дата початку та дата закінчення аудиту.
5. Опис перевіреної фінансової звітності.
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6. Положення про відповідальність
відповідальність аудитора.

управлінського

персоналу замовника

та

7. Параграф, що описує обсяг аудиторської перевірки (посилання на МСА, які
застосовуються до аудиторських завдань спеціального призначення, а також на
опис роботи, виконаної аудитором).
8. Параграф, що містить думку аудитора щодо достовірності, повноти та
відповідності чинному законодавству та встановленим вимогам річної фінансової
звітності, що складається з:
а) балансу (форма №1);
б) звіту про фінансові результати (форма №2);
в) звіту про рух грошових коштів (форма №3);
г) звіту про власний капітал (форма №4);
ґ) приміток до річної фінансової звітності (форми №5, 6).
9. Окремий параграф, що містить опис фактичного стану справ та думку аудитора
щодо відповідності чинному законодавству України, встановленим нормативним
вимогам та/або коректності визначення, якщо цього вимагають певні нормативні
акти.
10. Дата надання аудиторського висновку.
11. Підпис аудитора.
Зброшурований (прошнурований) та засвідчений печаткою аудитора (аудиторської фірми)
аудиторський висновок підписується аудитором. На зворотному боці останньої сторінки
робиться засвідчений підписом керівника та печаткою аудиторської фірми (аудитора, що
одноособово надає аудиторські послуги) надпис: „Пронумеровано, прошнуровано та
скріплено печаткою (кількість) сторінок”.

2.5 Удосконалення системи обліку та контролю суб’єктом
господарювання за результатами аудиту фінансової звітності
Результати аудиторського дослідження відображаються в аудиторському звіті, який є
найважливішим продуктом аудиторського дослідження фінансової звітності. Він має бути
написаний у такий спосіб, який відповідає специфіці суб’єкта господарювання
(організації), для яких він призначений. Аудиторський звіт викладається в довільній
формі, але має виключати можливість двоякого трактування положень дослідження і
містити тільки ту інформацію, яка отримана з компетентних джерел, є об'єктивною та
конструктивною, забезпечена надійними та достовірними фактами аудиторського
дослідження.
Типовий аудиторський звіт має таку структуру:
1. Резюме - короткий зміст проведених досліджень з описом найважливіших моментів
(мети, методів, результатів, основних висновків дослідження і внесених
пропозицій), який призначено для тих, хто не має часу для вивчення всього звіту,
але повинен зосередитись на найважливіших його аспектах.
2. Вступ може включати посилання на попередні перевірки або аудити і причини
проведення поточного аудиту. Якщо аудит фінансової звітності проводиться
вперше, до вступу може бути включено короткий виклад концепції цього аудиту.
3. Структура аудиту - відобразити організацію та поетапне здійснення роботи
аудиторів для визначення підстав написання ними своїх висновків і результатів у
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звіті. Цей розділ має бути коротким і надавати найважливішу інформацію. У ньому
необхідно зосередити увагу на масштабності досліджень і методах збору даних.
4. Опис перевіреної фінансової звітності. В "Описі" об'єкта аудиту повинна
надаватися інформація щодо мети і напрямів результатів. Дається оцінка рівня
досягнення запланованих показників та описуються проблеми, внаслідок яких не
виконано поставлені цілі. Опис повинен бути коротким, зрозумілим та доступним
для користувачів.
5. Результати аудиту викладається процес дослідження з підтвердження проблем та
гіпотез аудиту.
6. Висновки аудиту викладаються висновки дослідження. При цьому висновки,
необхідні для включення до звіту, визначаються групою учасників дослідження.
Для більшої доказовості висновків можна використовувати додатки, аби навести
детальні описи і факти. Якщо висновки сформульовано нечітко або вони не
базуються на фактах, користувачі можуть їх не сприйняти і не зрозуміти внесених
пропозицій.
7. Рекомендації зазначаються пропозиції, реалізація яких є необхідною умовою для
якісних змін в управлінні державними ресурсами. Ці пропозиції повинні
грунтуватися на фактах та висновках аудиту. У міру можливості розділ з
рекомендаціями повинен мати таку саму структуру, як і розділ, де викладено
висновки. Рекомендації повинні:
-

грунтуватися на результатах роботи, фактах, висновках;

-

зосереджувати увагу на тому, що треба змінити;

-

залишити на розсуд об'єкта аудиту способи проведення змін;

-

бути достатньо детальними і реальними, щоб їх можливо було впровадити.

8. Додатки.
Обговорення проекту аудиторського звіту із зацікавленими сторонами.
Проект аудиторського звіту передається для обговорення зацікавленим сторонам. Не
виключено, що оцінка стану виконання програми аудиту може стати предметом дискусії,
за підсумками якої конструктивні зауваження об'єкта аудиту мають бути враховані.
Результати обговорення проекту звіту оформляються відповідним протоколом.
Узгоджений звіт про результати проведеного аудиту підписується керівником
аудиторської фірми (аудитором) і передається для прийняття рішення щодо його
оприлюднення чи внутрішнього використання.
Важливими завданнями керівництва та персоналу суб’єкта господарювання після
отримання аудиторського висновку та звіту у сфері обліку та фінансової звітності є:
· Аналіз висновків незалежних аудиторів щодо загального стану,принципів обліку та
звітності та рекомендацій з їх вдосконалення;
· Аналіз суттєвих розбіжностей у поглядах незалежного аудитора та менеджменту
підприємства, спірних питань;
· Розгляд та доопрацювання облікової політики та коригуванння прийнятих
управлінських рішень, що ґрунтуються на висновках незалежних ішніх та
внутрішніх аудиторів;
· Розгляд рекомендацій аудиторів та листів до керівництва щодо обліку та
фінансової звітності, включаючи річну і проміжну звітність.
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· Перевірка відповідності показників фінансової звітності реальним господарським
процесам;
· Обговорення з менеджментом та внутрішніми аудиторами-контролерами
висновків, які незалежні аудитори включають в аудиторський висновок та звіт, в
тому числі рекомендації щодо покращення внутрішнього контролю;
· Аналіз управлінським персоналом, працівниками бухгалтерії, ПЕВ суттєвих змін в
П(С)БО та інших нормативно-правових актах з обліку і фінансової звітності для
розуміння їх впливу на достовірність і повноту фінансових звітів підприємства;
· Розгляд будь-яких суттєвих розбіжностей у поглядах між менеджментом та
незалежними аудиторами в процесі перевірки фінансової звітності;
· Проведення подальших консультацій з незалежними аудиторами щодо стану
внутрішнього контролю та повноти і точності фінансової звітності суб’єкта
господарювання.
Зацікавленість у проведенні якісної аудиторської перевірки стану фінансовогосподарської діяльності підприємства зростає з кожним роком, оскільки кваліфіковано
перевірена та підтверджена аудиторами фінансова звітність підвищує довіру до
підприємства не лише у звичайних працівників і контрагентів, а й у вітчизняних та
іноземних інвесторів та кредиторів.
Література
1. Аудит: Підручник. — 2-ге вид., перероб. і доп. Затверджено МОН / За ред. Г.М.
Давидова, М.В. Кужельного. — К., 2009. — 495 с.
2. Бодюк А.В. Методологічні та нормативно-правові аспекти аудиту підприємницької
діяльності. Монографія. – К.: Кондор, 2009. – 356 с.
3. Рекомендації щодо порядку підбору та призначення акціонерним товариством
аудиторів фінансової звітності. Схвалено Аудиторською палатою України від 30
жовтня 2003 р. N 128. Аудитор України, 2003, 11, № 20.
4. Про затвердження Методики проведення органами державної контрольноревізійної служби державного фінансового аудиту діяльності суб'єктів
господарювання. Наказ Головного контрольно-ревізійного управління України від
04.08.2008р. N300.
5. Арабян К.К. Организация и проведение аудиторской проверки: учеб.пособие. –
М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 447 с.
6. Про застосування Міжнародних стандартів аудиту. Лист Аудиторської палати
України від 06.08.2004р. №2-309. Бізнес - Бухгалтерія, 2004, № 38.
7. Петрик О. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову
звітність. «Вісник податкової служби України», серпень 2005 р., №30 (360), с.
55 (www.visnuk.com.ua).
8. Кірієнко Н. Коментар до Закону від 14.09.2006 р. № 140-V «Про внесення змін до
Закону України “Про аудиторську діяльність”». «Вісник податкової служби
України», жовтень 2006 р., № 39 (418), с. 27 (www.visnuk.com.ua).
9. Дмитро Гарний – «Закон про аудиторську діяльність – у новій редакції» («Дебет–
Кредит», 23 жовтня 2006 р., № 43, с. 13).
10. Людмила Бабенко – «Зміни до Закону про аудиторську діяльність» («Вестник
бухгалтера и аудитора Украины», лютий 2007 р., № 3–4 (239–240), c. 8).
60

РЕФОРМА МІСЬКОГО ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

3. Рекомендації для техніко-економічного обґрунтування
інвестиційних проектів
3.1 Зміст та коротке резюме
В умовах обмеженості фінансових ресурсів місцевій владі необхідно ретельно відбирати
проекти з метою максимізації ефекту від їх реалізації у рамках муніципальної
енергетичної політики. Для цього необхідно скласти перелік можливих проектів,
розробити техніко - економічне обґрунтування енергоефективних проектів, провести їх
ранжирування, щоб визначити ті, які дадуть максимальний ефект.
Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) пролягає в проведенні аналізу, розрахунку та
оцінки економічної доцільності здійснення певного проекту підприємства, створення
нового технічного об'єкту, модернізації і реконструкції існуючих бізнес-процесів. ТЕО
засноване на порівняльній оцінці витрат і результатів, встановленні ефективності
використання, терміну окупності вкладень.

3.2 Опис потреби в зміні потужностей виробництва, зміни технології чи
схеми виробництва.
Впровадження енергозберігаючих заходів спричиняє зміни потужностей виробництва,
зміну технології і схеми виробництва теплоти. Спричинене це тією обставиною, що
впровадження заходів з енергозбереження не тільки скорочує витрати на виробництво і
транспортування теплоти, але й нерідко призводить до деякого погіршення ефективності
роботи системи теплопостачання у цілому. Вказаний фактор може призводити також і до
збільшення питомих показників витрат палива і електроенергії на виробництво теплоти.
Вказані обставини повинні бути відображеними у ТЕО і пояснюються вони наступним:
По перше. Економія теплоти, яка буде отримана на етапі споживання або
транспортування, у разі впровадження заходів з енергозбереження, не гарантує отримання
такої ж величини економії первинної теплоти на етапі її вироблення і еквівалентної
економії палива в котельні для теплопостачальної організації. Причиною того є наявність
значного взаємного впливу чинників, які визначають ефективність кожного етапу
трансформації теплоти. При цьому, підвищення ефективності на одному етапі може
призводити до збільшення витрат паливно-енергетичних ресурсів ПЕР на іншому етапі. У
результаті бажаний результат скорочення витрат первинного палива може бути
недосяжним, або суттєво меншим за очікуваний.
Отже, зменшення витрат теплової енергії на одному із етапів її трансформації ще не може
гарантувати скорочення витрат первинної енергії і палива.
Наведемо два приклади, які ілюструють необхідність комплексного підходу до
енергозбереження у системах централізованого теплопостачання.
Приклад 1.
На рис.4 у схематичному вигляді представлено причинно-наслідкові зв’язки, які мають
місце при впровадженні такого енергозберігаючого заходу як термомодернізація будівлі –
утеплення зовнішніх огороджувальних конструкцій будинку з метою скорочення втрат
теплоти у навколишнє середовище та зменшення витрат теплової енергії на опалення
будинку.
Очікуваний позитивний енергозберігаючий результат термомодернізації будівель, який
полягає у зменшенні витрат теплоти на опалення, супроводжується низкою побічних
небажаних наслідків – збільшенням втрат теплоти на етапі виробництва і транспортування
теплоти за рахунок зменшення коефіцієнту корисної дії відпуску теплоти у теплову
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мережу, розрегулювання теплової мережі, необхідністю реконструкції або заміни котлів,
тепломеханічного обладнання, вузлів обліку витрат газу.
Все це зумовлює збільшення витрат первинного палива на етапі генерування теплової
енергії, або спричиняє значні додаткові фінансові витрати, які збільшують термін
окупності інвестицій і зменшують привабливість таких інвестиційних проектів.
Схема впливу впровадження заходів з енергозбереження у споживачів теплоти на
ефективність роботи системи теплопостачання у цілому
Термомодернізація будівель

Очікуваний

позитивний

результат

енергоощадного

заходу

Скорочення витрат теплоти на
потреби опалення будівель
(етап споживання)

Побічні

Зменшення
приєднаного
теплового
навантаження на
котельню

Зменшення
ефективності роботи
тепломеханічного
обладнання котельні
у зв’язку з
невідповідністю
параметрів їх роботи
новим умовам
експлуатації

негативні

наслідки

Невідповідність
між тепловою
потужністю котлів
і величиною
теплового
навантаження на
них. Необхідність
реконструкції або
заміни котлів

Розрегулювання
теплових мереж.
Необхідність за
міни
дроселюючих
діафрагм,
або
переходу
на
кількісне
регулювання
відпуску теплоти

енергоощадного

Зменшення
витрат
мережевої
води.
Відхилення
режиму
роботи
мережевих
помп від оптимальних
параметрів.
Зменшення
ефективності роботи
мережевих
помп.
Необхідність їх заміни

Збільшення втрат
теплоти з “тепловим
простоєм” котлів у
котельні. Зменшення
коефіцієнта корисної
дії відпуску теплоти
до теплової мережі

заходу

Збільшення
питомих витрат
електроенергії і
палива на
виробництво
одиниці теплоти

Необхідність заміни
(реконструкції)
вузлів обліку витрат
газу на котельних і ,
частково, вузлів
обліку теплоти у
споживачів

Приклад 2.
Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі скорочує витрати електричної енергії на
освітлення, але збільшує потреби будівлі на опалення у зв’язку із скороченням
надходження теплоти від системи освітлення. Інший приклад - зменшення площі
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прозорих конструкцій будівлі з метою скорочення витрат на опалення призводить
одночасно до збільшення витрат енергії на штучне освітлення будівлі; або зменшення
втрат теплоти з інфільтрацією через вікна у разі їх заміни і встановлення більш
енергоефективних вікон призводить до необхідності облаштування механічних систем
вентиляції, що у разі відсутності систем утилізації теплоти витяжного повітря спричиняє
збільшення витрат енергії в цілому для забезпечення комфортних умов у приміщеннях
будівлі.
Те ж саме може мати місце при термомодернізації громадських будівель із
надходженнями теплоти (від людей, обладнання, освітлення, сонячної радіації тощо) –
утеплення зовнішніх огороджувальних конструкцій призводить до збільшення
енергетичних витрат на забезпечення роботи систем механічної вентиляції по боротьбі з
надлишками теплоти при заповненні приміщень службовцями, відвідувачами та
теплонадходжень від технологічного обладнання або офісної техніки.
По друге. Економічний ефект, одержаний для споживачів, у разі впровадження заходів з
термомодернізації, не гарантує отримання адекватного економічного ефекту від економії
палива на котельні для теплопостачальної організації. І причина не лише в погіршенні
основних показників вироблення і транспортування теплоти у разі скорочення обсягів
виробленої теплової енергії. Інша причина – в самих тарифах на теплову енергію і на
природний газ.
Приклад 3. Нехай за рахунок термомодернізації було досягнуте зменшення споживання
теплоти у бюджетній установі на 1 Гкал. Таким чином, платежі за теплову енергію для
такої установи на користь теплогенерувальної компанії зменшаться на 700 UAH.
Витрати первинного палива на котельні з урахуванням середнього по Україні коефіцієнта
перетворення первинної енергії при цьому скоротяться на 220 м 3. З огляду на вартість
природного газу це дасть можливість теплогенерувальній компанії зменшити витрати на
оплату за природний газ лише на 220*2.23= 490 UAH.
Фактичні ж витрати на вироблення теплоти для теплопостачальної організації при цьому
не зменшуються. Як було показано вище, скорочення вироблення теплоти на існуючому
тепломеханічному обладнанні котельні лише призведе до збільшення питомих показників
витрат палива і електроенергії.
У зв’язку з вищезазначеним стає питання про спосіб компенсації теплопостачальній
організації різниці у 700-490 = 210 UAH на кожній 1 Гкал відпущеної теплоти. Збільшення
тарифів на теплову енергію могло б вирішити цю проблему, але у даному випадку такий
захід є не логічним і нічим не виправданим.
За даними МінЖКГ у 2008 р. підприємствами Теплоенерго було відпущено споживачам
всього 96,1 млн. Гкал теплової енергії.
Основним кінцевим результатом впровадження енергоощадних проектів у системі
централізованого теплопостачання повинно бути зменшення витрат первинного
палива. Лише за умови скорочення витрат первинного палива на етапі вироблення
теплової енергії можна отримати загальний економічний ефект від впровадження
енергоощадних проектів.
Таким чином, упровадження енергоощадних проектів має розглядатись як комплексна
проблема, яка вимагає прийняття спільних рішень і прикладання спільних зусиль усіх
учасників процесу генерування, транспортування, розподілу і споживання енергії (тобто,
підприємств Теплоенерго, інших енергогенеруючих компаній, організацій, які надають
послуги з транспортування і розподілу теплової енергії і ПЕР, а також самих споживачів
енергії).
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Вищезазначене зумовлюється значним взаємним впливом чинників, які визначають
ефективність кожного етапу трансформації теплоти. При цьому, підвищення ефективності
на одному етапі може призводити до збільшення витрат ПЕР на іншому етапі. У
результаті бажаний результат скорочення витрат первинного палива може бути
недосяжним. Отже, зменшення витрат теплової енергії на одному із етапів її
трансформації ще не може гарантувати скорочення витрат первинного палива.
Перелік енергозберігаючих заходів, які можуть бути реалізованими для підвищення
енергоефективності в житлових і громадських будинках можуть бути названими після
проведення енергетичних аудитів на кожній стадії трансформації енергії первинного
палива: вироблення теплоти в енергогенеруючому обладнанні з урахуванням витрат
теплоти на власні потреби; визначення ефективності роботи теплових мереж; проведення
енергетичного аудиту у будівлях споживачів.
Вітчизняний та іноземний досвід свідчить про необхідність проведення комплексної
оцінки ефективності енергозберігаючих заходів.
Для цього за результатами енергетичного аудиту доцільно визначити комплексний
показник ефективності використання первинної енергії палива у кінцеву теплову енергію,
яка використовується споживачами (житловими і громадськими будівлями) – ηеф
ηåô = éë 1 - ( Δqâò + Δqâï + Δqò ì + Δqñò ) ùû , част.од.,

( 4)

де Δqвт - втрати теплоти у тепло- або електрогенераторі енергії (котлоагрегаті, або
іншому енергогенеруючому агрегаті);
Δqвп - втрати теплоти на власні потреби джерела теплоти;
Δqтм - втрати теплоти у теплових мережах;
Δqст - втрати теплоти у споживача (у будинку).
Усі показники втрат теплоти визначаються за результатами енергетичного аудиту:
· на поточний стан системи теплопостачання і будівель;
· на очікуваний стан після впровадження заходів з енергозбереження.
Різниця величин коефіцієнта ефективності використання первинної енергії палива до і
після впровадження енергозберігаючих заходів дає можливість оцінити загальний
потенціал енергозбереження з урахуванням усіх факторів впливу. Величини втрат теплоти
аналізуються. І на основі такого аналізу розробляються енергозберігаючі заходи і
енергоощадні проекти, а також виконується економічний блок розрахунків, який і дасть
можливість визначити комплексну ефективність інвестицій в енергозберігаючі проекти.
Оцінку впливу запланованих до впровадження енергоощадних заходів на увесь процес
постачання теплоти без проведення енергоаудиту і детального обстеження об’єктів
спрогнозувати досить важко, оскільки вона залежить від індивідуальних характеристик
системи теплопостачання. Але деякі аспекти впливу можна сформулювати виходячи із
загальних законів і правил проектування систем теплопостачання:
1. Скорочення витрат теплоти на етапі споживання у будівлях спричиняє необхідність
роботи теплогенеруючого обладнання котельні на зменшених теплових
потужностях, відмінних від номінальних умов роботи обладнання. Зменшення
теплової потужності на кожні 10 % від номінальної величини призводить до
погіршення величини коефіцієнту корисної дії котлів на 0,7-1,0 %.
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З огляду на те, що на сьогоднішній день для значної кількості котельних житловокомунального господарства України значною проблемою є невідповідність
теплової потужності і приєднаного теплового навантаження (встановлена теплова
потужність значно перевищує навантаження), подальше скорочення величини
теплового навантаження може призвести до необхідності реконструкції котлів і
тепломеханічного обладнання котельних. Цей факт необхідно обов’язково
враховувати у ході фінансового планування впровадження заходів і при визначенні
їх ефективності.
2. Впровадження заходів із зменшення витрат теплоти спричиняє обов’язкове
зменшення витрат мережевої води, відхилення режиму роботи мережевих помп від
оптимальних параметрів і зменшення ефективності роботи мережевих помп.
Зменшення витрат води спричинить зменшення величини циркуляційного тиску,
який розвивається помпами, що у свою чергу призведе до гідравлічного і теплового
роз регулювання теплових мереж. Так, наприклад, до впровадження
енергозберігаючих заходів робота мережевого насосу характеризувалась
наступними даними: витрати мережної води- 330 м3/год., циркуляційний тиск -34
м, ККД агрегату - 70 %. Тип насосів АН 150-125 (2 шт), К 100-80 (1 шт.).
В результаті впровадження енергозберігаючих заходів у споживачів теплоти
(термомодернізації будівель) витрати теплоти на потреби опалення будинків
зменшаться, що обов’язково призведе до відповідного зменшення витрат мережної
води - з 330 до 147 м3/ год. Гідравлічний опір системи транспортування води також
зменшиться, у результаті чого циркуляційний тиск, який буде розвиватись
мережними насосами буде становити лише 19- 20 м. вод. ст., ККД агрегату при
цьому зміниться з 70 % до 35 % з відповідним збільшенням витрат електроенергії
на приведення до дії насосу. Циркуляційний тиск в нових умовах роботи буде
недостатнім для роботи елеваторів у віддалених споживачів. Для запобігання
вищезазначеного необхідно здійснити заміну мережних насосів.
Слід також пам’ятати, що повна реалізація потенціалу енергозбереження на етапі
споживання теплоти і отримання відповідної економії паливо енергетичних
ресурсів можлива лише за умови здійснення заходів з утеплення на всіх або
більшості будинків, які споживають теплоту від одного джерела теплової енергії.
Визначимо величину скорочення економії ПЕР за умови обмеженого об’єму
впровадження заходів з термомодернізації. Розглянемо це на прикладі без
урахування того, що зменшення теплового навантаження на котельну спричинить
зменшення ККД роботи котельні і збільшення питомих витрат електроенергії на
транспортування енергоносіїв і збільшення витрат палива на вироблення теплоти.
Приклад. До теплових мереж від газифікованої котельні з тепловою потужністю у 6
Гкал/год. приєднано 20 девяти поверхових будинків з розрахунковими витратами теплоти
на потреби опалення у 300 Мкал/год. кожний. Вказаний район був вибраний для реалізації
заходів з термомодернізації.
Потенціал енергозбереження заходу з термомодернізації будівель і величина потенційно
можливої річної економії природного газу оцінюється приблизно у 0,733 млн. м3 . Вартість
такої кількості газу за існуючих тарифів на природний газ для підприємств
теплоенергетики, які відпускають теплоту житловим будинкам становить близько 733 тис.
грн.
Вказаний потенціал може бути реалізованим лише за умови інсталяції утеплювача на усіх
будинках району. Інвестиційна вартість реалізації заходів з утеплення становить близько
22 млн. грн.(із розрахунку 1, 1 млн. грн. вартості робіт і матеріалів на одному будинку).
65

РЕФОРМА МІСЬКОГО ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

За умови деякого зменшення питомих показників витрат палива, електроенергії і
шкідливого впливу скорочення споживання теплоти на ефективність роботи системи
вироблення і транспортування теплоти, величина економії природного газу дещо
зменшиться. У таблиці13 наведені результати розрахунку економії витрат природного газу
і степені реалізації потенціалу енергозбереження за умови впровадження заходів як на
лише частині будинків району, так і на усіх будинках, приєднаних до котельні.
Таблиця 13. Розрахунок реалізації потенціалу енергозбереження при впровадженні
заходів з термомодернізації
Кількість будинків, на яких
щорічно реалізуються заходи
з енергозбереження
шт.
%від загальної
кількості
будинків у
районі
0
1
5
10
20

0
5
10
50
100

Річні витрати
природного
газу у котельні
для
вироблення
теплоти
млн.м3/ рік
1.98
1,95
1,91
1,62
1,25

Річна економія природного
газу у результаті реалізації
заходів з енгергозбереження
млн. м3/рік
% від річних
витрат газу за
відсутності
заходів

Степінь
реалізації
потенціалу
енергозбереже
ння ( % )

0
0,035
0,07
0,36
0,73

0
5,0
25
50
100

0
1,8
3,6
18,2
37,0

Із даних таблиці видно, що помітне зменшення витрат газу на котельні внаслідок
реалізації заходів з термомодернізації будинків (до 18,2 %) має місце лише за умови
впровадження заходів на не менше 50% житлових будинків – споживачів теплоти, які
приєднані до котельні. При упровадженні заходів лише на 10% будинків економія палива
не перевищуватиме 3,6 % від існуючого рівня.
При цьому слід сказати, що після здійснення заходів з термомодернізації більш як на 50 %
будівель необхідно, як правило, вжити заходів із зменшення встановленої теплової
потужності котлів на котельні і змінити конфігурацію мережевих помп для запобігання
шкідливого впливу на процеси вироблення теплоти внаслідок зменшення теплового
навантаження на котельню. Крім того, необхідно внести зміни у режим роботи теплової
мережі а також у спосіб регулювання відпуску теплоти до. споживачів. За відсутності
таких додаткових заходів, величина економічного ефекту від впровадження
енергозберігаючих технологій зменшиться на 7-8 %.
1. Економію теплоти при впровадження заходів з енергозбереження у будівлях за
рахунок встановлення автоматизованих вузлів вводу отримують за рахунок зменшення
відпуску теплоти до будівель. За наявності такого вузла вводу споживачі теплоти
мають можливість зменшувати кількість теплоносія, яка надходить у будинок із
теплових мереж.
В умовах довільної зміни споживачами кількості мережної води буде порушений
прийнятий на сьогодні в системах теплопостачання спосіб регулювання відпуску
теплоти з котельні – якісний, при якому витрати мережної води були не змінними, а
регулювання здійснювалось за рахунок зміни температури мережної води в котельні
залежно від температури зовнішнього повітря.
Довільна зміна води у системі призведе до повного гідравлічного і теплового роз
регулювання теплових мереж, необхідності встановлення у індивідуальних теплових
вводах регуляторів перепаду тиску, необхідності встановлення автоматичних
регуляторів частоти обертів мережних помп у котельних і інших змін у схемі
виробництва і транспортування теплоти.
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Без внесення таких змін робота системи теплопостачання буде неможливою. Фінансові
витрати на вказану реконструкцію системи виробництва теплоти необхідно
враховувати при визначенні економічної ефективності заходу «Влаштування
автоматизованих теплових вузлів вводу» і складанні інвестиційних проектів.
Таким чином, об’єктом для впровадження енергоощадних проектів повинен бути
комплекс, який включає в себе наступне:
·

споживачів теплоти (житлові і громадські будинки);

·

теплові мережі;

·

джерело теплоти.

3.3 Обґрунтування вибору технології, устаткування, схеми виробництва,
будівельні рішення
Впровадження будь яких заходів з енергозбереження, вибір яких був здійснений після
проведення енергетичного аудиту повинен здійснюватись шляхом складання проектнокошторисної документації.
З цієї причини вибір прийнятих до впровадження технологій, устаткування та будівельних
рішень повинен бути підпорядкований чинній нормативній документації – ДСТУ Б А.2.4.4-99 «Основні вимоги до проектної та робочої документації»,ДНАОП 0.00-1.20-98
«Правила безпеки систем газопостачання України»,ДНАОП 0.01-1.01-95 «Правила
пожежної безпеки в Україні», ДБН А.2.2-3-2004 «Состав, порядок разработки,
согласования и утверждения проектной документации для строительства».
Агрегати, обладнання, прилади, засоби автоматики, матеріали і арматура, прийняті
будівельні рішення повинні відповідати вимогам чинної нормативної документації і
державних стандартів, що діють на території України. Слід пам’ятати, що обладнання, яке
використовується
при
спалюванні палива, виробленні теплоти, транспортуванні
теплоносія із високою температурою відноситься до небезпечного обладнання, яке
контролюється Державним комітетом України по нагляду за охороною праці. На всі види
обладнання і матеріалів, які будуть використовуватись у проекті повинні бути
представлені паспорти встановленого зразку, сертифікати відповідності, які видаються
сертифікаційним центром України, дозволом на експлуатацію Держнаглядохоронпраці
України.
Прийняті у проекті технології,устаткування, матеріали і схеми повинні відповідати
вимогам НАЕР України щодо ефективного і ощадного використання паливноенергетичних ресурсів. Параметри енергоефективності повинні бути підтвердженими
паспортними даними відповідного обладнання. Обладнання повинно забезпечувати також
виконання екологічних нормативів щодо рівня забруднюючих речовин у атмосферне
повітря, грунт і воду.
В ТЕО дається опис основних будівельних рішень, перелік агрегатів, обладнання і
технологій покладених в основу розробки енергозберігаючих технологій.
Відповідність прийнятого обладнання, схем, агрегатів і устаткування зазначеним
нормативам перевіряється при обов’язковій комплексній державній експертизі проектнокошторисної документації. Така експертиза виконується службами Укрінвестекспертизи,
як відповідального виконавця із залученням представників органів Державного контролю
з питань санітарно-епідеміологічної безпеки життєдіяльності населення, екології,
пожежної безпеки, охорони праці і пожежної безпеки.
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3.4 Розрахунки потреб виробництва в сировині, матеріалах,
енергетичних і трудових ресурсах
Детальні розрахунки потреб проекту в сировині, матеріалах, енергетичних і трудових
ресурсах виконується у рамках виконання проектно-кошторисної документації. Для
визначення економічних показників ефективності проекту необхідно також врахувати
витрати на експлуатацію і обслуговування агрегатів, пристроїв і схем, впроваджених у
ході реалізації енергозберігаючого проекту.
На рівні ж складання ТЕО здійснюється попередня оцінка потреби у енергетичних і
трудових ресурсах, прогнозованих витрат сировини і матеріалів, важливим є також етап
визначення потенціалу енергозбереження.
Потенціал енергозбереження у системі централізованого теплопостачання безпосередньо
пов’язаний із втратами теплової енергії, які мають місце на стадіях виробництва,
транспортування в споживання теплової енергії див. табл.11.
Потенціал енергозбереження. Потенціал енергозбереження у системі централізованого
теплопостачання будемо визначати як різницю між втратами теплової енергії, які мають
місце сьогодні і тими втратами, які би мали місце у так званій «ідеальній» системі
теплопостачання.
Визначення величини потенціалу енергозбереження і прогнозування витрат паливноенергетичних ресурсів може бути виконаним лише за результатами комплексного
енергетичного аудиту системи теплопостачання, але орієнтовна усереднена оцінка
потенціалу енергозбереження на етапі вироблення теплоти показує наступне:
1. Усереднені втрати теплоти у генераторах теплової енергії, які працюють на
газовому паливі в Україні, становлять 14-16% залежно від типу котлів, терміну їх
експлуатації, ступеню завантаженості, типу пальника і т.і. Але у газових котлах не
конденсаційного типу, які набули найбільшого поширення в Україні, втрати
теплоти у межах 10-11% є практично неминучими. Це пояснюється необхідністю
підтримання мінімально необхідної температури відхідних газів на виході із котла
на рівні 150-160оС, що необхідно для попередження процесу конденсації водяної
пари у складі продуктів згорання.
Таким чином, можливий усереднений потенціал енергозбереження при генеруванні
теплоти у газовому неконденсаційному котлі становить близько 4-5% або 0,05-0,06
(част. од) від енергетичного потенціалу палива. Реалізувати вказаний потенціал
можна за умови заміни неефективних існуючих газових котлів, які працюють з
втратами енергії більше 10% на більш сучасні і ефективні.
Але при цьому необхідно зазначити, що подекуди зустрічаються котли, які
працюють і при значно більших втратах (до 25 і навіть 30%). Їх ККД становить 7580%. Як правило, це є результатом недбалого відношення до експлуатації
паливовикористовуючого обладнання, низької кваліфікації обслуговуючого
персоналу, відсутності виробничої дисципліни і т.і. Усе вищезазначене
виправляється за допомогою організаційних заходів. Але виявляються такі факти
саме у ході енергоаудиту.
2. При спалюванні твердого палива комерційний потенціал енергозбереження може
досягати значень 3-15 %, оскільки неминучі втрати теплоти при спалюванні
твердого палива становлять 15-17%, а фактичні усереднені втрати енергії сягають
величин 20-30%.
3. Ринковий потенціал енергозбереження при спалюванні газового палива може бути
прийнятим на рівні 4-9%, оскільки при використанні надзвичайно вартісних
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конденсаційних котлів неминучі втрати енергії зменшуються до 6-7%. Таким
чином, виникає можливість значно більшої економії палива у разі заміни котлів.
Але термін окупності інвестицій у таку заміну значно зростає і досягає 15-20 років.
Привабливість таких енергоощадних заходів значно збільшиться за умови
зростання тарифів на природний газ у побуті і на комунально-побутових
підприємствах теплоенергетики, при наближенні цих тарифів до ринкової ціни на
паливо. Крім того, для переходу роботи на конденсаційних котлах необхідно
здійснити реконструкцію систем опалення у споживачів, перейти на
низькотемпературний теплоносій.
4. Технічний потенціал енергозбереження на етапі модернізації пристроїв для
генерування теплоти становить до 9-10%, оскільки не існує технічних перешкод
для зменшення температури відхідних газів після котла до 35-40 оС за рахунок
встановлення контактних зрошувальних і інших ефективних теплообмінників.
Неминучі втрати теплоти у теплогенераторі при цьому зменшаться до 5-6%. А за
умови влаштування теплової помпи втрати теплоти у теплогенераторі взагалі
можна зменшити до 1-2 %, а потенціал енергозбереження – до 8 – 14 %. Але термін
окупності таких енергоощадних проектів буде становити близько 60-70- років.
Основну частку у величині тарифу за теплову енергію, як і основну частку витрат при її
виробленні займає паливна складова, або вартість палива, необхідного для вироблення
теплової енергії. З огляду на існуючі в Україні тарифи на теплову енергію для бюджетних
установ на рівні 650-700 UAH за 1 Гкал, вартість природного газу становить близько 2230
грн за 1 тис. м3. Питомі середні витрати умовного палива на вироблення 1 Гкал теплоти в
комунальній енергетиці України в 2008 р становили до 179 кг у.п. /1Гкал, або близько 147
м3 природного газу на кожну 1 Гкал. Таким чином, вартість природного газу для
вироблення 1Гкал теплоти становила 147*2,23=327 UAH, а паливна складова у тарифі на
теплову енергію для бюджетних установ становила 50-47%, а для житлових будинків 5457%.
Важливим є також вплив на тарифи кількості споживаної електроенергії.
У зв’язку з вищезазначеним першочерговою і основною задачею впровадження будь яких
енергозберігаючих заходів з підвищення ефективності систем теплопостачання є
зменшення витрат первинних енергоносіїв - палива і електроенергії у процесі генерування
і транспортування теплоносіїв, що повинно відображатись на найважливіших показниках
роботи теплопостачальних організацій - питомих показниках витрат палива і
електроенергії на вироблення1 Гкал теплоти. Зменшення таких показників спричинить
відповідні зміни у величині тарифів.
З огляду на те, що потенціал заходів з енергозбереження у ході процесу вироблення
теплоти має досить обмежену величину, навіть за умов заміни основного
тепломеханічного обладнання котельних значного поширення набувають заходи з
термомодернізації будівель.
Вони направлені в основному на підвищення теплозахисних властивостей
огороджувальних конструкцій будинків, зменшення кількості реалізованої споживачам
теплоти і, як наслідок, скорочення вироблення теплоти на котельні на потреби опалення і
гарячого водопостачання. Такі заходи супроводжуються також підвищенням ефективності
роботи внутрішньо будинкових інженерних систем, що також спричиняє скорочення
споживання теплоти.
Крім того, як було показано вище вплив досягнутої економії теплоти при її споживанні на
величину первинних витрат теплоти з підведеним паливом і на саму величину витрат
палива є найбільш вагомим у порівнянні з економією, яка може бути отриманою на інших
етапах трансформації теплоти у системі теплопостачання. Зменшення витрат теплоти на
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етапі споживання на кожну одиницю (1 Гкал, 1 кВт год.) дає можливість скоротити для
системи теплопостачання витрати первинної теплоти з паливом уже на 1.4 - 1.5 одиниці
споживання (1.45 Гкал, 1.45 кВт год.) – за умови середньої величини коефіцієнта
перетворення первинної енергії 0.68 – 0.72.
Енергозберігаючий потенціал таких заходів з енергозбереження на рівні споживання
оцінюється у 40-45 % від існуючого рівня. Якщо взяти до уваги, що витрати газу у
комунальній енергетиці у 2008 р. становили 13 млрд. м3 ,то повна реалізація потенціалу
енергозбереження у житлових і громадських будівлях створить умови для економії газу на
рівні близько 6,5 млрд. м3, із них 4,8 млрд.м3 – за рахунок термомодернізації житлових
будинків і 1,7 млрд. м3 – громадських будинків.
Проте, реально оцінити дійсні енерговитрати та наявний потенціал енергозбереження
досить складно. Відсутність реальних даних щодо споживання галуззю паливноенергетичних ресурсів, відпуску та споживання теплової енергії, брак приладів обліку,
зумовлюють те, що наявний потенціал енергозбереження можна оцінити лише
опосередковано.
По аналогії з вищенаведеним прикладом, може бути здійснений усереднений аналіз втрат
теплоти на кожній стадії трансформації енергії і зроблена оцінка загального потенціалу
енергозбереження можливих енергоощадних заходів і проектів.
Згідно виконаного аналізу, потенціал енергозбереження у системі централізованого
теплопостачання в Україні орієнтовно становить 45-50% від теплоти, яка підведена з
паливом (енергетичного потенціалу палива). Зокрема:
· на етапі виробництва – 4-8%;
· на етапі транспортування – 5-6%;
· на етапі споживання – 34-37% від потенціалу палива
Повна реалізація потенціалу енергозбереження на етапі виробництва, транспортування і
споживання теплоти у повному об’ємі могла би забезпечити економію теплової енергії і
еквівалентну їй економію палива в обсязі орієнтовно до 50%.

3.5 Висновки і пропозиції
В висновках необхідно виконати загальний аналіз розрахунку ефективності інвестицій і
доцільності реалізації проекту з урахуванням економічних, соціальних, екологічних і
інших критеріїв.
Пропозиції повинні містити вибір найбільш доцільного варіанту енергоощадного проекту
з урахуванням оцінки впливу впроваджуваних заходів на довкілля (ОВВЗНД).
Рекомендації ТЕО повинні ґрунтуватись на матеріалах екологічних розрахунків, або
проекту ОВВЗНД, який є частиною ТЕО.
Матеріали ТЕО передаються Замовнику в 4-ох екземплярах.
Після узгодження і затвердження у встановленому порядку ТЕО використовується, як
основа для розробки наступної стадії проектування.
Згідно вимог ДБН А.2.2-3-2004 ТЕО розробляється для об’єктів виробничого
призначення, які вимагають детального обґрунтування рішень з енергозбереження і
визначення варіантів і доцільності впровадження енергозберігаючих проектів. Для
технічно нескладних об’єктів складається ТЕР – техніко-економічні розрахунки. ТЕО і
ТЕР використовуються на стадії отримання технічних умов на реалізацію проекту в
Інспекції з енергозбереження НАЕР України.
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Склад техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) і техніко-економічного розрахунку
(ТЕР) регламентується згідно вимог ДБН А.2.2-3-2004.

3.6 Види та особливості енергоефективних проектів
Проекти у сфері енергоефективності мають ряд особливостей порівняно до звичайних
інвестиційних бізнес-проектів. Мета останніх - отримання прибутку, який дозволить
повернути вкладені кошти з певною маржею. Результатом реалізації енергоефективних
проектів виступає економія теплової та електричної енергії, тобто зменшення витрат.
Також реалізація енергоефективних проектів несе в собі соціальний і екологічний ефекти, а
в деяких випадках саме вони є визначальними, наприклад під час переходу на дорожчі,
але екологічно чисті технології або при заміщенні традиційних джерел енергії
альтернативними або поновлюваними.
Енергоефективні проекти можна класифікувати за декількома ознаками:
3.6.1. "Жорсткі" та "м'які" проекти.
"Жорсткі" проекти спрямовані безпосередньо на зниження енергоспоживання або
підвищення ефективності виробництва теплової та електричної енергії. Прикладом таких
проектів може служити проект скорочення витрат електричної енергії мережевими
насосами на підприємстві теплопостачання або проект теплової реновації будівлі.
"М'які" проекти спрямовані на створення умов для реалізації проектів у сфері
енергозбереження або на підвищення ефективності їх реалізації. Такі проекти не несуть в
собі безпосереднього ефекту, але без них розробка і реалізація муніципального
енергетичного плану не уявляться можливими. Прикладом "м'яких" проектів є такі як:
§

освітня програма для студентів і школярів, що спрямована на формування нового
типу мислення, заснованого на розумінні цінності споживаних ресурсів,
позитивного впливу ресурсозбереження на екологію, становлення дітей та молоді в
якості свідомих та відповідальних споживачів послуг ЖКГ;

§

проведення енергетичних аудитів;

§

розробка типових проектів реновації будівель, інформаційна робота з ОСББ і в
житловому секторі в цілому;

§

розробка схем співфінансування проектів в житловому секторі;

§

формування та/або оптимізація роботи енергоменеджменту міста;

§

розробка принципової схеми теплопостачання;

§

розробка проектів з реконструкції вуличного освітлення;

§

проведення інформаційної кампанії щодо
муніципальної енергетичної стратегії тощо.

ходу та

результатів

реалізації

3.6.2. Термін окупності.
За терміном окупності енергоефективні проекти зазвичай поділяють на короткострокові
(до 2 років), середньострокові (2-5 років) і довгострокові (від 5 і більше років. Іноді
термін окупності може сягати 30-40 років).
Термін окупності проекту розраховується як час, за який економія від зниження витрат на
виробництво або споживання енергії дорівнюватиме сумв інвестицій, необхідних для
реалізації проекту. Зрозуміло, що чим менше термін окупності, тим проект вигідніший.
Проте цей показник абсолютно не відбиває розмір досягнутої економії. Невеликий проект
по заміні пальника на більш ефективний може окупитися за 2-3 місяці, але в масштабах
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підприємства ефективність підвищиться на долі відсотка. Навпаки, описаний нижче
проект з наладки теплового та гідравлічного режимів роботи ЦСТ окупається за два роки,
зате дозволяє понизити витрати на виробництво енергії на декілька відсотків.
3.6.3. Сфера реалізації.
За сферою реалізації енергоефективні проекти можна поділити на:
§

проекти
на
джерелах
теплопостачання);

§

проекти на тепломережах (транспортування);

§

проекти, пов'язані із зменшенням споживання теплової, електричної енергії і
енергоємних ресурсів (наприклад, вода), які у свою чергу можна поділити на
локальні (окрема будівля) і загальноміські (наприклад, вуличне освітлення).

виробництва

теплової

енергії

(підприємства

Проекти, пов'язані з виробництвом теплової енергії, спрямовані передусім на збільшення
ефективності її виробництва, тобто збільшення кількості виробленої енергії при тому ж
або меншому рівні витрат. Проведені на генеруючих підприємствах аудити показали, що
іноді при відносно невисоких інвестиційних вкладеннях можна досягти значного
зниження витрат (5-10%) на виробництво теплової енергії в рамках всього підприємства.
Тобто багато з таких проектів мають швидку окупність.
Прикладом може послужити проект для підприємства теплопостачання міста Луцька
"Модернізація системи теплопостачання. Наладка теплового та гідравлічного режимів
роботи ЦСТ", реалізація якого дозволяє досягти річної економії:
§

природного газу – 15772 тис. м3;

§

електроенергії – 4000 тис. кВт. год.

Річна економія витрат підприємства складе 25160 тис. грн. Розрахунковий термін
окупності проекту - 1,9 років.
При обґрунтуванні проектів, пов'язаних з виробництвом теплової енергії, особливу увагу
слід приділяти точному підрахунку економії за рахунок підвищення енергетичної
ефективності. Це може привнести значний вплив на фінансові результати проекту.
Проекти, пов'язані з транспортуванням теплової енергії виділені окремо з двох причин.
По-перше, вони значно більш затратні і відносяться до проектів з тривалим періодом
окупності. Наприклад, заміна існуючих трубопроводів зовнішніх теплових мереж
попередньо ізольованими ППУ трубами, обійдеться місту Луцьку в 464,8 млн. грн., а
розрахунковий термін окупності проекту складе більше 30 років.
По-друге, в деяких містах України генеруючі підприємства належать приватним
структурам але тепломережі все одно залишаються в комунальній власності.
Проекти, пов'язані із споживанням теплової енергії мають найбільший потенціал
енергоефективності (до 70% за оцінками деяких учених). На рис. 1 представлені стандарти
витрат теплової енергії в житлових будинках (кВтгод/м2 на рік), де шкалі А відповідає
енергоспоживання в пасивному будинку (менше 15 кВтгод/м2).
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Рис. 1. Стандартизовані витрати теплової енергії (кВтгод/м2 на рік)
Відповідно, в середньому, енергоспоживання в житлових будинках України перевищує
300 кВтгод/м2 на рік, тобто відноситься до класу N. Глибока термомодернизація будівлі
здатна понизити енергоспоживання в будинку до класу С, тобто в 4-5 разів. Відповідно,
споживання теплової енергії у масштабах міста можна понизити на 50-70%, якщо
провести глибоку термомодернизацію усіх багатоповерхових житлових будинків і об'єктів
комунальної власності.
Проте, в середньому, глибока термомодернизація житлової будівлі обходиться в 5 млн.
грн. У такому відносно невеликому місті, як Луцьк, житловий фонд і об'єкти комунальної
власності налічують близько 1700 будівель. Бюджет міста Луцька в 2009 р. склав 329 млн.
грн., в т.ч. бюджет розвитку, з якого можуть фінансуватися подібні проекти, - 23,4 млн.
грн. Неважко порахувати, що повна термомодернизація житлового і муніципального
секторів обійшлася б місту до 26 міських бюджетів 2009 р. чи до 363 бюджетів розвитку.
Хоча потенціал енергозбереження (при зниженні витрат в 2 рази) приніс би місту і його
жителям тільки в 2009 р. економію в 220 млн. грн., причому зі зростанням цін на
енергоресурси ця економія б тільки збільшувалася.
В умовах обмеженості фінансових ресурсів місцевій владі необхідно ретельно відбирати
проекти з метою максимізації ефекту від їх реалізації у рамках муніципальної
енергетичної політики. Для цього необхідно скласти перелік можливих проектів,
розробити техніко - економічне обґрунтування енергоефективних проектів, провести їх
ранжирування, щоб визначити ті, які дадуть максимальний ефект.

3.7 Особливості та зміст техніко-економічного обґрунтування
енергоефективних проектів
Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) пролягає в проведенні аналізу, розрахунку та
оцінки економічної доцільності здійснення певного проекту підприємства, створення
нового технічного об'єкту, модернізації і реконструкції існуючих бізнес-процесів. ТЕО
засноване на порівняльній оцінці витрат і результатів, встановленні ефективності
використання, терміну окупності вкладень.
Техніко-економічне обґрунтування проекту розробляється, коли необхідно довести
пріоритет вибору саме пропонованого варіанту устаткування, технології, процесу,
розміщення устаткування тощо.
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Різниця між ТЕО і бізнес-планом досить нечітка, із цього приводу у вчених не склалася
єдина думка. Вважається, що ТЕО - спрощений варіант бізнес-плану, в якому відсутні
деякі його розділи. Також вважається, що бізнес-план розробляється для проекту, у
рамках якого створюються нові організаційні одиниці: підприємство, філії, структурні
підрозділи, що забезпечують реалізацію проекту, тоді як ТЕО застосовується для
обґрунтування проектів, пов'язаних з оптимізацією виробничих і бізнес-процесів
усередині існуючих структур: заміна устаткування на продуктивніше, розширення
діючого виробництва, тощо.
Зважаючи на специфіку проектів у сфері енергоефективності, розглядатимемо технікоекономічне обґрунтування енергоефективного проекту як документально оформлені
результати енергетичних аудитів і техніко-економічних досліджень, що обґрунтовують
доцільність і можливості реалізації інвестиційного енергоефективного проекту, вибір
найбільш ефективних організаційних, технічних і економічних рішень, що ведуть до
зниження енергоємності виробництва або зменшення споживання теплової і електричної
енергії.
Техніко-економічне обґрунтування повинне містити наступні розділи:
1. Опис проекту.
2. Технічний аналіз проекту.
3. Економічний аналіз проекту.
4. Фінансовий аналіз проекту.
5. Аналіз ризиків.
6. Оцінка інших наслідків проекту.
Якщо проект, що обґрунтовується, розробляється у рамках муніципального енергетичного
планування підприємством або організацією для фінансування за рахунок власних коштів,
або передбачається спільне фінансування із залученням коштів з міського бюджету, то
сумлінно виконаного ТЕО в більшості випадків виявляється досить для забезпечення
успішної підготовки до реалізації проекту.
Якщо для реалізації енергоефективного проекту передбачається використання (повністю
або частково) кредитів або грантів міжнародних фінансових організацій або залучення
приватних інвесторів, то розроблене ТЕО стане основою для складання бізнес-плану
інвестиційного проекту, що відповідає вимогам конкретного інвестора, або умовам
отримання гранту.

3.8 Економічний аналіз проекту
3.8.1. Оцінка витрат за проектом
Цей розділ є надзвичайно важливим, оскільки неправильно розрахована сума інвестицій,
необхідних для реалізації енергоефективного проекту може збільшити термін його
окупності, а брак інвестиційних коштів, - до зриву термінів робіт або неможливості
виконання проекту, а отже до фінансових і часових втрат.
Інвестиції для енергоефективного проекту можна підрозділити на три групи:
·

прямі інвестиції;

·

супутні інвестиції;

·

інвестування в підготовку проекту.
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Прямі інвестиції безпосередньо потрібні для реалізації інвестиційного проекту. Вони
можуть бути спрямовані на:
·

придбання нового більш енергоефективного устаткування, включаючи витрати на
його доставку, встановлення і налагодження;

·

модернізацію діючого устаткування;

·

будівництво і реконструкцію (термомодернізацію) будівель і споруд;

·

оптимізацію роботи технологічних пристроїв, що забезпечують виробничий процес
по виробленню, розподілу або споживанню теплової енергії;

·

нове технологічне оснащення і модернізацію наявного устаткування, які дозволять
підвищити його енергоефективність.

Слід визначити, коли повинні здійснюватися такі витрати. Наприклад, якщо встановлення
устаткування повинно відбуватися на другий рік дії проекту, то не має сенсу купувати
його заздалегідь, тому що підприємство в цьому випадку понесе додаткові витрати на
зберігання і невигідно перерозподілить свої активи у бік зменшення оборотних коштів.
Супутніми інвестиціями є вкладення в об'єкти, пов'язані територіально і функціонально з
прямим об'єктом:
·

вкладення в об'єкти, безпосередньо технологічно не пов'язані із забезпеченням
нормальної експлуатації об'єкту інвестування (наприклад, лінії електропередачі
при реалізації проектів, пов'язаних з когенерацією);

·

вкладення в здійснення заходів, не пов'язаних безпосередньо з енергозбереженням
або енергетичною ефективністю, але що привносять до результату проекту
екологічний або соціальний ефект (наприклад, витрати пов'язані з безпечною
утилізацією старого устаткування або підвищення рівня комфортності
проживання).

Інвестування в підготовку проекту забезпечують і супроводжують проект. Це витрати,
пов'язані з розробкою проекту (проведення аудитів, вартість проектних робіт, вартість
навчання персоналу, оплата зовнішніх консультантів, забезпечення гарантій інвесторам,
тощо.)
Загальний об'єм інвестицій - це сума усіх інвестиційних витрат : прямих інвестицій,
супутніх інвестицій, інвестицій в підготовку проекту.
Уся сукупність інвестиційних потреб оформлюється у вигляді спеціального плану-графіку
потоку інвестицій, приклад якого представлений таблиці. 1.
Таблиця 1. План-графік потоку інвестицій (приклад проекту впровадження
автоматизованої системи контролю й обліку енергоресурсів (АСКОЕ) на
підприємстві теплопостачання), тис. грн.
№
1.
2.
3

4

Стаття витрат
1 рік
2 рік
Разом
Формування технічного завдання
40
40
Проектні роботи
600
600
Витрати на загальносистемне обладнання та програмне забезпечення
Встановлення серверу АСКОЕ підприємства
30
30
Пристрої збору даних (51 од.)
1000
1500
2500
АРМ користувачів (5 од.)
10
30
40
Програмне забезпечення «Сатурн 4.3»
70
70
Витрати на придбання обладнання
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№

5.
6.
7.
8.

Стаття витрат
Електрична енергія (175 од.) на базі ЦЭ6850М
Холодна та гаряча вода (181 од.) на базі Cosmos
Теплова енергія (129 од.) на базі СВТУ-10М
IT-обладнання (109 од.) на базі GSM-modem
Монтаж обладнання
Комплексне пуск-налагодження
Повірочне обладнання
Інші та непередбачені витрати
Разом:

1 рік
300
450
820
30
500
550
70
350
4820

2 рік
150
450
1500
300
1500
950
130
350
6860

Разом
450
900
2320
330
2000
1500
200
700
11680

У разі, якщо фінансування проекту передбачає залучення позикових, грантових коштів,
або проект фінансується спільно, тобто в наявності є декілька джерел фінансування, до
плану-графіку потоку інвестицій має сенс побудувати таблицю джерел і напрямів
інвестування енергоефективного проекту. Приклад такої таблиці представлений нижче:
Таблиця 2. Джерела фінансування інвестиційного проекту, тис. грн.
Джерело
інвестицій
1.Власні кошти
підприємства

Напрямок інвестуваня
1.Сплата за формування
технічного завдання

1 рік

Разом

-

40

2. Витрати на
загальносистемне обладнання
710
та програмне забезпечення

930

1640

750

930

1680

2.Софінансування 2.Витрати на
за рахунок
загальносистемне обладнання 400
місцевого
та програмне забезпечення
бюджету

600

1000

Разом за розділом

40

2 рік

3.Залучені кошти:
3.1.Отримання
гранту

2.Проектні роботи

600

-

600

5.Монтаж обладнання

500

1500

2000

550

950

1500

70

130

200

350

350

700

1470

2930

4400

4.Запозичені
кошти:
4.1. Кредит
міжнародної
фінансовокредитної
організації

6. Комплексне пускналагодження
7. Повірочне обладнання
8. Інші та непередбачені
витрати
Разом:
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Джерело
інвестицій

Напрямок інвестуваня

4.2. Лізинг

4. Придбання обладнання

1 рік

2 рік

Разом

1600

2400

4000

Разом за розділом

3070

5330

8400

Разом

4820

6860

11680

Така таблиця дозволяє проаналізувати джерела фінансування енергоефективного проекту і
побудувати графік фінансування проекту з цих джерел, рис. 2. і рис. 3.
Джерела фінансування інвестиційного проекту, тис. грн.

1600; 34%

750; 16%
400; 8%

Власні кошти підприємства
Софінансування
Співфінансуваннязз місцевого
місцевого бюджету
бюджету

600; 12%
1470; 30%

Залучені кошти (грант)
Запозичені кошти (кредит)
Запозичені кошти (лізинг)

Графік фінансування проекту з визначенням джерел, тис. грн.
8000
7000
Запозичені кошти (лізинг)

тис. грн.

6000
Запозичені кошти (кредит)

5000

Залучені кошти (грант)

4000

Софінансування з місцевого
бюджету
Власні кошти підприємства

3000
2000
1000
0
1 рік

2 рік

Підсумком цього етапу роботи над проектом повинне стати усеосяжне уявлення про те,
які конкретно витрати мають бути здійснені, коли і з якого джерела фінансування.
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3.8.2. Оцінка економії енергії від реалізації проекту.
Джерелом повернення інвестицій в звичайних бізнес-проектах служить чистий прибуток
від реалізації проекту. У енергоефективних проектах джерелом повернення інвестиційних
коштів служить економія витрат на виробництво або споживання теплової і електричної
енергії.
Для того, щоб правильно розрахувати ефект від реалізації енергоефективного проекту,
необхідно, у першу чергу, визначити початковий стан і побудувати базову лінію.
Початковий стан є набором даних, які описують ситуацію до початку реалізації проекту.
Він служить вихідною точкою для оцінки результатів та наслідків реалізації проекту, що
дорівнює різниці між початковим (вихідним) станом і станом після здійснення проекту.
Для побудови базової лінії буде потрібно зібрати і зробити аналіз наступної інформації:
Технічні дані:
Технічні дані демонструють (показують) вироблену і спожиту енергію, а також стан
систем виробництва та споживання енергії та потенціал енергоефективності.
Необхідні такі дані:
·

виробництво / енергопостачання;

·

потреби / споживання енергії;

·

технічний / фізичний стан об’єктів;

·

переробка відходів/ умови проживання.

Нетехнічні (інші) дані
Ці дані дають характеристику можливостей та обмежень для реалізації енергоефективного
проекту як нормативно-правового та фінансового характеру, так і рівня підготовки
фахівців та підприємства до здійснення проекту.
Необхідна інформація про:
·

нормативно-правову базу;

·

інституційний потенціал;

·

фінансові рамки і можливості;

·

соціальні умови та доступність з фінансової точки зору (для проектів в сфері
зменшення енергоспоживання).

Повна характеристика початкового стану повинна містити:
1) фіксовані показники на момент здійснення енергоефективного проекту;
2) прогнози розвитку цих показників на термін реалізації проекту
Параметри базового стану енергоспоживання для всього міста (підприємства, будинку),
визначаються на підставі витрат на теплову енергію за попередні три роки (розрахованих
як середньомісячні значення).
При визначенні цього рівня важливо виявити усі основні навантаження на енергосистему,
які включалися або виключалися з неї під час даного періоду. Як правило, три роки є
стандартним періодом аналізу, оскільки витрати на теплову енергію безпосередньо
пов'язані з сезонними коливаннями і технологічним режимом. Базовий рівень
енергоспоживання може бути визначений шляхом порівняння середньомісячного
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показника за три роки з середньомісячним значенням споживання за останні 12 місяців і
вибором вищого з двох.
Прогноз розвитку ключових показників розробляється за базовим сценарієм, що
визначає тенденції розвитку показників при відмові від реалізації проекту. У базовому
сценарії необхідно відобразити тенденції розвитку щодо збільшення або зменшення
витрат на виробництво та споживання енергії.
Оскільки вони базуються на низці припущень, можна визначити різні типові базові
сценарії – оптимістичний, реалістичний (середній) і песимістичний. Ці типи відповідають
різним прогнозам у змінах рівня споживання енергії (витрат на енергію) на період
реалізації проекту.
Прогнозування може здійснюватись за кількісними та якісними методами.
До якісних відносяться:
Метод колективної експертної оцінки. Цей метод ґрунтується на опитуванні групи
експертів, часто в поєднанні зі статистичними моделями, результатом чого є групова
оцінка економічних явищ.
Метод побудови багатофакторних комп’ютерних моделей. Деякі групи показників
прогнозуються експертним шляхом, інші розраховуються на основі розрахункових даних
та екстраполяційних моделей.
Метод Дельфі. Цей інтегральний груповий процес дозволяє експертам, які можуть
займати різні позиції, створювати прогнози. Метод здійснюється за кілька циклів,
протягом кожного з яких проводиться опитування анонімних експертів, по завершенні
чого їхні відповіді табулюються і повертаються їм назад із статистичним значенням
середнього арифметичного та стандартного відхилення. Процес повторюється декілька
разів, поки не буде досягнута узгодженість у питаннях, що і буде використане як прогноз.
При використанні для прогнозування якісних методів необхідно ретельно підійти до
питання відбору експертів, оскільки думка експертів - думка суб'єктивна, і чим більше
досвід і знання експертів в потрібній сфері, тим вище шанси, що їх прогноз буде досить
точним.
Існує дуже велика кількість кількісних методів прогнозування, зупинимося на найбільш
простих - методі простої середньої змінної та методі побудови лінії тренду.
Метод простої змінної середньої. Прогнозування за допомогою цього методу є найбільш
успішним у ситуаціях, коли набір статистичних даних є більш-менш сталим, наприклад
при розрахунку прогноза енергоспоживання в будівлі (Гкал.). Математично проста змінна
середня визначається за формулою:

Змінна середня =

Сумма даних в минулих n періодах
, (1.)
n

де n – число періодів у змінній середній.
1. Розрахуємо прогноз споживання теплової енергії в умовному будинку на 2010
прогнозний рік. (таблиця 3.)
Ес (2010) = 16027/4 = 4007 Гкал.

(табл. 3.).

2. При прогнозуванні енергоспоживання на 2011 прогнозний рік виключимо з
розрахунку дані за 2006 звітний рік та додамо отримані прогнозні дані в
79

РЕФОРМА МІСЬКОГО ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

попередньому розрахунку (за 2010 прогнозний рік). Число n залишається
незмінним.
Ес (2011) = 16534/4 = 4133 Гкал.

(табл. 3.).

3. При прогнозуванні енергоспоживання на 2012 прогнозний рік виключимо з
розрахунку дані за 2006 та 2007 звітні роки та додамо отримані прогнозні дані в
попередніх розрахунках (за 2010 та 2011 прогнозні роки). Число n залишається
незмінним.
Ес (2012) = 16317/4 = 4079 Гкал.

(табл. 3.).

Далі при необхідності можна продовжити розрахунки на весь період реалізації проекту.
Таблиця 3.
Енергоспоживання будинку,

Зважена змінна

Гкал.

середня

2006

3500

2007

4350

∑ = 16027, N = 4

1.
2.

2008

3987

2009

∑ = 16317, N = 4
3.
16027/4=4007

4190

2010 прогноз

4007

2011 прогноз

16534/4=4133

4133

2012 прогноз

∑ = 16534, N = 4

16317/4=4079

4079

Отримані результати можна відобразити графічно (рис. 4.)
Графічне відображення прогнозу, Гкал
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Енергоспоживання, Гкал.

4500
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0
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Метод трендового прогнозування. Даний метод використовується для складання довгота середньострокових прогнозів. Математично даний метод в загальному вигляді можна
представити так:

g i+t = f (g i ,T , a j ) ,

(2.)

де γi+t – прогнозований рівень;
γі – поточний рівень прогнозного ряду;
Т – термін екстраполяції;
аj – параметр рівняння тренда.
Програмний продукт MS Excel дозволяє розробляти трендові прогнози без проведення
додаткових розрахунків. Розглянемо трендовое прогнозування на реальному прикладі:
На графіку (рис. 5.) відображено видатки міста Луцька на оплату тепла, тис. грн.:
700000
y = 69994x + 157004
R2 = 0,9983
600000

500000
438997
Витрати на енергоспоживання в м. Луцьку
(базовий сценарій), тис. грн.

400000
362153
300000

Линейный (Витрати на енергоспоживання в м.
Луцьку (базовий сценарій), тис. грн.)

300615
226195

200000

100000

0
2006

2007

2008

2009

Спрогнозуємо видатки міста на 2010-2012 рр.
За допомогою МS Excel побудуємо лінію лінійного тренду, яка матиме вигляд:
y = 157004 + 69994х. (3)
При цьому величина достовірності апроксимації складе 0,9983 (при максимумі одиниця),
що говорить про дуже високу точність прогнозу.
Маючи рівняння тренду, ми можемо з достатньою точністю спрогнозувати видатки міста
на 2010-2012 рр. (рис. 6.):
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Витрати на енергоспоживання в м. Луцьку, тис. грн.
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Окрім лінійного рівняння тренду, при прогнозуванні можна також використовувати
логарифмічні, поліноміальні, експоненціальні та інші функції.
Побудувавши прогноз за базовим сценарієм, необхідно побудувати прогноз за
результатами реалізації енергоефективного проекту, або за енергоефективним
сценарієм, який відбиватиме результати зниження витрат на виробництво або
споживання енергії. Дані про зниження споживання або зменшення витрат ресурсів на
виробництво теплової енергії витягаються з розділу "Технічний аналіз проекту".
Економія витрат на виробництво або споживання енергії складатиметься з різниці між
прогнозами за базовим і енергоефективнм сценаріями (умовний приклад, рис. 7.)
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Рис.7. Витрати га енергоспоживання за базовим і енергоефективнм сценаріями
Таким чином, скорочення видатків на період 2010-2014 рр. в нашому умовному прикладі
складе 369269 тис. грн.
У деяких випадках можна визначити низьке споживання енергії, оскільки приміщення в
окремих будівлях опалюються нижче санітарно-гігієнічних норм проживання. Це також
випадки недостатнього освітлення вулиць, громадських приміщень та шкільних класів. У
такий спосіб досягають економії енергії за рахунок зниження якості послуг.
Нормалізований базовий сценарій відображає розраховане (обчислене) споживання
енергії, яка забезпечить належний рівень санітарно-гігієнічних умов проживання
(найчастіше застосовується для освітлення та опалення).
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Нормалізований початковий стан також включає:
·

нормалізований початковий стан;

·

нормалізований базовий сценарій

Наведемо приклад: рис. 4 відбиває базовий сценарій енергоспоживання вищого
навчального закладу (ВНЗ). Проте, взимку в аудиторіях і інших приміщеннях температура
значно нижча за ту, що регламентована санітарно-гігієнічними нормами. Щоб прогріти
приміщення до комфортної температури, яка передбачається за результатами реалізації
енергоефективного проекту, було б потрібно понести витрати теплової енергії за
нормалізованим сценарієм (рис. 8.) Таким чином, економія по відношенню до
нормалізованого сценарію складе за 2010-2012 рр. 6807 Гкал, а не 1919 Гкал, як порівняно
з базовим. В результаті, привабливість інвестиційного проекту значно підвищується.
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Рис. 8. Порівняння економії від реалізації енергоефективного проекту з базовим та
нормалізованим сценаріями відповідно (умовний приклад)
4.8.3. Розрахунок терміну окупності проекту
Розрахувавши базовий, а там, де це необхідно - нормалізований, сценарій і розрахувавши
економію витрат в результаті реалізації енергоефективного інвестиційного проекту,
можна визначити період простої окупності енергоефективного проекту. Це найбільш
простий метод оцінки проекту – розрахунок періоду часу, протягом якого вигоди від
проекту будуть рівними затратам на проект. Період повернення грошей можна виразити
наступним чином:

To =

I
E+ A

(4)

де
То - період повернення коштів (років);
I – сума інвестицій за проектом (тис. грн.);
Е – чистий грошовий потік (економія) за проектом (тис. грн /рік);
А – амортизаційні відрахування (тис. грн /рік)
Таким чином, чим коротший період повернення коштів тим проект є більш привабливим.
Розглянемо приклад інвестиційного, вже описаного в п. 4.6.1, проекту впровадження
автоматизованої системи контролю й обліку енергоресурсів (АСКОЕ) на підприємстві
теплопостачання:
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При середній вартості 1399,6 грн. за 1000 нм3 , економія витрат на природний газ (3070 м3
- дані з ТЕО проекту) складе:
3070 ´ 1399,6 » 4296 тис. грн.
При вартості 771,36 грн. за 1000 кВт.год, економія витрат на електроенергію (907 тис.
кВт.год - дані з ТЕО проекту) складе:
907 × 771,36 ≈ 700 тис. грн.
Загальна економія витрат складе:
4296 + 700 = 4996 тис. грн.
Витрати на впровадження ми обчислювали – 11680 тис. грн.
При середній ставці амортизації, яка за проектом складе 7% від вартості обладнання,
амортизаційні відрахування обчислюються в розмірі 705 тис. грн./рік.

To =

11680
= 2 ,04 ( року )
4996 + 705

(5) форумула

Таким чином, проект упровадження автоматизованої системи контролю й обліку
енергоресурсів (АСКОЕ) на підприємстві теплопостачання відноситься до
короткострокових швидкоокупних проектів з терміном простої окупності 2 роки.

3.9 Фінансовий аналіз проекту
Метод простої окупності має свої недоліки, зокрема, в ньому:
·

не приймається в розрахунок “часова вартість грошей”.

·

ігнорується економія (прибуток), яка може бути отримана після закінчення періоду
повернення коштів.

·

не враховується номінальна вартість залишкового капіталу.

Існують, більш складні методи оцінок проектів, які мають ряд переваг в порівнянні з
методом розрахунку терміну повернення коштів.
Міжнародна практика оцінки ефективності інвестицій базується на концепції часової
вартості грошей і заснована на наступних принципах:
·

Оцінка ефективності використання капіталу, що інвестується, виробляється
шляхом зіставлення грошового потоку (cash flow), який формується в процесі
реалізації інвестиційного проекту і початкової інвестиції. Проект визнається
ефективним, якщо забезпечується повернення початкової суми інвестицій і
забезпечується необхідна прибутковість для інвесторів, що надали капітал.

·

Капітал, що інвестується, так само як і грошовий потік, приводиться до
теперішнього часу або до певного розрахункового року (на початок реалізації
проекту).

·

Процес дисконтування капітальних вкладень і грошових потоків розробляється по
різних ставках дисконту, які визначаються залежно від особливостей інвестиційних
проектів. При визначенні ставки дисконту враховуються структура інвестицій і
вартість окремих складових капіталу.

Суть усіх методів оцінки базується на наступній простій схемі: Початкові інвестиції при
реалізації певного проекту генерують грошовий потік CF1, CF2, .., CFn.
Інвестиції визнаються ефективними, якщо цей потік достатній для
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·

повернення початкової суми капітальних вкладень;

·

забезпечення необхідної віддачі на вкладений капітал.

Найбільш поширені наступні показники ефективності капітальних вкладень :
·

дисконтований термін окупності (ТокТС).

·

чистий приведений ефект або чистий дисконтований дохід (NPV),

·

внутрішня норма прибутковості (IRR)

Для розрахунку перших двох показників необхідно спочатку обчислити бар'єрну ставку,
що враховує ризики проекту.
3.9.1. Розрахунок бар'єрної ставки з врахуванням ризиків.
Бар'єрна ставка - це процентна ставка. Вона визначає ту фінансову віддачу, яку компанія
або приватна особа чекає від своїх інвестицій. Згідно фінансової теорії віддача, яку чекає
фірма від своєї інвестиції, включає два компоненти - вільну від ризику ставку і поправку
на ризик.
Для комерційних проектів вільна від ризику ставка може прирівнюватися до середньої
процентної ставки за банківськими депозитами. Якщо рентабельність діяльності фірми
вище за ставку за банківськими депозитами, то - середньому рівню рентабельності.
Для енергоефективних проектів, що реалізуються комунальними підприємствами або/і
місцевою владою, враховуючи їх соціальний і екологічний ефект, вільна від ризику ставка
може дорівнювати рівню інфляції плюс 1-2%.
Якщо проект розробляється під конкретного інвестора, потрібно використовувати ті
дисконтні ставки, які пропонує інвестор. Наприклад, ЄБРР для проектів розвитку міської
інфраструктури пропонував в якості дисконтної ставки облікову ставку НБУ.
Поправка на ризик відбиває вірогідність неповернення вкладених коштів (чим нижче
вірогідність, тим нижче поправка) і може розраховуватися на основі таблиці:
Таблиця 4. ОРІЄНТОВНА ВЕЛИЧИНА ПОПРАВОК НА РИЗИК НЕОТРИМАННЯ
ПЕРЕДБАЧЕНИХ ПРОЕКТОМ ПРИБУТКІВ (ЕКОНОМІЇ)
Характеристика та приклад проекту

Величина
поправки, %

Низький

Швидкоокупні низькозатратні проекти, що виконуються
без залучення позикових коштів. Наприклад, встановлення
погодного регулятора в школі.

3-5

Середній

Швидкоокупні проекти, але затратні проекти, що
виконуються
з
залученням
позикових
коштів.
Середньострокові проекти, що виконуються без залучення
позикових коштів. Наприклад, проект автоматизації
режимів згоряння палива в котлах.

8-10

Високий

Середньострокові затратні проекти, що виконуються з
залученням позикових коштів. Довгострокові проекти.
Наприклад, проект проведення глибокої термомодернізації

12-15

Величина
ризику
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житлового багатоквартирного будинку.
Дуже високий

Довгострокові затратні проекти, що виконуються з
залученням позикових коштів. Наприклад, заміна
теплових мереж.

18-20

Розрахуємо бар'єрну ставку для інвестиційного, вже описаного в п. 4.6.1, проекту
впровадження автоматизованої системи контролю й обліку енергоресурсів (АСКОЕ) на
підприємстві теплопостачання:
Термін окупності проекту (розрахований в п. 4.6.3.) складає трохи більше 2 років. Для
фінансування проекту використовуються позикові кошти, яків складають 64% від вартості
проекту за пільговою відсотковою ставкою 10%. Рівень інфляції спрогнозований на рівні
11%.

r = (11 % + 2 %) + 10 % = 23 % (6)
3.9.2. Розрахунок дисконтованого терміну окупності
Дисконтований термін окупності (ТокТС) - це показник, що оцінює характерний час
інвестиції, а саме що визначає, як швидко інвестиційні витрати будуть відшкодовані за
рахунок прибутку (економії). Дисконтований період окупності дозволяє дати грубу оцінку
ліквідності проекту і приблизно оцінити ризик. І нарешті, ТокТС-індекс є надійнішим, ніж
внутрішній коефіцієнт окупності (IRR), показником у випадках, коли потрібний
порівняльний аналіз доцільності інвестицій.
Але у цього методу існують недоліки: не визначається рентабельність проекту, не
береться до уваги величина і напрями розподілу грошових потоків упродовж періоду
окупності. Розглядається тільки період покриття витрат в цілому.
Проте, в країнах з нестабільною політичною, податковою, законодавчою системах
показник ТС-окупності має одне з головних значень з точки зору зниження фінансових
ризиків.
Розраховується дисконтований термін окупності за формулою:

(7)
де:
ТокТС - дисконтований термін окупності;
n - число періодів;
CFt – грошовий потік в період t;
r - бар'єрна ставка;
Io - величина початкових інвестицій в нульовий період.
Розрахуємо дисконтований термін окупності для інвестиційного, вже описаного в п. 4.6.1,
проекту впровадження автоматизованої системи контролю й обліку енергоресурсів
(АСКОЕ) на підприємстві теплопостачання:
Загальна економія витрат складе (CFt) - 4996 тис. грн.
Витрати на впровадження (Io) – 11680 тис. грн.
Розрахунок наведемо в таблиці:
Таблиця 5. Розрахунок дисконтованого терміну окупності інвестиційного проекту.
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Рік
t-коеф-нт
Грошові
потоки
CFt,
тис. грн.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0
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4

5

6

7

8

9

10

-11680

1249

3747

4996

4996

4996

4996

4996

4996

4996

4996

1,23

1,51

1,86

2,29

2,82

3,46

4,26

5,24

6,44

7,93

(1 + r)t
Дисконтований
CFt, тис. грн.

-11680

1015

2477

2685

2183

1775

1443

1173

954

775

630

Дисконтований
CFt
(акум.),
тис. грн.

-11680

-10665

-8188

-5503

-3320

-1546

-103

1070

2024

2799

3429

В 2017 р. дисконтований CFt (аккум.) сягає позитивного значення, отже дисконтований
термін окупності інвестиційного проекту є в інтервалі між 6 та 7 роками. Якщо
припустити, що економія від реалізації проекту поступає рівномірно напротязі усього
року, то дисконтований термін окупності інвестиційного проекту можна обчислити точно
– 6,1 р.
Результати розрахунку відображено на рис. 9. та 10.
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Рис. 9. Оцінка окупності проекту без урахування часової вартості грошей
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Рис. 10. Розрахунок дисконтованого терміну окупності інвестиційного проекту.
3.9.3. Розрахунок чистої поточної вартості (NPV)
Чиста поточна вартість (чистий приведений ефект, чистий дисконтований дохід, Net
Present Value, NPV) - сума поточної вартості усіх спрогнозованих, з урахуванням бар'єрної
ставки, грошових потоків.
Метод чистої поточної вартості (NPV) полягає в наступному:
1. Визначається поточна вартість витрат (Io), тобто вирішується питання, скільки
інвестицій треба зарезервувати для проекту.
2. Розраховується поточна вартість майбутніх грошових надходжень від проекту для чого
прибутки (економія) за кожен рік CF (кеш-флоу) приводяться до поточної дати.
Результати розрахунків показують, скільки коштів треба було б вкласти зараз для
отримання запланованих прибутків, якби ставка прибутків дорівнювала бар'єрній ставці.
Підсумувавши поточну вартість прибутків за усі роки, отримаємо загальну поточну
вартість прибутків від проекту (PV) :

(8)

3. Поточна вартість інвестиційних витрат (Io) порівнюється з поточною вартістю
прибутків (PV). Різниця між ними складає чисту поточну вартість прибутків (NPV) :
NPV = PV – Io

(9)

NPV показує чисті прибутки або чисті збитки інвестора від інвестування в проект в
порівнянні з урахуванням бар'єрної ставки. Якщо NPV > 0, то можна вважати, що
інвестиційний проект потрібно реалізовувати. При NPV < 0 прибутки (економія) від
запропонованої інвестиції недостатньо високі, щоб компенсувати ризик, властивий цьому
проекту і інвестиційна пропозиція має бути відхилена.
Чиста поточна вартість (NPV) це один з основних показників, що використовувається при
інвестиційному аналізі, але він має декілька недоліків і не може бути єдиним засобом
оцінки інвестиції. NPV визначає абсолютну величину віддачі від інвестиції, і, швидше за
все, чим більше інвестиція, тим більше чиста поточна вартість. Звідси, порівняння
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декількох інвестицій різного розміру за допомогою цього показника неможливе. Окрім
цього, NPV не визначає період, через який інвестиція окупиться.
Розрахуємо чисту поточну вартість для інвестиційного, вже описаного в пп. 4.6.1 та 4.7.2,
проекту впровадження автоматизованої системи контролю й обліку енергоресурсів
(АСКОЕ) на підприємстві теплопостачання (таблиця 6.)
Таблиця 6. Розрахунок чистої поточної вартості інвестиційного проекту на 2011-2020 рр.
Рік
t-коеф-нт
Грошові
потоки
CFt,
тис. грн.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019
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0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-11680

1249

3747

4996

4996

4996

4996

4996

4996

4996

4996

1,23

1,51

1,86

2,29

2,82

3,46

4,26

5,24

6,44

7,93

1015

2477

2685

2183

1775

1443

1173

954

775

630

1015

3492

6177

8360

10134

11577

12750

13704

14479

15109

-10665

-8188

-5503

-3320

-1546

-103

1070

2024

2799

3429

(1 + r)t
Дисконтований
CFt, тис. грн.
Загальна
поточна
вартість
економії
від
проекту (PV)

-11680

Чиста поточна
вартість (NPV)

Розрахунок виявив, що за період 2011-2020 рр. NPV повинен скласти 3429 тис. грн. Отже,
NPV > 0 та можна вважати, що інвестиційний проект потрібно реалізовувати.
Результати розрахунку відображено на рис. 11.
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Рис. 11. Розрахунок чистої поточної вартості інвестиційного проекту на 2011-2020 рр.
3.9.4. Розрахунок внутрішньої норми прибутковості (IRR)
Внутрішня норма прибутковості (внутрішній коефіцієнт окупності, Internal Rate of
Return - IRR) - норма прибутку в результаті інвестування. Це та норма прибутку, при якої
чиста поточна вартість інвестиції дорівнює нулю, або це та ставка дисконту, при якій
дисконтовані прибутки від проекту дорівнюють інвестиційним витратам. Внутрішня
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норма прибутковості визначає максимально прийнятну ставку дисконту при якій можна
інвестувати кошти без яких-небудь втрат для власника.

IRR = r, при якому NPV = f(r) = 0 (10)
Її значення знаходять з наступного рівняння:

(11)
де:
n - сумарне число періодів (інтервалів, кроків) t = 0, 1, 2, .., n.;
CFt – грошовий потік в період t;
It - сума інвестицій (витрати) в t -му періоді.
Економічний сенс цього показника полягає в тому, що він показує очікувану норму
прибутковості (рентабельність інвестицій) або максимально допустимий рівень
інвестиційних витрат в оцінюваний проект.
Переваги показника внутрішньої норми прибутковості (IRR) полягають в тому, що окрім
визначення рівня рентабельності інвестиції, є можливість порівняти проекти різного
масштабу і різної тривалості.
При застосуванні ІRR виникають такі труднощі:
·

неможливо дати однозначну оцінку IRR проектів, у яких зміна знака NPV
відбувається більше одного разу;

·

при аналізі проектів різного масштабу ІRR не завжди узгоджується з NPV;

·

застосування ІRR неможливе для вибору альтернативних проектів відмінного
масштабу, різної тривалості та неоднакових часових проміжків.

Вручну розраховується внутрішня норма прибутковості досить складно, простіше
скористатися програмним продуктом MS Excel, який надає спеціальну формулу для
розрахунку, яка так і зветься - IRR (у російській версії - ВСД).
Для нашого проекту показник IRR була розрахований у розмірі 30%. Це досить високий
показник ІRR, для звичайних інвестиційних проектів він повинен перевищувати 15%.
Такий результат говорить про високу інвестиційну привабливість даного проекту.
3.9.5. Висновки за проведеними розрахунками.
Результати економічних та фінансових розрахунків інвестиційної привабливості проекту
впровадження автоматизованої системи контролю й обліку енергоресурсів (АСКОЕ) на
підприємстві теплопостачання та їх характеристики приведені в таблиці 7.
Таблиця 7. Результати
привабливості проекту

економічних

та

фінансових

розрахунків

інвестиційної

Показник

Значення

Характеристика

Термін
простої
окупності (To), р.

2,04

Проект выдноситься до короткострокових
швидкоокупних проектів з терміном простої
окупності 2 роки.

Дисконтований
термін окупності

6,1

Проект передбачає часткове фінансування за
рахунок позикових коштів. Щоб уникнути
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(ТокТС), р.

ризику неповернення кредиту або несвоєчасних
виплат і штрафних санкцій, термін позики
повинен розраховуватися на довший термін, ніж
2 роки з правом дострокового його погашення.

Чиста
поточна
вартість (NPV),
тис. грн.

3429

Внутрішня норма
прибутковості
(IRR), %

30

NPV > 0, інвестиційний
реалізовувати.

проект

потрібно

ІRR > 15%, норми, що зазвичай встановлюється
для звичаних інвестиційних проектів;
ІRR > 23%, бар'єрної ставки, що била
встановлена для даного інвестиційного проекту;
Отже,
інвестиційний
реалізовувати.

проект

потрібно

Висновок: Інвестиційний проект впровадження автоматизованої системи
контролю й обліку енергоресурсів (АСКОЕ) на підприємстві теплопостачання є
привабливим для інвестування.

3.10 Аналіз та управління ризиками
Для досягнення успіху організатор проекту повинен ретельно управляти рисками на
кожному етапі реалізації проекту.
Управління ризиками припускає їх визначення і мінімізацію, а також розподіл ризиків, що
залишилися, серед тих учасників проекту, хто має у розпорядженні найбільш оптимальні
кошти для їх врегулювання.
При незадовільному розподілі ризиків за проектом на цьому етапі розробник проекту
повинен розглянути можливість поліпшення положення за рахунок залучення нових
учасників. Такими учасниками можуть виступити держава або місцеві органи влади
(надати гарантії інвесторові), страхова компанія (страхування ризиків), тощо.
Об'єм заходів плану оцінки ризиків і їх зниження включають, але не обмежуються,
наступним:
Ризики при проектуванні і будівництві:
·

Ризики, пов'язані з розробкою проекту, - ризики, що відносяться до отримання
санкцій, дозволів і інших узгоджень, необхідних для остаточного оформлення
фінансування.

·

Технічні ризики - порушення графіка будівельних робіт, перевищення
встановленого рівня витрат, збільшення витратної частини понад очікуваної суми і
менша продуктивність або економія в порівнянні з тією, що очікувалася.

·

Ризики, що відносяться до умов у яких ведеться робота над проектом, - економічні,
регулюючі і юридичні чинники, що становлять в сукупності умови розробки,
будівництва і експлуатації проекту.

Законодавчі ризики повинні врегулюватися на першому етапі реалізації проекту.
Законодавча база України дуже неефективна в сфері енергетичних проектів та
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енергозбереження. Багато інструментів, у т.ч. фінансових, в умовах України не працюють
(схеми ЕСКО, револьверні фонди, тощо). Причиною є відсутність законодавчих умов, або
недосконалість законодавчої бази.
Для проекту за участю іноземних партнерів потрібно дуже ретельно розписати механізм,
за яким такі партнери могли б на законних підставах здійснювати і експлуатувати проект,
спрямований на підвищення енергетичної ефективності, і отримувати дохід від його
реалізації.
В такому випадку можуть бути потрібні додаткові узгодження
від
центральних і місцевих органів державної влади.
Кредитні ризики. Отримання кредитів є великим ризиком для проектів підвищення
енергетичної ефективності зважаючи на вірогідну відсутність майнового забезпечення
кредиту. Як правило, енергоефективне устаткування складно демонтується з об'єкту або,
щонайменше, втрачає значну частину своєї вартості після такого демонтажу, тому не
може виступати, як застава. У відсутність фізичного забезпечення кредитоспроможність
позичальника набуває навіть ще більшого значення, ніж зазвичай.
Кредитні риски особливо великі в тих випадках, коли замовниками проекту виступають
невеликі організації з мінімальним рівнем капіталізації та небагатою кредитною історією.
Новостворені компанії з надання енергетичних послуг, невеликі споживачі енергії і
муніципалітети відносяться до категорії високих кредитних ризиків. Якщо замовником
проекту є невелика компанія без міцного балансу або значної історії отримання кредитів,
кредитори можуть визнати надання їй позикових коштів занадто ризикованим заходом.
Технічні ризики. На етапах будівництва і експлуатації з енергетичними проектами
пов'язані технічні ризики. До технічних ризиків відносяться порушення графіка
будівельних робіт, перевищення встановленого рівня витрат на етапах розробки проекту і
будівництва, недостатньо ефективне здійснення робіт і збільшення експлуатаційних
витрат понад очікуваного рівня.
Найбільш серйозний ризик у зв'язку з проектами підвищення енергетичної ефективності
на фазі експлуатації полягає в отриманні меншої економії в порівнянні з очікуваним
рівнем. Це призводить до того, що у цього проекту буде більший термін окупності, ніж це
передбачалося. В свою чергу це призведе до того, що коефіцієнт обслуговування боргу –
показник, який відповідає за спроможність позичальника вчасно та повністю
розрахуватись за кредитним зобов’язанням, знизиться. Залежно від умов кредитних угод,
ув'язнених з позичальником, нижчий коефіцієнт обслуговування боргу може змусити
кредиторів відкликати надані позики. При відкликанні позики позичальник повинен
виплатити усю непогашену частину позики, замість оплати згідно раніше обумовленій
схемі.
Розробка грамотних у технічному відношенні проектів може сприяти зменшенню ступеню
ризику для кредиторів за рахунок зменшення вірогідності і величини можливих збитків. В
той же час, незважаючи на сильні сторони учасників проекту, устаткування і
опрацювання, існує постійний ризик того, що в результаті невдалого здійснення проекту
кредитори зазнають збитків. З метою подальшого зведення до мінімуму технічних ризиків
для кредиторів організатори проекту можуть скористатися рядом механізмів управління
ризиками. Традиційні механізми управління ризиками включають гарантії, контракти "під
ключ", комерційне страхування, фонди експлуатації і техобслуговування. До
нетрадиційних механізмів відносяться державні гарантії, спеціальні страхові і резервні
фонди.
Ризики, що відносяться до умов роботи над проектом. Економічні, регулюючі або
правові і політичні чинники в сукупності складають умови, в яких здійснюється розробка,
будівництво і експлуатація проектів підвищення енергетичної ефективності. На відміну
92

РЕФОРМА МІСЬКОГО ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

від технічних ризиків, ризики, що відносяться до умов роботи над проектом або
підконтрольні уряду країни або в цілому не підконтрольні нікому.
Процентний ризик є джерелом небезпеки для енергетичних проектів із змінними
відсотковими ставками, тобто ставками що змінюються залежно від ринкової
кон'юнктури. Вищі відсоткові ставки збільшують розмір платежів на погашення кредиту і
знижують коефіцієнт обслуговування боргу. Це підвищує вірогідність невиконання
позичальником своїх зобов'язань по позиках.
Інфляційний ризик. Як високі, так низькі темпи інфляції можуть створювати фінансові
ризики для енергетичних проектів з огляду на те, що витрати здійснюють, як правило, на
початковому етапі, а дохід починають отримувати на наступних стадіях реалізації
проекту.
В період будівництва за проектом вищі темпи інфляції в порівнянні з тими, що
очікувалися, можуть викликати збільшення витрат за проектом, що можливо зумовить
необхідність додаткових капітальних зобов'язань з боку позичальників або кредиторів. На
етапі експлуатації і функціонування нижчі темпи інфляції здатні привести до зменшення
економії витрат за проектом, що призведе до збільшення терміну його окупності.
Валютні ризики можуть мати істотне значення для цілого ряду проектів підвищення
енергетичної ефективності, тому що більшість з них у теперешній час фінансується за
рахунок кредитів міжнародних фінансово-кредитних організацій. Позичальники повинні
погашати такі капітальні зобов'язання коштами в іноземній валюті, але доходи від
діяльності вони отримують в українській валюті.
Ризик, пов’язаний з обмінним курсом, - це ризик того, що обмінний курс може
змінюватися протягом періоду реалізації проекту не таким чином, яким був
прогнозований. Зріст обмінного курсу може призвести до неможливості позичальника
своєчасно та в повному обсязі розрахуватись за кредитом, наданим в іноземній валюті. У
своєї історії українська валюта вже знала, як періоди різких обвалів, так і періоди нічим не
спровокованого зміцнення.
Одним з варіантів управління цим видом ризиків є валютне страхування з боку експортнокредитних установ або багатосторонніх банків розвитку. Тому що гарантії держави в
цьому випадку даремні.
Ризик зміни цін на енергоносії. Мабуть, найбільш значним ризиком для енергоефективних
проектів є ризик, що відноситься до цін на енергоносії. Нижчі в порівнянні з рівнем, що
очікувався, ціни на енергоносії підірвуть прибуткову частину проекту підвищення
енергетичної ефективності, оскільки вона заснована на грошовій вартості економії енергії.
Ціни на енергоносії є особливим джерелом небезпеки для тих країн де уряд субсидує ціни
на енергоносії для певних груп споживачів (населення).
Найбільш серйозний ризик у зв'язку з субсидуванням полягає в тому, що воно вносить в
проект певну невизначеність, і тому якщо субсидування взагалі практикується, існує
вірогідність його збільшення в майбутньому. І навпаки, там, де тарифи на енергію не
субсидуються, кредитори з достатньою визначеністю можуть прогнозувати ціни на
енергію на довгострокову перспективу шляхом оцінки економічних умов та чинників.
Одним із способів зведення до мінімуму ризиків для кредиторів є вибір таких джерел
позикового фінансування, які пристосовані до умов ризику цієї країни. Проекти,
призначені для країн з інвестиційними рівнями рейтингу і низьким політичним ризиком, з
більшою мірою вірогідності дістануть доступ до позикового фінансування з приватних
комерційних банків, або на міжнародних ринках капіталу. Проектам, запропонованим для
умов, що характеризуються більшою мірою ризика, можливо, доведеться отримувати
позикове фінансування у таких кредиторів, як багатосторонні банки розвитку (МБР) та
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інші міжнародні фінансово-кредитні організації. Проекти для країн з помірною мірою
ризику можуть скористатися поєднанням фінансування з МБР і приватного капіталу.
Політичні ризики. Уряд країни, де здійснюється проект, може надати гарантії політичного
ризику. Такі гарантії включають гарантований викуп проекту у разі його експропріації,
припинення платежів у разі відмови від реалізації проекту, причиною якої були дії уряду.
Але в Україні такі гарантії отримати нереально. Тому замовниками проекту може бути
оформлене страхування політичних ризиків в таких багатосторонніх організаціях, як
Багатостороннє агентство інвестиційних гарантій, таких двосторонніх установах, як
Американська корпорація по приватних інвестиціях за кордоном, експортно-кредитних
установах і приватних страхових компаніях.
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4. Рекомендації для підготовки бізнес планів
4.1 Що таке бізнес план та коли він потрібен
Бізнес план - це детальний, чітко структурований та ретельно підготований план розвитку
(модернізації) підприємства (чи реалізації окремого інвестиційного проекту), який
окреслює мету і цілі, описує, до чого прагне підприємство, яким чином воно збирається
досягти поставленої мети, і який буде мати стан після її досягнення (чи необхідність
реалізації окремого проекту, шлях та засоби його реалізації та очікуваний економічний
ефект від його реалізації). Розроблення бізнес-плану підприємства як правило,
здійснюється в три етапи: підготовчий; розроблення бізнес-плану і реалізація бізнесплану.
Основою для створення бізнес плану є рекомендації, викладені у Звіті по енергетичному
аудиту (див. розділ 1 цього Посібника), в якому визначається потенціал енергозбереження
в процесі виробництва, транспорування та споживання теплової енергії, розробляється
комплекс технічних, організаційних і експлуатаційних заходів та рекомендацій з їх
впровадження з метою підвищення ефективності використання паливно-енергетичних
ресурсів, тобто, фактично визначається перелік інвестиційних проектів та їх фінансовоекономічних показників (як то, орієнтовна вартість капітальних інвестицій, термін
реалізації, період окупності та ін.). Орієнтовний перелік можливих інвестиціних проектів
за терміном їх окупності наведений в таблицях 3-8 розділу 1.
Враховуючи, що бізнес-план є надійним
інструментом внутрішнього управління
розвитком (модернізацією) підприємства, у більшості випадків до нього звертаються, коли
виникає потреба залучення зовнішнього (по відношенню до підприємства чи власника
інвестиційного проекту) фінансування для реалізації інвестиційних проектів, тобто
отримання кредиту (банківського чи комерційного) чи залучення приватного інвестора
тощо. Напрацьовані рекомендації щодо найбільш вірогідних та надійних джерел
фінансування інвестиційних проектів наведені у розділі 5 цього Посібника.
Фінансово-економічні інтереси кредиторів, приватних інвесторів, постачальників та
підрядників, органів державної влади та місцевого самоврядування диктують необхідність
підтвердження достовірності фінансових та статистичних даних, що використовуються
підприємством в процесі бізнес планування та підготовки інвестиційних проектів, а також
підвищення рівня прозорості і відкритості підприємства. Цьому слугує проведення
незалежного аудиту - перевірки даних бухгалтерського обліку і показників фінансової
звітності підприємства з метою висловлення незалежної думки аудитора про її
достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України,
положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Практичні рекомендації щодо вибору
аудитора та підготовки підприємства до проведення аудиту фінансової звітності викладені
в розділі 2 цього Посібника.

4.2 Стандарти бізнес планування
Наші рекомендації щодо підготовки бізнес планів базуються на стандартах та враховують
вимоги міжнародних фінансових інститутів – Світового Банку, МФК, ЄБРР, НЕФКО, ЄІБ
тощо, а також ЮНІДО (Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку).
Отже, бізнес план повинен містити наступні розділи:
- Титульна сторінка
- Меморандум про конфіденційність
- Резюме (бізнес плану чи окремого інвестиційного проекту)
- Підприємство (чи власник інвестиційного проекту)
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-

Інвестиційна програма (чи інвестиційний проект)
Фінансування
Соціальний та екологічний ефект
Додатки

4.3 Структура і зміст бізнес-плану
4.3.1 Титульна сторінка
На титульній сторінці, яка створює образ підприємства, перше враження про ваше
підприємство, розміщують логотип, емблему, а також вказують:
· повну назву підприємства;
· назву (визначення) бізнес плану;
· юридичну адресу, фактичне місцезнаходження підприємства та контактні дані
(телефони керівників та відповідальних осіб);
· повні дані про авторів бізнес плану та їх керівника;
· конкретну дату складання бізнес-плану.
4.3.2 Меморандум про конфіденційність
Це спеціальний розділ бізнес плану, в якому вказується, що інформація, яка міститься в
цьому бізнес плані, не підлягає публічному розголошенню чи розгляду, і може
передаватися третій стороні тільки за наявності письмової згоди підприємства чи власника
проекту. В цьому ж розділі міститься заборона копіювання інформації як частинами, так і
повністю. Цей розділ також вказує на необхідність повернення складеного бізне сплану
підприємству (чи власнику інвестиційного проекту), яке його подало, у випадку, якщо
проект не отримає фінансування від інвестора.
4.3.3 Резюме
Резюме, як правило, єдиний розділ, який читає керівництво потенційного кредитора чи
інвестора. Воно повинно писатися простою і зрозумілою мовою, без використання
спеціальної технічної термінології. Необхідно чітко і зрозуміло викласти всі основні
моменти бізнес плану, щоб кредитор чи інвестор зміг зрозуміти суть та оцінити
привабливість інвестиційної програми (чи проекту).
Розмір резюме не більше трьох-чотирьох сторінок.
Резюме повинно давати відповіді на питання, які цікавлять інвесторів перш за все. Резюме
повинно містити основні висновки бізнес-плану, суть інвестиційної програми (чи проекту)
та її вартість, основні показники ефективності інвестиційної програми (чи проекту), умови
залучення коштів для фінансування інвестиційної програми (чи проекту) та гарантії їх
повернення.
Інші розділи бізнес плану повинні розширювати викладену в резюме інформацію та
доводити достовірність наведених в резюме розрахунків.
4.3.4 Підприємство
Основне завдання цього розділу аргументовано довести потенційному кредитору чи
інвестору перспективність підприємства, його платоспроможність, що дозволить
гарантувати повернення інвестиції. Він містить щонайменше три основні підрозділи, а
саме, основні відомості про підприємство, характеристику системи теплопостачання та
аналіз фінансово-майнового стану підприємства (за три останні роки).
Основні відомості про підприємство
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Тут викладаються основні відомості про підприємство, зазначається мета та предмет його
дільності, подається інформація про його власника(-ів) та його організаційну структуру.
В цьому ж розділі подається інформація щодо правових аспектів та особливостей
діяльності підприємства, наявності ознак державного регулювання, ліцензування,
законодавчих обмежень, особливостей оподатковування, тощо.
Деталізована ж інформація - копії реєстраційних документів підприємства, його статуту,
ліцензій та дозволів; опис сфери міського теплопостачання та перспектив її розвитку;
детально охарактеризована організаційна структура підприємства із зазначенням
ключових штатних посад, короткої біографічної довідки та посадових обов’язків, опис
взаємодії між службами та підрозділами та яким чином здійснюється координація і
контроль за їх діяльністю; опис наявної системи заохочень, та ін. – все це подається у
додатках до бізнес плану.
Характеристика системи теплопостачання
Тут описується виробничий процес (технологічна схема теплопостачання) із зазначенням
показників потужностей, навантаж\ень, обсягів виробництва і надання послуг, наводяться
технічні характеристики окремих процесів системи теплопостачання (виробництво,
транспортування та постачання), зазначається кількість та описуються категорії абонентів
(споживачів).
Особлива увага приділяється характеристиці технологічних особливостей виробництва,
транспортування та постачання теплової енергії, наявних трудових ресурсів, а також
аспектів, що пов’язані з дотриманням ліцензійних, екологічних норм, стандартів та правил
техніки безпеки на виробництві.
Фінансово-майновий стан підприємства
В цьому підрозділі описуються результати фінансового аналізу показників діяльності
підприємства та висновок незалежного аудитора щодо стану обліку і відповідності річної
фінансової звітності підприємства; наводяться результати аналізу основних показників
діяльності підприємства за три останні роки – показники фінансових та статистичних
звітів щодо стану і динаміки необоротних і оборотних активів; власного капіталу,
дебіторської та кредиторської заборгованості, доходів і витрат; фінансових результатів
діяльності; а також аналізуються фінансові коефіцієнти - ліквідність, робочий капітал,
платоспроможність, оборотність, рентабельність та ін.
В цьому ж підрозділі подається інформація щодо чинних тарифів підприємства та
аналізується їх динаміка за останні три роки. Описується система нарахування та збору
платежів, роботи з божниками, зазначаються заходи, що здійснююься підприємством для
покращення рівня збору платежів, покращення фінансового стану підприємства загалом та
якості послуг зокрема.
Цей підрозділ повинен висвітлити досвід підприємства з отримання та погашення
кредитів в минулому (кредитну історію), а також надати інформацію про наявні кредити з
зазначенням сум, умов, цілей та термінів (короткострокові, довгострокові).
4.3.5 Інвестиційна програма (проект)
В цьому розділі викладається мета інвестиційної програми (чи проекту) підприємства,
наводиться перелік заходів (проектів), які планується реалізувати за програмою, та опис
кожного окремого заходу (проекту) з характеристикою поточного стану, а також
зазначається результат в натуральних одиницях, якого планується досягати щорічно
протягом періоду реалізації інвестиційної програми.
Організаційний план інвестиційної програми визначає черговість запровадження
інвестиційних проектів, вказуючи основні етапи їх підготовки та реалізації, визначає
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виконавців цих проектів, наводить опис основних робіт в рамках кожного з проектів, а
також склад та характеристику витрат (за категоріями витрат) по роках реалізації
інвестиційного проекту.
Юридичний план інвестиційної програми (проекту) містить аналіз відповідності
інвестиційних проектів чинному законодавству та стратегії розвитку підприємства й
теплопостачання міста, а також визначає юридичні перешкоди та/або процедури,
вказуючи на необхідність отримання сертифікатів, дозволів, висновків тощо.
Обов`язковим для цього розділу є визначення джерел всіх можливих потенційних ризиків,
які виникатимуть в ході реалізації інвестиційної програми підприємства, та їх аналіз й
розробка системи заходів, які будуть вжиті для зниження та запобігання потенційних
ризиків.
Фінансовий план інвестиційної програми є як би підсумком всієї попередньої роботи. В
ньому наводиться інформація щодо структури витрат по кожному з проектів (обладнання,
матеріали, будівельно-монтажні роботи, проектно-кошторисна документація тощо). Він
визначає вартість програми по роках її впровадження, ідентифікує джерела та описує
стратегію фінансування інвестиційних проектів (вказуючи скільки коштів є в наявності, а
скільки ще необхідно залучити). В ньому ж дається максимально ймовірний прогноз
фінансових показників та пераметрів інвестиційної програми, а також вказується
можливість надання застави, гарантій чи поруки третіх сторін для отримання зовнішнього
фінансування та ін.
Основною метою цього підрозділу є аргументовано довести, що всі залучені та
інвестовані кошти будуть надійно повернені, для чого проводиться розрахунок фінансовоекономічної ефективності інвестиційної програми загалом та по кожному проекту зокрема
– визначається чиста теперішня вартість проекту, внутрішня ставка доходності, період
окупності, коефіцієнт прибутковості проекту тощо. Детальна інформація щодо розрахунку
фінансово-економічної ефективності наведена в розділі 3 цього посібника.
4.3.6 Соціальний та екологічний ефект від впровадження інвестиційної програми
(проекту)
В цьому розділі важливо визначити який соціальний та екологічний ефект:
- зміна обсягів реалізації
- кількість збережених або новостворених робочих місць
- покращення умов роботи
- впровадження інновацій
- підвищення якості послуг
- вплив на тарифи
- зменшення кількості аварій
- зменшення викидів
- зменшення захворюваності тощо,
матиме впровадження інвестиційної програми (проекту). Цей розділ зокрема може стати
підставою для міжнародних фінансових інститутів, як то Світовий Банк, ЄБРР, КфВ та ін.,
щоб звернутися до низки екологічних фондів для отримання компенсації відсоткової
ставки за наданим кредитом, що може суттєво здешевити вартість кредиту для
підприємства.
4.3.7 Додатки
Додатки ілюструють основний текст бізнес-плану і сприяють тому, що його сприйняття
полегшується, а необхідна довідкова та додаткова інформація виноситься в додаток. Це
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розвантажує основну частину від другорядних чи довідкових (пояснювальних) таблиць,
графіків та іншої довідкової інформації..
У додатках може подаватися наступна інформація:
1) розширена інформація про підприємство (копії реєстраційних документів
підприємства та дані , що характеризують роботу підприємства тощо);
2) розширена інформація про місто (паспорт міста та ін.)
3) розрахунок планових тарифів підприємства
4) оцінка доступності тарифів для споживачів
5) графік погашення кредиту
6) фінансові потоки інвестиційної програми (плану)
7) прогнозні форми звітності підприємства на 2010 р. та на період 2011-2031 рр.
8) ілюстративні матеріали - малюнки, схеми, фотографії, креслення, патенти та ін.
9) дані різних опитувань та досліджень, дані про конкурентів та ін.
10) схеми організаційної структури підприємства
11) фінансово-економічні розрахунки (аналітичні таблиці, графіки, діаграми, планові і
фактичні калькуляції, кошториси) та розрахунки показників економічної
ефективности інвестиційних проектів;
12) нормативні документи і законодавчі акти, які підтверджують описані ризики за
проектом
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5. Рекомендації для визначення джерел фінансування
інвестиційних проектів
5.1 Фінансування інвестиційних проектів у сфері виробництва і
транспортування теплової енергії
Інвестиційні проекти у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової
енергії за терміном їх окупності можуть бути розділені на короткострокові,
середньострокові, та довгострокові.
5.1 Короткострокові інвестиційні проекти
Короткостроковими інвестиційними проектами вважають проекти, термін окупності яких
становить 1-2 роки. У сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії
до короткострокових інвестиційних проектів можна віднести проекти, узагальнені в
таблиці 3.
5.1.2. Джерела фінансування короткострокових проектів
Для фінансування короткострокових інвестиційних проектів існує широкий спектр
можливих джерел інвестиційних коштів. Це власні кошти підприємств, державні та міські
цільові програми, комерційні та банківські кредити, а також гранти міжнародних
донорських інституцій та інші джерела, не заборонені законодавством, включаючи в
перспективі можливість фінансування інвестицій за рахунок введення спеціального
режиму оподаткування податком на додану вартість житлово-комунальних послуг та/або
послуг з постачання теплової енергії5. Однак, всі зазначені джерела мають як свої
переваги так і недоліки (обмеження) з точки зору фінансування короткострокових
інвестиційних проектів. Тому вибір конкретного джерела фінансування інвестиційного
проекту залежатиме, перш за все, від фінансового та технічного стану власника проекту –
комунального унітарного чи приватного підприємства, специфіки відповідного проекту та
його вартості.
5.1.2.1 Власні кошти підприємств
Власні кошти підприємств, а саме амортизаційні відрахування та планований прибуток,
мали б бути переважно найдешевшим та найбільш надійним та доступним джерелом
фінансування короткострокових капітальних інвестицій.
Наявність у підприємства власних коштів для фінансування капітальних інвестицій
залежить, перш за все, від рівня об’єктивності формування та наявності економічнообґрунтованих тарифів на теплову енергію, послуги з централізованого опалення і
постачання гарячої води та можливості їх своєчасного коригування відповідно до змін
мінімальної заробітної плати і поточного рівня цін на енергоносії.
Середній показник планової суми амортизаційних відрахувань, що включаються
підприємствами теплопостачання до тарифів, здебільшого не перевищує 2-3% у загальній
структурі планових витрат, і є недостатнім для здійснення необхідних інвестиційних
заходів. За результатами досліджень встановлено, що фактична сума амортизаційних
відрахувань в структурі ціни на теплову енергію та послуги, як правило, є ще меншою за
планову. На додаток, питання про включення прибутку в тарифи для певної категорії
споживачів (населення, бюджетні установи) є значною мірою заполітизованим, і
5

Закон України «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального
господарства на 2009-2014 роки» від 24.06.2004 № 1869-IV, із змінами; У Верховній Раді 6 скликання
зареєстровано 24.12.2008р. проект закону N 3544 «Про внесення змін до Закону України «Про податок на
додану вартість» щодо спеціального режиму оподаткування діяльності з поставок житлово-комунальних
послуг та/або теплової енергії».
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вирішується органом місцевого самоврядування, який уповноважений здійснювати
регулювання тарифів.
Фактором, який має суттєвий вплив, на можливість спрямування підприємствами власних
коштів на цілі інвестицій є показник збору платежів від споживачів. Оскільки в сфері
централізованого теплопостачання цей показник в середньому по Україні становить 66%
(за даними Мін ЖКГ за 2009 рік) відповідно, і рівень інвестування за рахунок власних
коштів підприємствами є вкрай низьким.
Тому, за фактичними результатами діяльності більшість підприємств централізованого
теплопостачання є збитковими, або мають рентабельність набагато меншу, ніж
максимально допустима для включення в планові тарифи, і, як наслідок, власні кошти
підприємств не є реально доступним джерелом фінансування інвестиційної діяльності
взагалі.
5.1.2.2 Державні цільові програми (державний бюджет)
Чинне законодавство передбачає цілу низку державних цільових програм, кошти за якими
можуть спрямовуватися на фінансування інвестиційних проектів у сфері теплопостачання
і, перш за все, це Загальнодержавна програма реформування і розвитку житловокомунального господарства на 2009-2014 роки. Окрім того, для фінансування
інвестиційних проектів можуть використовуватися кошти Стабілізаційного фонду, який
створено у 2008 році відповідно до Закону України «Про першочергові заходи щодо
запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких
законодавчих актів України» від 31 жовтня 2008 року № 639- VI.
Отримання бюджетного фінансування є тривалим у часі та достатньо забюрократизованим
процесом. Підприємства приватного сектору мають дуже обмежений доступ до джерел
державного фінансування. Крім того, умови та механізми державного фінансування
інвестиційних (енергозберігаючих) проектів змінюються майже щорічно у зв’язку із
значною залежністю від політичної ситуації в країні.
Відсутність гарантій щорічного фінансування заходів, які передбачені державними
цільовими програмами, робить це джерело, незважаючи на його наявність, доступним не
для широкого кола підприємств.
5.1.2.3 Міські цільові програми (міський бюджет)
В умовах економічної кризи міські бюджети приймаються із значним запізненням, що
призводить до неможливості реалізувати бюджетні призначення в повному обсязі. На
додаток, більшість міських бюджетів приймаються з дефіцитом, в т.ч. в частині дефіциту
бюджетів розвитку, кошти з яких і мають бути спрямовані на фінансування інвестиційних
потреб. Як наслідок, органи місцевого самоврядування мають дуже обмежені фінансові
можливості для фінансування інвестиційних проектів.
Окрім того, має місце значна залежність місцевих бюджетів від загальнодержавних
трансфертів. В останні роки бюджетним законодавством передбачалися кошти на умовах
співфінансування органами місцевого самоврядування за рахунок місцевих бюджетів та
інших джерел об'єктів та інноваційних проектів з теплопостачання6, що мало сприяти
активізації інвестиційної діяльності комунальних підприємств. Проте й це джерело
фінансування інвестицій не може розглядатися в подальшому як гарантоване.
5.1.2.4 Донорські гранти

6

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті
для виконання Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства» від 14
лютого 2007 р. N 232, із змінами.
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Зазвичай грантові кошти на впровадження інфраструктурних інвестиційних проектів
надаються містам та підприємствам-учасникам проектів міжнародної технічної допомоги,
завданнями яких це передбачено. Оскільки грант є безповоротним цільовим
фінансуванням, то виділення грантових коштів для фінансування інвестиційних проектів є
вкрай обмеженим й здебільшого спрямованим на фінансування невеликих
демонстраційних проектів, та/або на проведення передпроектних досліджень.
5.1.2.5 Банківські кредити
Чи не найпоширенішою формою фінансування короткострокових інвестиційних проектів
у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, повинні були б
стати банківські кредити, як внутрішні, так і зовнішні, а також кредити міжнародних
фінансових інститутів та іноземних державних установ, таких як Світовий банк, МФК,
ЄБРР, ЄІБ, КфВ та ін. Особливості та можливі шляхи їх залучення детально аналізуються
в першій частині звіту.
Світова економічна криза, з одного боку, та незадовільний фінансовий стан переважної
більшості підприємств, з іншого боку, є причиною високих кредитних ризиків, і як
наслідок, високої вартості кредитних ресурсів на внутрішньому фінансовому ринку.
Зазначені проблеми, підсилені загальною політичною та економічною нестабільністю в
Україні, додають кредитних ризиків та нівелюють зацікавленість у наданні кредитів
українським підприємствам з боку іноземних банків. Окрім того, оскільки українські
підприємства отримують свій дохід в гривні, існують валютні ризики за рахунок втрат від
курсових різниць, відшкодування яких тарифами на послуги прямо заборонено
законодавством з питань формування тарифів.
Міжнародні ж фінансові інститути, які надають кредити під державні гарантії, як правило,
встановлюють мінімальний обсяг кредиту, переважно, не менше 5 млн. євро, для одного
позичальника. Така сума, в більшості випадків, є значно більшою ніж необхідний обсяг
фінансування для короткострокового інвестиційного проекту.
Ті ж іноземні фінансові інститути, які готові надавати кредити без державних гарантій,
вимагають або міську (муніципальну) гарантію, надання якої заборонено законом (за
винятком для кредитів міжнародних фінансових інститутів та іноземних державних
установ), або, як і українські банки, забезпечення виконання зобов’язань за кредитами у
формі застави нерухомого майна, що належить підприємству (за наявності ліквідного
майна, приватизацію якого не заборонено законом) чи територіальній громаді взагалі,
процедура оформлення якої є складною і передбачає прийняття рішення сесії міської ради
про надання в заставу нерухомого майна, що є об’єктами комунальної власності
територіальної громади.
5.1.2.6 Комерційний (товарний) кредит
Комерційний кредит це товарна форма кредиту, що надається продавцями для покупців у
вигляді відстрочки платежу за продані товари, надані послуги. У покупця завдяки
комерційному кредиту досягається тимчасова економія грошових коштів, скорочується
потреба в банківському кредиті. Комерційний кредит, в більшості випадків, має
короткостроковий характер. Конкретні строки і розмір кредиту залежать від виду та
вартості товару, фінансового стану контрагентів та кон’юнктури ринку.
Визначальним фактором проведення кредитної операції є фінансовий стан контрагентів,
оскільки розмір комерційного кредиту, з одного боку, залежить від фінансових
можливостей кредитора та можливостей рефінансування тимчасово вилучених з
господарського обороту обігових коштів і, з іншого, - від кредитоспроможності
позичальника. За цих обставин комерційний кредит вважається особливо ризиковим для
кредитора.
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До переваг комерційного кредиту можна віднести його оперативність, технічну простоту
оформлення. Підвищується взаємоконтроль і взаємозалежність між суб’єктами
комерційного кредиту. Доцільність використання комерційного кредиту аргументується
ще і тим, що кредиторська та дебіторська заборгованості між суб’єктами визначається в
рамках договірних відносин і оформляється офіційним юридичним документом векселем. Крім того, договори про одержання резидентами від нерезидентів комерційних
кредитів не потребують реєстрації Національним банком.
На наш погляд, враховуючи вищевикладене, комерційний (товарний) кредит може
розглядатися як найоптимальніша форма фінансування короткострокових інвестиційних
проектів
5.2 Середньострокові інвестиційні проекти
Середньостроковими вважаються інвестиційні проекти з терміном окупності 3-5 років. У
сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії до середньострокових
інвестиційних проектів належать проекти, узагальнені в таблиці 4.
5.2.2. Джерела фінансування
Для фінансування середньострокових інвестиційних проектів можливими джерелами
інвестиційних коштів є зовнішні та внутрішні запозичення у формі кредитів та облігацій, а
також лізинг. Як запозичення, так і лізинг мають свої особливості, які й визначатимуть яке
саме джерело найдоцільніше використати для фінансування конкретного інвестиційного
проекту, а можливо і їх поєднання.
5.2.2.3 Запозичення (банківські кредити, облігації)
Запозичення для фінансування середньострокових інвестиційних проектів як внутрішні,
так і зовнішні можуть здійснюватися у формі кредитів або облігацій, про що детально
йдеться в першій частині звіту.
Стосовно залучення для середньострокових інвестиційних проектів фінансування у формі
кредитів справедливим є зазначене вище щодо кредитування українськими та іноземними
банками короткострокових проектів.
Крім того, переважна більшість українських банків фактично поки що взагалі не готові
вести мову про середньострокове (на період 3-5 років) фінансування інвестиційних
проектів в сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії,
мотивуючи це, перш за все, тим, що вони працюють лише з короткими грішми.
Окрім наявних валютних ризиків, відшкодування яких тарифами на послуги підприємств
прямо заборонено законодавством з питань формування тарифів, отримання кредитів на
період 3-5 років від іноземних фінансових інститутів пов’язане, у більшості випадків, з
наданням державних чи муніципальних гарантій, або із заставою ліквідного (приватизація
якого не заборонена законом) нерухомого майна підприємства чи територіальної громади.
Міжнародні фінансові інститути та іноземні державні установи, такі як Світовий банк,
МФК, ЄБРР, КфВ тощо можуть розглядатися як кредитори для фінансування
середньострокових інвестиційних проектів, за умови наявності державної чи
муніципальної гарантії, й, у випадку, якщо обсяг необхідного для середньострокового
проекту фінансування не менший ніж визначений міжнародним фінансовим інститутом
мінімальний обсяг кредиту для одного позичальника.
Для фінансування своїх середньострокових інвестиційних проектів підприємства можуть
залучати інвестиційні ресурси на внутрішньому чи зовнішніх фінансових ринках шляхом
випуску облігацій.
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Залучення інвестиційних коштів шляхом випуску облігацій має ряд переваг над
кредитами. Наприклад, в разі випуску облігацій, застава не вимагається, і підприємству
(на відміну від органів місцевого самоврядування) не потрібно отримувати погодження
Міністерства фінансів України.
Однак, емісія облігацій підприємств передбачає публічне розкриття підприємством
значного обсягу інформації щодо його діяльності. Крім того, існують значні витрати,
пов’язані з підготовкою та випуском облігацій, й особливо, зовнішньої позики, а також
існують валютні ризики за рахунок втрат від курсових різниць, які не відшкодовуються
тарифами на послуги.
Значною перевагою залучення інвестиційних коштів шляхом випуску облігацій є те, що
облігації можуть бути придбані не тільки банками (як у випадку кредитів), але й іншими
фінансовими установами, а саме, інвестиційними компаніями та інвестиційними фондами,
пенсійними фондами, страховими компаніями та іншими суб’єктами господарювання, які
оперують «довшими» ніж банки фінансовими ресурсами.
5.2.2.4 Фінансовий лізинг
Фінансовий лізинг є, на наш погляд, найбільш надійним законодавчо регламентованим
інструментом залучення фінансування середньострокових інвестиційних проектів у сфері
виробництва, транспортування та постачання теплової енергії.
Предметом договору лізингу може бути майно віднесене відповідно до законодавства до
основних фондів. Строк лізингу визначається сторонами договору лізингу, але не може
бути меншим одного року. Майно, яке передається в лізинг, є одночасно забезпеченням
зобов’язань за договором.
Вартість об’єкта фінансового лізингу, яка включає не лише відсотки, а й винагороду
лізингодавця, витрати на страхування майна, яке передається в лізинг тощо може бути
вищою порівняно з кредитом. Крім того, для оформлення договору фінансового лізингу
лізингоодержувач має сплатити аванс в розмірі від 20 до 50% вартості основного засобу.
Однак, оскільки, користування основними засобами, обладнанням відбувається одразу, у
той час як розрахуватися за нього в повному обсязі можна пізніше або частковими сумами
поступово, лізинг вивільняє обігові кошти підприємства для інших цілей. Крім того, всі
лізингові платежі які дорівнюють сумі процентів або комісій, нарахованих на вартість
об'єкта фінансового лізингу7 можуть бути віднесені на валові витрати підприємства.
5.3 Довгострокові інвестиційні проекти
Довгостроковими вважаються інвестиційні проекти з терміном окупності 6 і більше років.
До довгострокових інвестиційних проектів у сфері виробництва, транспортування та
постачання теплової енергії можна віднести проекти, узагальнені в таблиці 5.
5.3.2. Джерела фінансування
Можливими джерелами інвестиційних коштів для фінансування довгострокових
інвестиційних проектів є зовнішні та внутрішні запозичення, а також концесія, як одна з
форм публічно-приватного партнерства.
5.3.2.3 Запозичення (банківські кредити, облігації)
Жоден з українських банків на даний час не готовий кредитувати довгострокові
інвестиційні проекти у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової
енергії.
7

пп.7.9.6 п.7.9 статті 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.1994 №
334/94-ВР, із змінами.
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Кредити міжнародних фінансових інститутів та іноземних банків потребуватимуть
державних чи міських (муніципальних) гарантій, а також застави ліквідного майна
підприємств чи територіальної громади.
Ні українські банки, а ні інші українські фінансові інститути, як наприклад, інвестиційні
фонди, пенсійні фонди чи страхові компанії, поки що не готові придбавати довгострокові
облігації підприємств.
Зовнішні запозичення шляхом випуску та розміщення облігацій підприємств є економічно
доцільними при вартості проектів 100 млн. євро і більше
5.3.2.4 Концесія
Найбільш ефективною формою впровадження довгострокових інвестиційних проектів в
сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії є, на наш погляд,
публічно-приватне партнерство у формі концесії.
Концесією вважається надання з метою задоволення громадських потреб уповноваженим
органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування на підставі концесійного
договору на платній та строковій основі юридичній або фізичній особі (суб'єкту
підприємницької діяльності) права на створення (будівництво) та (або) управління
(експлуатацію) об'єкта концесії (строкове платне володіння), за умови взяття суб'єктом
підприємницької діяльності (концесіонером) на себе зобов'язань по створенню
(будівництву) та (або) управлінню (експлуатації) об'єктом концесії, майнової
відповідальності та можливого підприємницького ризику.
За договорами концесії головним джерелом фінансування інвестиційних проектів є
інвестиційні зобов’язання концесіонера щодо створення (будівництва) чи поліпшення
об'єкта концесії.
Концесія забезпечує як ефективність управління об'єктами концесії, так і мобілізацію
додаткових фінансових ресурсів.

5.2 Фінансування інвестиційних проектів у сфері споживання теплової
енергії
Інвестиційні проекти у сфері споживання теплової енергії теж за терміном їх окупності
поділяють на короткострокові, середньострокові та довгострокові.
Для джерел фінансування інвестиційних проектів у сфері споживання теплової енергії
загалом є справедливим сказане раніше щодо інвестиційних проектів у сфері виробництва,
транспортування та постачання теплової енергії. Тому, нижче ми зосередимося лише на
специфічних особливостях, притаманних сфері споживання теплової енергії, та джерелам
фінансування інвестиційних проектів у цій сфері.
5.1 Короткострокові інвестиційні проекти
Короткостроковими інвестиційними проектами вважаються проекти, термін окупності
яких становить 1-2 роки. Таблиця 6 узагальнює можливі короткострокові інвестиційні
проекти у сфері споживання теплової енергії.
5.1.2. Джерела фінансування
Для фінансування короткострокових інвестиційних проектів в сфері споживання теплової
енергії спектр можливих джерел інвестиційних коштів дещо вужчий аніж у сфері
виробництва, транспортування та постачання теплової енергії по причині наявних
законодавчих обмежень, які детально обговорені в першій частині звіту. Це державні та
міські цільові програми, донорські гранти, комерційні (товарні) кредити, а також власні
кошти співвласників житлових будинків.
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Доступність перелічених джерел значною мірою залежить від того, хто є власником та/чи
виконавцем інвестиційного проекту, тому і вибір конкретного джерела фінансування
інвестиційного проекту базуватиметься саме на цьому.
5.1.2.1 Державні цільові програми (державний бюджет)
Законодавчо визначено ряд державних цільових програм, кошти за якими можуть
спрямовуватися на фінансування інвестиційних проектів у сфері споживання теплової
енергії. Кошти Стабілізаційного фонду також можуть використовуватися для
фінансування інвестиційних проектів у сфері споживання теплової енергії.
Разом з тим, обмежені фінансові ресурси державного бюджету та відсутність гарантій
щорічного фінансування заходів, які передбачені державними цільовими програмами,
зменшують надійність та доступність цього джерела фінансування.
5.1.2.2 Міські цільові програми (міський бюджет)
В умовах економічної кризи та значної залежності місцевих бюджетів від
загальнодержавних трансфертів місцеві органи влади мають дуже обмежені фінансові
можливості для фінансування інвестиційних проектів, особливо у сфері споживання
теплової енергії.
5.1.2.3 Донорські гранти
Як і у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, за рахунок
грантових коштів фінансуються, як правило, невеликі демонстраційні проекти та
передпроектні дослідження, а надаються грантові кошти переважно містам та
підприємствам - учасникам проектів міжнародної технічної допомоги.
5.1.2.4 Банківські кредити
Використання банківських кредитів, як внутрішніх, так і зовнішніх, для фінансування
короткострокових інвестиційних проектів у сфері споживання теплової енергії має в
даний час ряд суттєвих обмежень, пов’язаних, перш за все, з відсутністю, в більшості
випадків, достатньої кількості майна для застави, що детально розглядається в першій
частині звіту.
5.1.2.5 Цільові внески співвласників багатоквартирних будинків
Цільові внески сплачуються співвласниками багатоквартирних будинків на заходи,
визначені загальними зборами ОСББ, й, перш за все, на проведення робіт з удосконалення
експлуатації внутрішньо будинкових інженерних систем та капітального ремонту
будинку. Хоча обсяг коштів, які таким чином можна мобілізувати за короткий час, є
досить обмеженим, видається доцільним їх поєднання з іншими інструментами
фінансування, як наприклад, комерційний (товарний) кредит тощо.
5.1.2.6 Комерційні (товарні) кредити
Комерційний (товарний) кредит, який надається як відстрочка платежу за продані товари,
надані послуги, в поєднанні з цільовими внесками власників багатоквартирних будинків є,
на наш погляд, найдоцільнішим на даний час інструментом фінансування
короткострокових інвестиційних проектів у сфері споживання теплової енергії.
5.2 Середньострокові інвестиційні проекти
Середньостроковими є інвестиційні проекти з терміном окупності 3-5 років. У сфері
споживання теплової енергії до середньострокових інвестиційних проектів належать
наступні проекти, узагальнені в таблиці 7.
5.2.2. Джерела фінансування
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Беручи до уваги існуючі законодавчі та фінансові обмеження, ми вважаємо за доцільне,
для фінансування середньострокових інвестиційних проектів у сфері споживання теплової
енергії рекомендувати органам місцевого самоврядування створення револьверних фондів
фінансування проектів з енергоефективності.
5.2.2.1 Револьверний фонд фінансування проектів з енергоефективності
Для стимулювання процесу залучення приватних інвестицій на такі важливі заходи як
енергоефективність в громадських будинках і спорудах та житлових будинках необхідна
фінансова підтримка з боку органів місцевого самоврядування.
Оскільки, законодавство не дає гарантій щодо фактичного асигнування коштів на
фінансування з відповідного бюджету капітальних інвестицій, впровадження яких
планується протягом терміну, що перевищує один календарний рік, тому є нестабільним
джерелом коштів для довгострокових інвестиційних проектів, в т.ч. і з енергозбереження.
Принцип функціонування револьверного фонду полягає у наданні коштів фонду
відповідним суб’єктам господарювання з метою фінансування програми з
енергоефективності з подальшим поверненням цих коштів фонду, у тому числі за
рахунок економії енергоресурсів внаслідок технічної модернізації, поліпшень чи
впровадження інноваційних технологій та їх багаторазове використання на реалізацію
нових енергозберігаючих заходів.
Модель створення і функціонування револьверного фонду детально викладена у розділі 6
цього Посібника.
5.3 Довгострокові інвестиційні проекти
Довгостроковими є інвестиційні проекти з терміном окупності 6 і більше років. До
довгострокових інвестиційних проектів у сфері споживання теплової енергії відносяться
проекти, перелічені в таблиці 8.
5.3.2. Джерела фінансування
Наявність джерел фінансування довгострокових інвестиційних проектів у сфері
споживання теплової енергії, як і у сфері виробництва, транспортування та постачання
теплової енергії, є значно обмеженою, зважаючи на існуючі законодавчі та фінансові
обмеження, які ми детально описали в першій частині звіту. Тому, на наш погляд,
найдоцільнішим є стимулювання залучення приватного капіталу через приватних
нефінансових посередників, які і фінансуватимуть і виконуватимуть проект.
5.3.2.1 Залучення приватного капіталу
Залучення приватного капіталу до фінансування довгострокових інвестиційних проектів у
сфері споживання теплової енергії може здійснюватися наступним чином:
§ фінансування залучає компанія-підрядник (виконавець ремонтних робіт), надаючи
ОСББ відстрочку оплати виконаних робіт,
§ фінансування залучає компанія (ЕСКО), яка надає певні комунальні послуги в
будинку, за що ОСББ укладає з нею довгостроковий договір про надання таких
послуг в будинку виключно цією компанією.
Детальне обговорення зазначених варіантів залучення приватного капіталу до
фінансування довгострокових інвестиційних проектів у сфері споживання теплової енергії
подається у розділі 7.

5.3 Рекомендації
Досліджений нами наявний широкий спектр джерел та інструментів фінансування
інвестиційних проектів як у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової
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енергії, так і у сфері споживання теплової енергії, в умовах світової фінансової кризи та
недосконалості українського законодавства зазнає певних тимчасових обмежень, що
безпосередньо впливають на вірогідність та надійність й, відповідно, на наш вибір джерел
фінансування інвестиційних проектів.
Отже, найбільш вірогідними та надійними джерелами фінансування інвестиційних
проектів у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії є наступні:
1. Найпоширенішою формою фінансування короткострокових інвестиційних проектів
у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, є кредити –
банківські та комерційні (товарні).
Якщо, банківські кредити потребують застави нерухомого майна підприємства чи
міста, у випадку українських банків, чи державних та міських (муніципальних)
гарантій, у випадку міжнародних фінансових інститутів та іноземних державних
установ, то комерційний кредит, як товарна форма кредиту, надається продавцями
для покупців у вигляді відстрочки платежу за продані товари, надані послуги,
завдяки чому у покупця досягається тимчасова економія грошових коштів та
скорочується потреба в банківському фінансуванні.
Значними перевагами комерційного (товарного) кредиту є оперативність надання,
технічна простота оформлення і відсутність необхідності реєстрації Національним
банком. Зазначене, робить, на наш погляд, комерційний (товарний) кредит
найоптимальнішою формою фінансування короткострокових інвестиційних
проектів.
2. Для фінансування ж середньострокових інвестиційних проектів, ми вважаємо,
найбільш відповідним інструментом фінансовий лізинг. Значними перевагами
фінансового лізингу є, перш за все, те, що всі лізингові платежі можуть бути
віднесені на валові витрати підприємства. На додаток, оскільки, користування
основними засобами, обладнанням відбувається одразу, у той час як розрахуватися
за нього в повному обсязі можна пізніше або частковими сумами поступово, лізинг
вивільняє оборотні кошти підприємства для інших цілей.
3. Довгострокові інвестиційні проекти, на наш погляд, потребують створення
публічно-приватних партнерств, з яких найбільш ефективною формою
впровадження довгострокових інвестиційних проектів ми вважаємо концесію.
У сфері споживання теплової енергії найбільш вірогідними та надійними джерелами
фінансування інвестиційних проектів видаються, на наш погляд:
1. Комерційний (товарний) кредит та власні кошти співвласників житлових будинків
сплачені як цільові внески на проведення робіт з удосконалення експлуатації
внутрішньо будинкових інженерних систем, тобто короткострокових інвестиційних
проектів.
2. Для фінансування середньострокових інвестиційних проектів ми вважаємо
доцільним створення револьверний фонду співфінансування контракту на
енергосервісні послуги з органом місцевого самоврядування, який передбачає
задоволення потреб територіальної громади .
3. Довгострокові ж інвестиційні проекти у сфері споживання теплової енергії повинні
фінансуватися шляхом стимулювання залучення приватного капіталу через
приватних нефінансових посередників, які і фінансуватимуть і виконуватимуть
проект.
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6. Кредитна модель
6.1 Правове регулювання порядку видачі кредитів та актуальність
кредитної моделі
Кредитна модель фінансування (яка охоплює банківські кредити і комерційний кредит) є
найбільш поширеною формою фінансування діяльності підприємств. Вона
характеризується швидкістю отримання фінансових ресурсів, їх високою ліквідністю.
Можливість застосування даної форми фінансування для підприємств теплопостачання
була досліджена вище.
Виявлені труднощі в застосування банківських кредитів щодо фінансування
короткострокових та довгострокових інвестиційних проектів не заперечують ефективності
цієї форми фінансування вразі наявності належного забезпечення кредиту, наявності у
банку вільних «довгих грошей», тощо. Враховуючи зазначене вважаємо що порядок
отримання банківських кредитів слід розглянути детальніше, як вірогідну форму
фінансування.
Окремо зупинитись на комерційному кредиті у вузькому розумінні, який характеризується
і оперативністю і технічною простотою оформлення, не потребує застави майна, гарантії
тощо. Як зазначалось, доцільність використання комерційного кредиту аргументується ще
і тим, що кредиторська та дебіторська заборгованості між суб’єктами виноситься в рамки
договірних відносин і оформляється офіційним юридичним документом - векселем.
Комерційний (товарний) кредит виглядає найоптимальнішою формою фінансування
короткострокових інвестиційних проектів.
Можливе застосування комерційного кредиту для фінансування середньострокових і
довгострокових проектів, але ймовірність такого застосування невелика, оскільки, для
існування такої схеми фінансування постачальник повинен визнати економічно доцільним
надавати відстрочку на значні терміни. Разом з тим відкидати таку можливість не можна,
оскільки, системні постачальники обладнання можуть визнати за потрібне надати
комерційний кредит на тривалий термін.
Розглянемо правове регулювання і порядок укладення і виконання відповідних кредитних
договорів.
Основними законодавчими актами, які регулюють питання кредитування, є:
1. Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, які встановлюють
загальні умови кредитних та договірних відносин;
2. Закон України «Про Національний банк України»; Закон України «Про банки і
банківську діяльність» - які визначають вимоги до банківських установ та
банківських операцій;
3. Закон України «Про заставу», Закон України «Про іпотеку» - які встановлюють
окремі правила щодо забезпечення кредитних зобов’язань;
4. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг» - встановлює окремі вимоги до діяльності банківських та
фінансових установ.
5. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств», який надає окремі
визначення та класифікацію кредитів.
Поняття кредит визначено законом як кошти та матеріальні цінності, які надаються
резидентами або нерезидентами у користування юридичним або фізичним особам на
визначений строк та під процент. Поняття кредитного договору визначено у ст.1054 ЦКУ,
як договір згідно до якого банк або інша фінансова установа (кредитодавець)
зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах,
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встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити
проценти.
Законодавство не містить вичерпної класифікації кредитів за видами типами чи
категоріями. Так Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» поділяє
кредити на:
-

фінансовий кредит (предметом є виключно грошові кошти, іншими словами
власне – банківський кредит);
товарний кредит (надання товарів однією особою іншій на умовах угоди, що
передбачає відстрочку кінцевого розрахунку на визначений строк та під відсотки);
кредит під цінні папери, що засвідчують відносини позики.

Більш впорядкованою є класифікація, яка міститься у Положенні про кредитування,
затвердженому постановою Правління Національного банку України від 28 вересня 1995
р. № 246 (яка втратила свою чинність у 2004 році, але для методологічних цілей може
бути використана). Зазначене Положення поділяє кредити за формами і видами.
Суб'єкти господарської діяльності можуть використовувати такі форми кредиту:
банківський, комерційний, лізинговий, іпотечний, бланковий, консорціумний.
Кредит поділяється на види за такими критеріями: за строками користування, за
забезпеченням, за ступенем ризику, за методами надання; за строками погашення.
Формально усі із зазначених форм кредитів (крім бланкового, споживчого) можуть бути
використані у комунальному господарстві.
Комерційний кредит - це товарна форма кредиту. Учасники кредитних відносин при
комерційному кредиті регулюють свої господарчі відносини і можуть створювати
платіжні засоби у вигляді векселів - зобов'язань боржника сплатити кредитору зазначену
суму у визначений термін. Об'єктом комерційного кредиту можуть бути реалізовані
товари, виконані роботи, надані послуги щодо яких продавцем надається відстрочка
платежу. Тобто, комунальне підприємство може використовувати комерційний кредит в
разі, якщо кредитодавець-постачальник (виробник) послуг чи продукції, погоджується на
отримання оплати за товари чи послуги частинами, в розстрочку і відносно тривалий
термін.
У разі оформлення комерційного кредиту за допомогою векселя інших угод про надання
кредиту не укладається. Сторони повинні письмово обумовити видачу векселя стосовно
конкретної заборгованості. Вексель повинен бути оформлений відповідно до
законодавство про вексельний обіг.
Погашення комерційного кредиту може здійснюватися шляхом:
-

сплати боржником за векселем;
передачі векселя відповідно до чинного законодавства іншій юридичній особі (крім
банків та інших кредитних установ);
переоформлення комерційного кредиту на банківський.

У разі оформлення комерційного кредиту не за допомогою векселя, погашення такого
кредиту здійснюється на умовах, передбачених договором сторін, тобто сторони повинні
обумовити строки, графік, періодичність і розмір платежів, санкції за прострочення,
умови розірвання договору тощо.
Лізинговий кредит - це відносини між суб'єктами лізингу, які виникають у разі оренди
майна і супроводжується укладанням лізингової угоди. Лізинг є формою майнового
кредиту. Об'єктом лізингу є різне рухоме (машини, обладнання, транспортні засоби,
обчислювальна та інша техніка) та нерухоме (будинки, споруди, система телекомунікацій
та ін.) майно.
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Суб'єктами лізингу можуть бути лізингодатвець (суб'єкт господарювання, що є власником
об'єкта лізингу і здає його в оренду), користувач (суб'єкт (комунальне підприємство), що
домовляється з лізингодавцем на оренду про набуття права володіння та розпорядження
об'єктом лізингу у встановлених лізинговою угодою межах), виробник (підприємство,
організація та інші суб'єкти господарювання, які здійснюють виробництво або реалізацію
товарно-матеріальних цінностей).
Іпотечний кредит – це надання кредитів під заставу нерухомого майна.
Використовується за наявності у комунального підприємства земельних ділянок чи
будівель, які мають певну ліквідність та є власністю позичальника.
Консорціумний кредит – кредит який надається із залученням групи банків
(консорціуму).
Законодавство визначає загальні умови надання кредитів є: забезпеченість, повернення,
строковість, платність та цільова направленість.

6.2 Порядок отримання банківського кредиту
Перший етап. Звернення до банку щодо можливого укладення кредитної угоди.
Позичальнику слід ознайомитись із умовами кредитування в обраному банку, бажано із
залученням консультантів, які добре орієнтуються в банківських продуктах. Обрати
банківський продукт і умови кредитування які найбільш повно відповідають потребам у
фінансуванні. Якщо банківська установа не містить подібних умов у стандартних
продуктах – виробити їх самостійно.
Підготувати звернення, заяву (клопотання) про видачу кредиту на ім'я керівника
установи банку, чи інший документ, форма якого може встановлюватися самим банком.
У заяві слід зазначити наступні відомості: цільове призначення кредиту, його сума,
строк користування, включаючи конкретні строки погашення позики, запропоноване
забезпечення, а також характеристики проекту (заходу), що кредитується та його
економічної ефективності.
Додатково до заяви (клопотання) позичальником надаються необхідні документи, склад
яких залежить від особливостей конкретного кредиту та вимог банківської установи.
Зазвичай до складу пакета документів входять:
1. Нотаріально завірені копії установчих документів, положень, реєстраційних
посвідчень (свідоцтв), дозволів на право здійснення окремих видів господарської
діяльності, документи, що посвідчують право власності на землю або право
тимчасового користування земельною ділянкою, та інші документи, що
підтверджують правий статус та майновий стан клієнта.
2. Техніко-економічне обґрунтування кредитованого заходу (або бізнес-план), що
містить відомості про рівень його ефективності, рентабельності та окупності з
розрахунками очікуваних надходжень від реалізації продукції (проведення робіт,
надання послуг), за рахунок яких передбачається погасити майбутній кредит.
3. Річний звіт, баланс позичальника на дві/три останні звітні дати з періодичними
статистичними звітами та звітами про фінансові результати, декларації про доходи,
інша звітність і матеріали для визначення кредитоспроможності, забезпеченості
повернення позичок, а при необхідності банк може забажати висновки
аудиторських організацій для підтвердження фінансового стану.
4. Копії контрактів, інших документів на підтвердження кредитної операції або
договір про наміри, включаючи договори оренди приміщень, обладнання, а також
інші документи, які супроводжують здійснення кредитного заходу.
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5. Виписки із рахунків позичальника, у разі якщо його поточний рахунок відкрито в
іншому банку.
6. Перелік майна (майнових прав), що пропонується в заставу, оригінали і належним
чином завірені копії документів, що підтверджують право власності заставника на
це майно (майнові права).
7. Довідку податкової інспекції за місцем реєстрації про постановку на облік, довідку
банку про залишки коштів на рахунках і наявності заборгованості за кредитами.
8. Інші документи та відомості щодо забезпечення кредиту та стану підприємства, за
вимогою банку.
Строки розгляду заяви (клопотання) позичальника визначаються керівником установи
банку (не більше 1 місяця) і обчислюється з часу подання позичальником повного пакета
документів.
Другий етап. Укладення кредитного договору.
До укладення кредитного договору, банк аналізує кредитоспроможність позичальника і
після позитивної оцінки показників діяльності підприємства-позичальника вирішується
питання про подальше кредитування.
Наступним є прийняття банком рішення про можливість, умови та форми надання
кредиту. Оцінка майбутньої кредитної операції здійснюється на підставі проведення
техніко-економічного обґрунтування повернення кредиту. На цій стадії уповноваженими
фахівцями банку здійснюється:
-

вивчення і аналіз наданих документів, кредитної історії;
проведення перевірок і обстеження діяльності суб'єкта господарювання;
вивчення та аналіз кредитоспроможності позичальника та гаранта чи поручителя;
вивчення та аналіз техніко-економічне обґрунтування заходу що пропонується до
кредитування, його ефективності та окупності;
визначити умови кредитування: розмір позики, порядок її надання, строк
користування та строки погашення, розмір відсоткової ставки, строки сплати
відсотків, економічні санкції в разі невиконання умов договору;
у галузі безпеки здійснюється перевірка достовірності документів, надійності
партнерів, наявності майна, яке пропонується в заставу, його схоронності.

Кожна із служб/фахівців надає Кредитному Комітету свої висновки щодо можливості та
умов видачі позички, її суми, строку, умов погашення, відсоткових ставок, форми
забезпечення зобов'язань.
На підставі висновків служб банку Кредитний Комітет приймає відповідне рішення, яким
дає свою згоду на надання позики. При винесенні рішення про надання кредиту повинно
бути також вирішено структуру кредиту: вид кредиту, способи видачі і погашення, вид
забезпечення, відсоткову ставку за користування кредитом, способи погашення.
Завершується ця стадія оформленням і укладанням кредитного договору.
Для забезпечення дійсності договору є обов’язковим передбачити у кредитному договорі
усі істотні умови кредитного договору (в разі відсутності хоча б однієї із істотних умов
такий договір може бути визнано недійсним). Істотні умови встановлені наступними
законами:
1) Цивільним Кодексом України (статті 1048-1052, 1054);
2) Господарським Кодексом України (ст. 345);
3) Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг» (ст. 6).
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Істотні умови: мета, сума і строк кредиту, умови і порядок його видачі та погашення, види
забезпечення зобов’язань позичальника, відсоткові ставки, порядок плати за кредит,
порядок зміни і припинення дії договору, відповідальність сторін за невиконання або
неналежне виконання умов договору.
Крім того, законодавець зобов’язує банк дотримуватись певних вимог при укладенні
договору недотримання яких може мати наслідком недійсність договору, зокрема, у статті
49 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що «банк не може
надавати кредити під процент, ставка якого є нижчою від процентної ставки за кредитами,
які бере сам банк, і процентної ставки, що виплачується ним по депозитах. Виняток можна
робити лише у разі, якщо при здійсненні такої операції банк не матиме збитків».
Законодавством передбачено обов’язкову письмову форму кредитного договору. Підписи
на договорі повинні ставити особи, які на це уповноважені у встановленому законом
порядку (законом, установчими документами або довіреністю) з наступним скріпленням
печатками. Законодавство допускає що кредитний договір може бути укладений як
шляхом складання одного документа, підписаного кредитором та позичальником, так і
шляхом обміну листами, телеграмами, телефонограмами, підписаними стороною, яка їх
надсилає.
Сторони мають право вимагати надання підтвердження повноважень сторін які
підписують договір, такими підтвердженнями можуть бути: накази, рішення,
розпорядження, протоколи про призначення особи на посаду. яка дає право підписувати
договір без довіреності згідно до статуту (відповідно статут, витяг із статуту), власне
довіреність видана уповноваженою особою, інші документи, які згідно з законодавством
підтверджують повноваження представників.
Слід зауважити, що з т.з. ст. 641-646 ЦК України та ст. 181 Господарського кодексу
України заява (клопотання) про отримання кредиту із зазначеними усіма умовами є так
званою офертою (пропозицією) укласти договір і відповідно банк, розглядаючи таку заяву
в разі винесення рішення про укладення договору на умовах із заяви вважається зв’язаним
зобов’язанням укласти договір на зазначених умовах, в разі же винесення рішення про
надання кредиту на інших умовах (інші строки, ставки, умови, тощо) то таке рішення
повинно бути ще прийняте заявником.
Третій етап. Визначенням умов забезпечення повернення кредиту
Зазвичай вибір способу забезпечення здійснюється на початковій стадії, і при вирішенні
питання про надання кредиту банківська установа розраховує на певний вид забезпечення.
Разом з тим вибір предмета застави, правильне оформлення заставних документів, чітке
визначення прав і зобов'язань сторін згідно з нормами чинного законодавства є окремим
етапом.
Отримання достатнього забезпечення може здійснюватись:
-

за рахунок застави майна позичальника;
гарантії і поручительства третіх осіб;
страхування або забезпечення в інших
заборгованості тощо).

формах

(уступка

дебіторської

Окремим заходом забезпечення є встановлення у договорі неустойки (штрафу, пені) за
порушення умов договору. Слід звернути особливу увагу на зазначені умови, оскільки,
порушення умов договору може мати значні фінансові наслідки для позичальника.
Умови сплати штрафів та пені повинні відповідати правилам статей 549-552 ЦК України.
Є недопустимим включення до умов договору можливості нарахування процентів на
неустойку, навіть при наявності прострочення сплати попереднього платежу по кредиту і
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процентам відповідно до графіка. Тобто, пеня нараховується на кожну окрему суму
несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання, відповідно до графіку виконання
договору. Законодавство дозволяє обмежувати нарахування пені певним строком, який
можна узгодити при укладенні договору (наприклад: пеня нараховується з дня, коли
боржник повинен був виконати грошове зобов’язання або його частину, але не більше ніж
за 30 днів).
Для комунального підприємства можливим є використання в якості забезпечення застави
майна (іпотека), яке може бути відчужене (будівля, земельна ділянка) за згодою місцевого
самоврядування. Теоретично також мова може йти про заставу майнових прав чи цінних
паперів за наявності і ліквідності.
Гарантії по кредиту має право надати Уряд України або орган місцевого самоврядування
(але його права істотно обмежені законом «Про бюджет 2010 року», і гарантія може бути
видана тільки по кредитам міжнародних організацій чи установ іноземних держав).
Четвертий етап. Надання кредиту.
В договорі повинен бути узгоджений конкретний спосіб надання позики, а також вид
кредитного рахунку. Видача кредиту може відбуватись наступними шляхами:
Відкриття кредитного рахунку. Кредитні рахунки відкриваються на договірній основі
юридичним та фізичним особам. Ці рахунки призначені для обліку кредитів, наданих
шляхом оплати розрахункових документів чи перерахування на поточний рахунок
позичальника відповідно до умов кредитного договору. Як правило цей спосіб надання
кредиту використовується у разі короткострокового кредитування.
Для цільового довгострокового кредитування відкривається кредитна лінія. Вона
виступає як домовленість між банком та юридичною особою про те, що фірма, коли в неї
виникне потреба, може брати позики, які не перевищують заздалегідь визначеного
розміру. Термін погашення такої позики не перевищує здебільшого 180 днів. Через
кредитну лінію здійснюється значна частина комерційних та промислових позик для
надійних клієнтів з прив’язкою відсоткової ставки до її ринкових коливань.
Револьверний кредит – це позика, що надається банком клієнту в межах встановленого
ліміту заборгованості, який використовується повністю або частинами і відновлюється в
міру погашення раніше виданого кредиту. Це кредит, що багато разів поновлюється.
Контокорентний кредит надається клієнтам, що мають у даному банку поточний
рахунок. Цей вид кредиту органічно поєднує кредитне і розрахунково-касове
обслуговування на основі відкриття єдиного активно пасивного рахунку. Обсяг і строки
контокорентного кредиту визначаються потребами позичальника, але в межах
встановленого в кредитному договорі ліміту, який визначається індивідуально залежно від
його фінансового стану і репутації. Клієнт на основі цього кредиту може оперативно без
узгодженням з банком поповнювати свій поточний рахунок відповідною сумою грошей.
Специфічним різновидом контокорентного кредиту є овердрафт. Це сума, в межах якої
банк кредитує власника поточного рахунку. При овердрафті банк у межах узгодженого
ліміту проводить платежі за клієнта на суму, що перевищує залишок коштів на його
поточному рахунку. Такий вид кредиту використовується для фінансування операційної
діяльності і не може бути застосований до фінансування інвестиційних проектів.
П’ятий етап. Моніторинг кредиту.
Полягає в систематичному моніторингу стану кредиту. Контроль за виконанням
позичальником умов кредитного договору, цільовим використанням позички, своєчасним
і повним погашенням та сплатою відсотків за нею. Перевірку стану збереження
заставленого майна.
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При цьому банк протягом усього строку дії кредитного договору підтримує ділові
контакти з позичальником, зобов'язаний проводити перевірки стану збереження
заставленого майна, що повинно бути передбачено кредитним договором. Здійснюється
аналіз господарської діяльності та стану позичальника, в разі потреби проводяться
перевірки на місцях грошових і розрахункових документів, бухгалтерських записів,
статистичних документів. Періодичність перевірок визначається банком залежно від
строку кредитного договору. У разі виявлення фактів використання кредиту не за
цільовим призначенням банк має право достроково розірвати кредитний договір, що є
підставою для стягнення всіх коштів в межах зобов'язань позичальника за кредитним
договором у встановленому чинним законодавством порядку.
Шостий етап. Повернення боргу із відсотками.
Порядок погашення кредиту визначається у договорі. Наприклад: погашення може
здійснюватись одноразово (передбачає повернення позики в повній сумі в обумовлений
кредитним договором строк) чи в розстрочку (передбачає періодичну сплату платежів
відповідно до надходження коштів від реалізації продукції (виконання робіт, надання
послуг та інших доходів).
Черговість сплати боргу за позичкою та відсотках на підставі обґрунтованого клопотання
позичальника, може змінюватись банком враховуючи фінансові можливості установи
банку.
Погашення заборгованості за кредитом та відсотків за його користування здійснюється у
черговості, яка встановлюється сторонами при укладенні угоди про надання кредиту.
Єдиної схеми погашення і надання кредиту не існує. Практика породжує різноманітні
варіанти погашення позики:
-

одноразове погашення кредиту;
епізодичне погашення на основі строкових зобов’язань;
систематичне погашення на основі раніше фіксованих сум (планових платежів);
відстрочка погашення кредиту;
перенесення простроченої заборгованості на власний рахунок «кредити не
погашені в строк»;
списання простроченої заборгованості за рахунок резервів банку.

Якщо позичальник не має можливості сплатити борг, останній стягується з гарантів
(поручителів).
У разі порушення позичальником умов кредитного договору, погіршення фінансового
стану позичальника, надання недостовірної інформації, ухилення від контролю,
знецінення заставного майна банк має право на дострокове стягнення заборгованості за
позичкою.

6.3 Зміна умов договору
У разі, якщо у однієї із сторін виникне бажання змінити одну з істотних умов ця сторона
повинна враховувати наступне. Відповідно до правил, закріплених у статях 651-654 ЦК
України та ст. 188 Господарського кодексу України зміна та розірвання господарських
договорів в односторонньому порядку не допускаються, якщо інше не передбачено
законом або договором.
Сторона договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати договір, повинна
надіслати пропозиції про це другій стороні за договором. Сторона, яка одержала
пропозицію про зміну чи розірвання договору, у двадцятиденний строк після одержання
пропозиції повідомляє другу сторону про результати її розгляду. У разі якщо сторони не
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досягли згоди щодо зміни (розірвання) договору або у разі неодержання відповіді у
встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона має
право передати спір на вирішення суду.
Зміна або розірвання договору вчинюється в такій самій формі, що й договір, що
змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом чи не
випливає із звичаїв ділового обороту.
Сучасне законодавство не допускає односторонньої зміни умов кредитного договору,
згідно до статті 55 Закону України «Про банки і банківську діяльність» ст.1056-1 ЦКУ
«Встановлений договором розмір процентів не може бути збільшений банком, іншою
фінансовою установою в односторонньому порядку».
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7. Концесія
7.1 Загальна характеристика концесії
Концесія дозволяє вирішити одночасно широке коло задач: досягнути операційної
ефективності підприємства, запровадити технічні та управлінські нововведення, а також
мобілізувати додаткові фінансові ресурси. При цьому концесія, на відміну від
приватизації, дозволяє зберегти підприємство в комунальній власності.
В Україні питання концесій у сфері надання послуг, пов'язаних з постачанням споживачам
тепла, регулюються:
1. Законом України «Про концесії»,
2. Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методики розрахунку
концесійних платежів» від 12 квітня 2000 р. № 639,
3. Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про
проведення концесійного конкурсу та укладення концесійних договорів на об'єкти
права державної і комунальної власності, які надаються у концесію» від 12 квітня
2000 р. № 642,
4. Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення
об'єктів концесії, концесіонерам яких можуть надаватись пільги щодо концесійних
платежів, дотації, компенсації, та умов їх надання» від 13 липня 2000 р. № 1114,
5. Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового
концесійного договору» від 12 квітня 2000 р. № 643,
6. Постановою Кабінету Міністрів України «Про реєстр концесійних договорів» від
18 січня 2000 р. № 72,
7. Наказом Мінжитлокомунгоспу України «Про затвердження Порядку погодження
Мінжитлокомунгоспом умов концесійного конкурсу щодо об'єктів права державної
або комунальної власності, що використовуються для здійснення діяльності з
централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення».
З окремих питань (ліцензування, регулювання тарифів тощо) відносин концесії
стосуються і інші нормативно-правові акти.
Відповідно до статті 1 Закону України «Про концесії», концесією є «надання з метою
задоволення громадських потреб уповноваженим органом виконавчої влади чи органом
місцевого самоврядування на підставі концесійного договору на платній та строковій
основі юридичній або фізичній особі (суб'єкту підприємницької діяльності) права на
створення (будівництво) та (або) управління (експлуатацію) об'єкта концесії (строкове
платне володіння), за умови взяття суб'єктом підприємницької діяльності (концесіонером)
на себе зобов'язань по створенню (будівництву) та (або) управлінню (експлуатації)
об'єктом концесії, майнової відповідальності та можливого підприємницького ризику».
Виходячи з наведеного визначення та беручи до уваги інші положення Закону України
«Про концесії», можна назвати такі можливі варіанти здійснення концесії:
1. Концесія надається на створення (будівництво) нового об'єкта та управління ним;
2. Концесія надається на добудову об'єкта незавершеного будівництва та управління
ним;
3. Концесія надається на управління (експлуатацію) вже існуючим об'єктом, з
обов'язком концесіонера суттєво його поліпшити;
4. Концесія надається на управління (експлуатацію) вже існуючим об'єктом, без
обов'язку суттєво поліпшувати його.
Можливе також і поєднання названих варіантів.
Відповідно до статті 20 Закону України «Про концесії», існуючі об'єкти, передані в
концесію, і в тому числі поліпшені концесіонером, залишаються у комунальній (чи
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державній, якщо мова про об'єкти державної власності) власності. Так само і об'єкти,
створені концесіонером на виконання умов договору, є об'єктами комунальної (чи
державної) власності.
Слід мати на увазі, що на порядок передачі об'єктів теплопостачання (цілісних майнових
комплексів, що забезпечують виробництво, транспортування, розподіл теплової енергії),
на зміст відповідних договорів впливають особливості самих зазначених об'єктів, їх
особливий правовий режим, зокрема - законодавча заборона на приватизацію згаданих
об'єктів.

7.2 Підготовка об'єктів теплопостачання до передачі в концесію
В сучасних умовах в Україні, коли ставиться питання про надання концесії у сфері
надання послуг, пов'язаних з постачанням споживачам тепла, найчастіше йдеться про
передачу в концесію вже існуючих об'єктів теплопостачання. Однак передачі зазначених
об'єктів в оренду має передувати їх належна підготовка. Нижче питання підготовки
об'єктів в концесію розглядаються стосовно об'єктів теплопостачання комунальної
власності – як найбільш чисельних в Україні.
Як випливає із положень Закону України «Про концесії» та прийнятих відповідно до
нього підзаконних нормативно-правових актів, основними етапами підготовки об'єкта до
передачі в концесію та власне передачі є:
1) проведення інвентаризації на відповідному комунальному підприємстві,
2) визначення об'єкта концесії (перелік майна),
3) належне правове оформлення права комунальної власності на об'єкт концесії,
4) проведення оцінки об'єкта концесії,
5) проведення концесійного конкурсу,
6) вилучення об'єкта концесії з господарського відання комунального підприємства з
одночасною передачею концесіонеру.
Нижче дано рекомендації з підготовки об'єкта теплопостачання до передачі в концесію
(позиції 1 - 4). Одночасно з такою підготовкою має бути вирішена доля майна, яке в
концесію не надається, та, при необхідності, виконані щодо нього всі чи частина
вищезазначених дій.
7.2.1 Проведення інвентаризації на комунальному підприємстві, що експлуатує
об'єкт концесії
З метою належного проведення усіх подальших етапів, їм має передувати етап проведення
на комунальному підприємстві, що експлуатує відповідний об'єкт концесії,
інвентаризації,- у тому числі інвентаризації дебіторської та кредиторської заборгованості,
та виправлення, де це необхідно, помилок в бухгалтерському обліку підприємства.
Метою такої інвентаризації є забезпечення, серед іншого, виділення об’єктів основних
засобів, які є невід’ємною складовою цілісного майнового комплексу системи
централізованого опалення міста з завершеним циклом виробництва послуг, а також
тих об'єктів, які є або супутніми, або іншим самостійним окремим індивідуальним майном
(як наприклад, мобільні телефони, легковий автотранспорт, газонокосарки, турбази,
будівлі невиробничого призначення тощо)
У зв'язку з цим, при потребі, необхідно також прийняти рішення сесії міської ради про
внесення змін до статуту комунального підприємства, і чітко визначити в статуті розмір
статутного капіталу підприємства та джерела його формування, як це передбачено
статтями 57 і 78 Господарського кодексу України.
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Рекомендація
Одночасно із зазначеними діями рекомендується прийняти рішення міської ради щодо
формування і ведення виконавчим органом ради реєстру комунального майна
територіальної громади, в який вносити дані про всі основні засоби, закріплені за
підприємствами на праві господарського відання чи оперативного управління, передані в
оренду чи концесію тощо відповідно до норм Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» (статті 1, 16, 26, 29).
У той же час на пленарному засіданні міської ради необхідно затвердити перелік об’єктів
права комунальної власності, які можуть надаватися в концесію. В ситуації, що
розглядається, важливо, щоб до такого переліку ввійшли об'єкти централізованого
теплопостачання, однак, якщо в місті планується з часом передавати у концесію і інші
об'єкти, вони також можуть бути відображені в рішенні міськради.
В контексті підготовки експертної оцінки об'єкта концесії необхідно також рішенням
міської ради встановити порядок залучення експертів для проведення оцінки об'єктів
права комунальної власності та затвердити термін чинності її результатів, як це
передбачає Методика розрахунку концесійних платежів, затверджена Постановою
Кабінету Міністрів України № 639 від 12 квітня 2000 р.
Тривалість такого підготовчого етапу може становити близько 2-3 місяців.
7.2.2 Визначення об'єкта концесії
Визначити об'єкт концесії (перелік майна) необхідно до оголошення про концесійний
конкурс в друкованому виданні. Це зумовлено тим, що відповідно до статті 8 Закону
України «Про концесії» інформація про оголошення концесійного конкурсу має містити
відомості щодо об'єкта концесії (найменування, характеристики тощо).
Під визначенням об'єкта концесії ми розуміємо складання переліку майна, яке
передаватиметься в концесію. На цьому етапі майно не вилучається в комунального
підприємства, за яким воно закріплене на праві господарського відання. Орієнтовно
підготовка такого детального переліку може зайняти до одного місяця.
Рекомендація
Нерідко комунальне підприємство обліковує певне обладнання в оренді. Таке обладнання
може бути включене до переліку майна, що передається в концесію, лише за умови, що
воно належить тій же територіальній громаді, якій належить об'єкт теплопостачання, що
передається в концесію, і що договір оренди буде припинено до часу передачі майна
концесіонеру.
Зауважимо, що земельна ділянка об'єктом концесії бути не може. Її надання концесіонеру
передбачене на умовах оренди (частина п'ята статті 3 Закону України «Про концесії»).
Положення Закону України «Про концесії» допускають, що об'єктом концесії можуть
бути:
1) об'єкти, що були введені в експлуатацію, передаються в концесію:
1а) або як окремі об'єкти, які використовуються для здійснення господарської
діяльності в сфері теплопостачання,
1б) або як цілісний майновий комплекс підприємства (далі - ЦМК);
2) об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти.
Залежно від того, який підхід буде обрано, передача майна в концесію матиме свої
особливості, оскільки поняття цілісного майнового комплексу є ширшим за поняття
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просто необоротних матеріальних активів (основних фондів), нематеріальних активів
підприємства:
7.2.2.1 а) Передача окремих об'єктів
Як видно із вимог до договору концесії та прав і обов'язків концесіонера і концесієдавця,
визначених Законом України «Про концесії», бути окремим об'єктом концесії можуть
лише речі, визначені індивідуальними ознаками (до них належать об'єкти основних
засобів, що мають інвентарні номери). Речі, визначені родовими ознаками (сировина,
дрібний інвентар, запчастини тощо), можуть бути об'єктом концесії лише в складі
цілісного майнового комплексу, про що йтиметься нижче.
Також не можуть при такому підході бути об'єктами концесії речі, які не
використовуються безпосередньо для здійснення господарської діяльності в сфері
виробництва теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими
(розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії (як-от автомобілі (за
виключенням спеціально обладнаних), будівлі невиробничого призначення, інші об'єкти
невиробничого призначення.
Таким чином, якщо буде вирішено передавати в концесію окремі об'єкти, то переданими
можуть бути лише необоротні матеріальні активи:
1) будівлі і споруди виробничого призначення,
2) обладнання (об'єкти, що мають інвентарні номери) виробничого призначення,
3) транспортні засоби спеціалізованого та спеціального призначення.
7.2.2.1 б) Передача цілісного (єдиного) майнового комплексу
Сам Закон України «Про концесії» не дає визначення цілісного майнового комплексу.
Частина друга статті 191 ЦКУ, яка дає загальне визначення єдиного8 майнового
комплексу, включає до його складу усі види майна, призначені для діяльності
підприємства, включаючи «земельні ділянки, будівлі, споруди, устаткування, інвентар,
сировину, продукцію, права вимоги, борги, а також право на торговельну марку або інше
позначення та інші права, якщо інше не встановлено договором або законом».
Різні законодавчі акти дають, для своїх цілей, різні визначення цілісного майнового
комплексу. Оскільки Закон України «Про концесії» не дає такого визначення, слід
керуватися визначенням, даним статтею 191 ЦКУ, та передбаченою зазначеною статтею
можливістю уточнення такого визначення в договорі концесії.
Принциповою відмінністю передачі в концесію цілісного (єдиного) майнового комплексу
є те, що в складі ЦМК об'єктом концесії можуть виступати не лише речі, визначені
індивідуальними ознаками (будівлі і споруди, інші об'єкти основних фондів), але й речі,
визначені родовими ознаками (інвентар, сировина, запчастини, кредиторська і дебіторська
заборгованість тощо). При цьому, поруч із об'єктами виробничого призначення, до складу
ЦМК може входити і певна частина об'єктів невиробничого призначення, якщо вони
призначені для діяльності підприємства.
Але в кожному разі до складу ЦМК обов'язково повинен увійти як мінімум той об'єм
майна, що є придатним та достатнім для здійснення діяльності в сфері виробництва
теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими)
тепловими мережами та постачання теплової енергії.

8

Більшість юристів вважає терміни «єдиний майновий комплекс» та «цілісний майновий комплекс»
тотожними.
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Отже, якщо буде вирішено передавати в концесію ЦМК, то в його складі об'єктами
концесії можуть бути:
Необоротні матеріальні активи:
1) будівлі і споруди виробничого та невиробничого призначення,
2) обладнання (об'єкти, що мають інвентарні номери) виробничого та невиробничого
призначення,
3) транспортні засоби (як загального, так і спеціалізованого та спеціального
призначення),
Оборотні активи:
4) інвентар, сировина, запчастини та інші запаси9,
5) права вимоги, борги,
Нематеріальні активи:
6) права на комп'ютерні програми, винаходи, корисні моделі, промислові зразки
тощо10.
Перелік майна, яке входить до ЦМК, обов'язково має бути визначений і деталізований:
· в частині речей, визначених індивідуальними ознаками – пооб'єктно (до одиниць
обліку),
· в частині речей, визначених родовими ознаками, - в сумах, за видами.
Рекомендація
До визначення складу цілісного майнового комплексу слід підходити виважено. Слід мати
на увазі, що передача всього майна, прав і обов'язків діючого підприємства по суті
вимагає його ліквідації. При цьому передача концесіонеру оборотних активів в складі
ЦМК для цілей податкового обліку може бути визнана безоплатною передачею.
Тому на практиці може бути доцільним включити до складу ЦМК, який передаватиметься
в концесію, лише необоротні матеріальні активи та нематеріальні активи. Інше майно
доцільно передати концесіонеру, залежно від конкретних умов, за договорами купівліпродажу тощо.
7.2.2.2 Передача об'єктів незавершеного будівництва та законсервованих об'єктів
Такі об'єкти не можуть передаватися в складі ЦМК. Якщо одночасно з передачею в
концесію ЦМК надаються і такі об'єкти, вони мають бути окремо зазначені в переліку
майна, що передається в концесію.
Слід зауважити, що якщо об'єкт незавершеного будівництва є об’єктом капітальних
інвестицій за цільові бюджетні асигнування і їх одержувач раніше був визначений,
добудова об'єкта за бюджетні кошти після передачі його в концесію суперечитиме умовам
концесії, адже обов'язок добудови такого об'єкта лежить на концесіонерові.
7.2.3 Належне правове оформлення права комунальної власності на об'єкт концесії

9

Якщо серед них є речі, визначені індивідуальними ознаками, які слід було б віднести до основних засобів,
їх необхідно окремо зазначити в переліку майна, яке входить до ЦМК (наприклад, обладнання, що
обліковується як запасні частини, та якому не присвоювався інвентарний номер).
10
За умови, що передача цих прав концесіонеру не суперечитиме дозволу (ліцензії тощо), наданому
власником таких прав комунальному підприємству, а також природі таких прав.
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Теоретично, належне правове оформлення права комунальної власності на майно, яке
потенційно передаватиметься в концесію, мало би передувати визначенню об'єкта
концесії. Однак на практиці це можна здійснювати паралельно.
7.2.3.1. Будівлі і споруди
Чинне законодавство (стаття 182 ЦКУ, Закон України «Про державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обмежень») вимагає та передбачає державну реєстрацію
прав власності на об'єкти нерухомого майна (будівлі і споруди). Таку реєстрацію, і
одержання свідоцтв про право власності на будівлі і споруди, слід проводити до початку
концесійного конкурсу. Як власник у зазначених свідоцтвах повинна вказуватися
територіальна громада міста в особі міської ради.
Слід сказати, що навіть у разі передачі майна в складі ЦМК необхідно окремо одержувати
свідоцтва про право власності щодо кожної будівлі чи споруди в його складі. Хоча
частина третя статті 191 ЦКУ встановлює, що підприємство як єдиний майновий
комплекс є нерухомістю, а стаття 182 ЦКУ передбачає, що право власності на нерухомі
речі підлягає державній реєстрації, чинний Закон України «Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» розуміє під нерухомим майном
насамперед земельні ділянки та розташовані на них об'єкти (будівлі та споруди) та не
містить конкретних положень про державну реєстрацію права власності на цілісний
(єдиний) майновий комплекс11.
Так само не передбачають реєстрації права власності на ЦМК і нормативно-правові акти
Міністерства юстиції України щодо ведення Реєстру прав власності на нерухоме майно. У
зв'язку із цим реєстрація права власності на єдиний майновий комплекс видається, хоча і
теоретично можливою, але на практиці малоймовірною і проблематичною.
Реєстрація права власності та одержання відповідних свідоцтв на будівлі і споруди, з
урахуванням проведення їх технічної інвентаризації, може зайняти до 2-х місяців, а
залежно від конкретних обставин – і більше.
Таке оформлення повинно бути завершене до оголошення про концесійний конкурс в
друкованому виданні12 – адже, по-перше, відповідно до статті 8 Закону України «Про
концесії» інформація про оголошення концесійного конкурсу вже має містити відомості
щодо об'єкта концесії (найменування, характеристики тощо), а по-друге, як видно зі змісту
статті 7 цього ж закону, на час оголошення концесійного конкурсу має бути підготовлена
конкурсна документація, яка також включає відомості про об'єкт концесії (в т.ч. в проекті
концесійного договору).
7.2.3.2. Обладнання
Чинне законодавство не передбачає державної реєстрації прав власності на такі основні
засоби. Однак вони можуть і, бажано, повинні бути внесені в реєстр об’єктів
комунального майна, про що йтиметься нижче.
7.2.3.3. Транспортні засоби (автомобілі)
Відповідно до чинного законодавства, автотранспортні засоби підлягають реєстрації.
Однак стаття 19 Закону України «Про автомобільний транспорт» передбачає реєстрацію і
11

Щоправда, стаття 7 зазначеного закону згадує про єдиний майновий комплекс, але не називає його об'єктом
нерухомого майна, права стосовно якого підлягають державній реєстрації. Вичерпний перелік таких об'єктів дає
стаття 5 зазначеного закону, і цей перелік не містить цілісного (єдиного) майнового комплексу.
12

Може постати питання про необхідність оформлення і реєстрації спершу права власності на відповідні
земельні ділянки. На нашу думку, оформлення і реєстрація права власності на будівлі і споруди в даному
разі не повинно залежати від оформлення і реєстрації прав власності на земельні ділянки, і, якщо таке
питання взагалі піднімається, для реєстрації права власності на будівлі і споруди та видачі відповідних
свідоцтв достатньо рішення міської ради про відведення земельної ділянки.
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облік самих автомобілів, а не реєстрацію прав власності на них. У той же час, «Правила
державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин,
сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів,
напівпричепів та мотоколясок», затверджені Постановою Кабінету Міністрів України №
1388 від 7 вересня 1998 р., передбачають реєстрацію транспортних засобів їхніми
власниками. Тому питання реєстрації автомобілів у контексті їх подальшої передачі в
концесію є проблемним.
Як випливає із аналізу норм зазначеного Положення, транспортні засоби, які планується
передати в концесію, повинні бути зареєстровані за органом місцевого самоврядування
(міською радою чи виконкомом13, залежно від того, який із цих органів має
автогосподарство). Після укладення договору концесії і передачі концесіонеру
автомобілів, відповідно до п.16 зазначених Правил концесіонер зможе отримати в органах
ДАІ тимчасові реєстраційні талони на отримані автомобілі.
Оскільки до передачі майна в концесію автомобілі необхідні комунальному підприємству
і використовуються ним у виробничій діяльності, до укладення договору концесії вчиняти
будь-які дії щодо перереєстрації автомобілів на міську раду чи виконком недоцільно.
7.2.3.4. Оборотні активи
Інвентар, сировина, запчастини та інші запаси, а також права вимоги, борги не підлягають
державній реєстрації. Підстав та потреби вносити їх до реєстру об’єктів комунального
майна також немає. Документами, що підтверджують їх наявність, є інвентарні відомості,
інші регістри бухгалтерського обліку комунального підприємства тощо. Передані
концесіонеру можуть бути лише в складі ЦМК, з деталізацією по сумах.
7.2.3.5. Нематеріальні активи
Права на комп'ютерні програми, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, інші
об'єкти права інтелектуальної власності, підтверджуються, залежно від виду таких об'єктів
та характеру прав, різними документами: патентами, свідоцтвами, ліцензіями тощо.
З урахуванням того, що на практиці більша частина таких прав є правами на комп'ютерні
програми, зауважимо, що якщо планується передавати відповідні права концесіонеру в
складі ЦМК, необхідно погодити таку передачу з власником авторських прав
(розробником тощо) відповідно до умов наданої ним комунальному підприємству ліцензії.
Нематеріальні активи також повинні бути внесені в реєстр об’єктів комунального майна,
про що йтиметься нижче.
7.2.3.6. Об'єкти незавершеного будівництва / законсервовані об'єкти
Об'єкт незавершеного будівництва / законсервований об'єкт для передачі в концесію
потребує такого оформлення:
1) оформлення щодо земельної ділянки, на якій розташовано цей об'єкт, державного
акту про право власності на землю: власником повинна бути визначена
територіальна громада міста в особі міської ради,
2) складання опису об'єкта,
3) відновлення (якщо була втрачена) проектно-кошторисної документації на об'єкт.

13

Залишити автомобіль, який планується передати саме в концесію, зареєстрованим за комунальним
підприємством не можна, оскільки відповідно до Закону України «Про концесії» підприємство не може бути
концесієдавцем. Якщо реєстрацію автомобіля буде залишено за комунальним підприємством, то він зможе
бути переданий концесіонеру хіба що в оренду, або проданий йому.
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За умови виконання зазначених дій, та за умови, що відповідні документи (їхні копії)
будуть додані до договору концесії, об'єкт незавершеного будівництва чи
законсервований об'єкт може бути об'єктом концесії. Земельна ділянка, на якій він
розташований, як вже зазначалося, передається концесіонеру лише в оренду.
7.2.3.7. Земельні ділянки
Земельні ділянки, зайняті об'єктами, що надаються в концесію, відповідно до статті 3
Закону України «Про концесії» передаються концесіонеру не на умовах концесії, а лише
на умовах оренди. Відповідно до статті 125 Земельного кодексу України, право оренди
земельної ділянки, як і право власності на неї, підлягає обов'язковій державній реєстрації.
Відповідно до положень Земельного кодексу України та «Інструкції про порядок
складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право приватної власності
на землю, право колективної власності на землю, право власності на землю і право
постійного користування землею, договорів на право тимчасового користування землею
(в тому числі на умовах оренди) та договорів оренди землі», затвердженої Наказом
Держкомзему № 43 від 04.05.1999 р., наданню земельної ділянки в оренду має передувати
розробка проекту відведення такої ділянки, перенесення її меж в натуру (на місцевість),
одержання власником державного акту про право власності на неї.
Тому рекомендуємо одночасно із належним оформленням права комунальної власності на
об'єкти, що надаватимуться в концесію, розробити проект відведення земельних ділянок,
на яких ці об'єкти розташовано, перенести межі таких ділянок на місцевість та виготовити
державні акти про право власності на землю. Власником земельних ділянок повинна бути
визначена територіальна громада міста в особі міської ради.
Таке оформлення може зайняти до 4-8 місяців. Воно повинне бути завершене до дати
підписання договору концесії з концесіонером, оскільки частина третя статті 10 Закону
України «Про концесії» передбачає, що договір оренди земельної ділянки додається до
концесійного договору.
Рекомендація
В процесі підготовки об'єкта до передачі в концесію виготовляти акт про право постійного
користування земельною ділянкою (на комунальне підприємство) вважаємо недоцільним,
оскільки пізніше це ускладнить і уповільнить надання земельної ділянки в оренду
концесіонеру.
Окрім описаного вище оформлення права комунальної власності на необоротні
матеріальні активи та на нематеріальні активи, закріплені за комунальним підприємством,
вважаємо за необхідне вести облік комунального майна, закріпленого за відповідним
комунальним підприємством та іншими комунальними підприємствами, переданого на
інших підставах різноманітним суб'єктам.
Для цього одному із виконавчих органів міської ради має бути доручено сформувати і
вести реєстр комунального майна територіальної громади, в який внести дані про всі
основні засоби, закріплені за підприємствами на праві господарського відання чи
оперативного управління, передані в оренду тощо. При цьому майно не вилучається у
підприємств - органами місцевого самоврядування ведеться лише його управлінський
облік з метою контролю за збереженням власності територіальної громади. Після передачі
в концесію таке майно продовжує так само обліковуватися в зазначеному реєстрі.
На нашу думку, внесення об'єктів до зазначеного реєстру може здійснюватися паралельно
із належним оформленням права комунальної власності на об'єкти, що передаватимуться у
концесію, відповідно до вищенаведених рекомендацій.
7.2.4. Проведення оцінки об'єкта концесії
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Із початком підготовки об'єктів до передачі в концесію міській раді необхідно встановити
порядок залучення експертів для проведення оцінки об'єктів права комунальної власності
та затвердити термін чинності її результатів, як про це вже зазначалося вище.
Після того, як відповідно до вищевикладених рекомендацій буде визначено об'єкт концесії
та належним чином оформлено право власності на нього, має бути проведено оцінку
вартості основних фондів об'єкта концесії з метою розрахунку концесійних платежів.
Пунктом 17 Положення про проведення концесійного конкурсу та укладення концесійних
договорів на об'єкти права державної і комунальної власності, які надаються у концесію,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 642 від 12 квітня 2000 р., до
складу конкурсної документації віднесено проект концесійного договору. Статтею 10
Закону України «Про концесії» однією з істотних умов договору визначено розмір і
порядок внесення концесійних платежів.
Це означає, що розмір концесійних платежів має бути визначено вже в проекті
концесійного договору. Як складова частина конкурсної документації, проект договору
повинен бути затверджений концесієдавцем (міською радою) до оголошення про конкурс.
Методика розрахунку концесійних платежів, затверджена Постановою Кабінету Міністрів
України № 639 від 12 квітня 2000 р., передбачає визначення розміру концесійних платежів
виходячи з вартості основних фондів об'єкта концесії, визначеної експертним шляхом.
Проведення такої оцінки може зайняти до одного місяця. А оскільки розрахунок розміру
концесійного платежу має бути проведено до оголошення про конкурс, але він має
лишатися дійсним аж до завершення конкурсу і укладення концесійного договору,
необхідно, щоб і результати оцінки залишалися чинними до цього часу. Тому
рекомендуємо встановити термін чинності результатів такої оцінки щонайменше в 6
місяців.

7.3 Проведення концесійного конкурсу та передача об'єкта в концесію
7.3.1. Проведення концесійного конкурсу
Відповідно до статті 6 Закону України «Про концесії», рішення про надання концесії
приймається за результатами концесійного конкурсу. Лише в разі, коли після оголошення
концесійного конкурсу на участь у зазначеному конкурсі подав заявку лише один
претендент, концесійний договір може бути укладений уповноваженим органом з цим
претендентом шляхом погодження з ним істотних умов договору.
Утворена міською радою (чи її виконавчим органом, якщо рада прийняла рішення про
надання йому цієї функції концесієдавця) конкурсна комісія забезпечує організацію і
проведення концесійного конкурсу, вивчає конкурсні пропозиції та надає концесієдавцю
(міській раді) пропозиції щодо визнання певного претендента переможцем. В кожному
разі, рішення про визначення переможця та укладання із ним концесійного договору має
бути прийняте міською радою.
Послідовність дій із проведення концесійного конкурсу:
Порядок проведення концесійного конкурсу визначається Законом України "Про концесії"
та Положенням про проведення концесійного конкурсу та укладення концесійних
договорів на об'єкти права державної і комунальної власності, які надаються у концесію,
затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. № 642. Немає
потреби розробляти і затверджувати аналогічне положення на рівні органів місцевого
самоврядування; ми рекомендуємо органам місцевого самоврядування використовувати
зазначене положення.
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1. Як вже зазначалося, проведенню конкурсу має передувати затвердження відповідною
радою переліку об'єктів права комунальної власності, які можуть надаватися в концесію
(Додаток 2.1).
2. Наступним кроком має стати утворення конкурсної комісії та затвердження положення
про неї (Додаток 2.2). У відповідному рішенні можна одночасно уповноважити
виконавчий комітет відповідної ради виконувати функції концесієдавця – це значно
спростить у подальшому проведення концесійного конкурсу.
3. Конкурсною комісією розробляється конкурсна документація, що включає в себе, в
тому числі, проект концесійного договору та інструкцію претендентам (рекомендовану
структуру конкурсної документації та зразки деяких документів наведено в Додатках 2.32.5).
4. Розроблені конкурсною комісією умови конкурсу погоджуються в Мінжитлокомунгоспі
України.
5. Розроблені конкурсною комісією умови конкурсу затверджуються концесієдавцем.
6. Оголошується концесійний конкурс.
7. Протягом 60 днів приймаються заявки та пропозиції від претендентів.
8. Протягом 45 днів після завершення строку прийому заявок та пропозицій конкурсна
комісія вивчає пропозиції, подані учасниками конкурсу.
9. За результатами такого розгляду конкурсна комісія складає протокол та подає
концесієдавцю свої висновки та пропозиції щодо визнання певного учасника конкурсу
переможцем конкурсу.
10. Після прийняття концесієдавцем рішення про переможця концесійного конкурсу
результати конкурсу публікуються, а переможець і концесієдавець укладають
концесійний договір. При цьому законодавство дозволяє сторонам проводити переговори
з метою узгодження кінцевого варіанта договору і не встановлює обмежень щодо
тривалості таких переговорів.
7.3.2 Передача об'єкта концесії концесіонеру
1. Після укладення концесійного договору майно, що передається в концесію,
продовжує експлуатуватися комунальним підприємством до передачі такого майна
концесіонеру. Договори оренди земельних ділянок доцільно підписувати
одночасно з концесійним договором, із відкладальною умовою передачі ділянок
орендарю (концесіонеру) в день передачі об'єкта концесії за концесійним
договором.
В межах строків передачі об'єкта в концесію, визначених концесійним договором,
концесіонером спільно з представниками комунального підприємства і міської
ради має бути попередньо визначено дату, на яку концесіонером буде виконано всі
умови для початку експлуатації об'єкта концесії (одержано згоду органу
Антимонопольного комітету, отримано ліцензію, сформовано та подано на
погодження тарифи на послуги тощо).
Ми рекомендуємо, щоб ця дата була віддалена в часі від укладення договору
концесії не менш ніж на 2 місяці (передбачений договором крайній строк передачі
об'єкта в концесію повинен бути більшим ще принаймні на один місяць).
2. Протягом часу від укладення концесійного договору до зазначеної дати
концесіонером має бути укладено трудові договори з працівниками (набрано штат),
укладено договори з постачальними організаціями, споживачами послуг тощо. В
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договорах повинне міститися застереження про початок їх дії із вищезазначеної
дати.
3. Після виконання концесіонером всіх вищезазначених умов для початку
експлуатації об'єкта концесії, міська рада на своєму засіданні повинна прийняти
рішення про вилучення - з обумовленої дати - об'єкта, що передається в концесію, з
господарського відання комунального підприємства та одночасну передачу його
концесіонеру.
Одночасно має бути вирішене питання про продовження діяльності чи ліквідацію
комунального підприємства. Якщо комунальне підприємство продовжує
функціонувати, то в кожному разі має бути прийняте рішення про зменшення його
статутного капіталу відповідно до вартості вилученого майна.
Оборотні активи та інші речі, визначені індивідуальними ознаками, за рішенням
міської ради комунальне підприємство може продати концесіонеру (за бажанням
сторін) чи будь-якій зацікавленій особі. Отримавши виручку від продажу запасів і
інших оборотних (необоротних) активів, комунальне підприємство матиме змогу
погашати кредиторську заборгованість та провести розрахунки з бюджетом за
податками, зборами (обов’язковими платежами), персоналом відповідно до
прийнятих рішень щодо подальшої діяльності підприємства та наказів щодо
звільнення (переводу) працівників і виплат згідно трудового законодавства.
4. Якщо транспортні засоби передаються в концесію, здійснюється їх перереєстрація
на міську раду / виконком.
5. З концесіонером укладаються договори купівлі-продажу, оренди тощо щодо майна,
яке не стало об'єктом концесії, але відповідно до концесійного договору має бути
передане концесіонеру на інших правових засадах.
6. В обумовлену дату сторонами підписується акт приймання-передачі об'єкта
концесії та акти приймання-передачі земельних ділянок в оренду. При цьому в
Реєстрі об'єктів комунального майна, якщо він ведеться, робляться відмітки про
передачу об'єктів у концесію; об'єкти продовжують обліковуватися в Реєстрі.
Узагальнено схему підготовки та передачі об'єктів теплопостачання в концесію наведено в
Додатку 2.6.

127

РЕФОРМА МІСЬКОГО ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

8. Револьверний фонд фінансування енергозберігаючих заходів у
громадських будинках і спорудах та житлових будинках
Оскільки сьогодні лише незначна кількість місцевих бюджетів не є дотаційними, то
небагато органів місцевого самоврядування можуть планувати щорічно значні суми
коштів на цілі інвестування для реалізації таких важливих заходів як енергоефективність в
громадських будинках і спорудах та житлових будинках. Водночас, більшість органів
місцевого самоврядування мають бажання сприяти залученню інвестицій приватного
сектору економіки і створювати для цього відповідні фінансові механізми стимулювання.
Фінансова підтримка з боку органів місцевого самоврядування учасникам ринку
енергоефективності у житловому господарстві може слугувати стимулом для розвитку
ринку кредитування на цілі інвестицій, який сьогодні знаходиться на початковому етапі
розвитку.
Для вирішення перелічених вище питань пропонується модель створення за кошти
місцевих бюджетів револьверного фонду фінансування проектів з енергоефективності у
громадських будинках і спорудах та житлових будинках. Ця модель детально опрацьована
в Навчальному посібнику «Револьверний фонд фінансування проектів з
енергоефективності у громадських будинках і спорудах та житлових будинках. Модель
стимулювання залучення капіталу приватного сектору економіки за кошти місцевих
бюджетів.» та подана у додатку 3.
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9. Залучення приватного капіталу для виконання робіт з
капітального ремонту та заходів з енергозбереження в
багатоквартирних будинках
Із прийняттям 19 червня 1992 року Закону України «Про приватизацію державного
житлового фонду» громадяни України отримали можливість, як зазначено в преамбулі до
нього, «вільного вибору способу задоволення потреб у житлі» – тобто, вибору між
проживанням на умовах найму та прийняттям квартир у свою приватну власність
(приватизацією). Станом на 2010 рік своїм правом отримати квартиру в свою приватну
власність скористалися більш ніж 90% колишніх наймачів, а нині – власників квартир.
Зазначений закон дозволив і передбачив приватизацію саме квартир як окремих фізичних
об'єктів. Тобто, квартира стала самостійним, окремим об'єктом права власності.
Одночасно стаття 10 згаданого закону визначила, що власники квартир у
багатоквартирному будинку є співвласниками «допоміжних приміщень цього будинку,
його технічного обладнання та елементів зовнішнього благоустрою». Ця ж норма
повторена і деталізована в ст.382 ЦКУ: «приміщення загального користування, опорні
конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання за межами
або всередині квартири, яке обслуговує більше однієї квартири, а також споруди, будівлі,
які призначені для забезпечення потреб усіх власників квартир…».
Стаття 322 ЦКУ передбачає, що власник зобов'язаний утримувати майно, що йому
належить, якщо інше не встановлено договором або законом. Закон не передбачає якихось
винятків для власників квартир. Тому власники квартир у багатоквартирних будинках
зобов'язані самостійно нести витрати із утримання як своїх квартир, так і спільного майна
будинку.
Одночасно в Україні нормативно-правовими документами не передбачається проведення
обов'язкових відрахувань на капітальний ремонт багатоквартирних будинків власниками
приватизованих квартир та нежилих приміщень. Внаслідок цього відсутнє джерело
регулярного фінансування капітального ремонту таких будинків та існує значна потреба в
коштах на ці цілі. Сума необхідних для інвестицій коштів щодня зростає, оскільки
житловий фонд продовжує старіти і вимагати все більшого обсягу робіт.
Загальні обсяги інвестицій, необхідних для виправлення ситуації, спричиненої тривалою
бездіяльністю у сфері робіт з утримання і ремонту житла, а також сучасні енергетичні
вимоги набагато перевищують можливості державного та місцевого бюджетів не лише на
найближчі кілька років, але й взагалі на досяжне майбутнє.
Потреба в коштах на проведення капітального ремонту є такою, що значно перевищує
фінансові можливості більшості співвласників багатоквартирних будинків. Вони не здатні
одночасно внести всю необхідну суму, а поступове її накопичення може потребувати
кількох років. Крім того накопичення не є виправданим з огляду на значну інфляцію.

9.1 Залучення приватного капіталу: чому ОСББ є ключовою особою?
Як вже було з'ясовано вище, спільне майно в багатоквартирному будинку, відповідно до
ст.382 ЦКУ, є спільною сумісною власністю власників квартир. Відповідно до статті 369
ЦКУ, «розпоряджання майном, що є у спільній сумісній власності, здійснюється за згодою
всіх співвласників». Виходячи з наведених норм, для прийняття будь-якого рішення щодо
спільного майна необхідно одержати стовідсоткову згоду всіх співвласників. Цілком
зрозуміло, що на практиці дійти одноголосної згоди співвласників щодо якогось питання
можливо лише в будинку з невеликою кількістю квартир, та й то не завжди.
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Тому українським законодавством передбачено альтернативний механізм прийняття
рішень щодо спільного майна в багатоквартирному будинку в умовах співвласності при
відсутності стовідсоткової згоди – об'єднання співвласників багатоквартирного будинку.
Відповідно до Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного
будинку», ОСББ є «юридична особа, створена власниками для сприяння використанню
їхнього власного майна та управління, утримання і використання неподільного та
загального майна». Членами ОСББ можуть бути фізичні та юридичні особи, які є
власниками жилих та нежилих приміщень у багатоквартирному будинку. Найважливіші
питання – і в тому числі про реконструкцію та ремонт будинку – вирішуються загальними
зборами ОСББ шляхом голосування. Як передбачає типовий статут ОСББ, затверджений
Наказом Держжитлокомунгоспу України від 27.08.2003 р. № 141, рішення про
реконструкцію та ремонт будинку приймається ¾ голосів присутніх на зборах членів
об'єднання (для правомочності зборів необхідно, щоб на них були присутні більше ніж
50% членів ОСББ). Порядок голосування на зборах визначається статутом об'єднання.
Тож об’єднання співвласників багатоквартирного будинку є ключовими особами – адже
саме вони є «організованим власником», організацією, здатною сформулювати і
висловити загальну волю великої кількості співвласників багатоквартирного будинку.

9.2 Можливі варіанти залучення ресурсів
Виходячи з фінансових можливостей співвласників багатоквартирного будинку та
обмеженості бюджетних коштів, єдиним реальним джерелом для проведення капітального
ремонту та енергозберігаючих заходів у будинку є залучені ресурси.
При цьому варіант, коли проведення енергозберігаючих заходів та отримання кредиту
організовують неорганізовані власники (не створюючи ОСББ) на практиці майже
неможливий. Тому нижче розглядаються лише ті варіанти роботи, в яких центральною
дійовою особою є «організований власник» – об'єднання співвласників багатоквартирного
будинку.
Однак при будь-якому з підходів основним проблемним питанням, яке виникає при
залученні кредиту, є питання забезпечення виконання позичальником своїх зобов'язань з
погашення кредиту та сплати відсотків. Основні види забезпечення виконання
зобов'язання за кредитним договором – порука, гарантія, а також застава.
Як свідчить практика, саме застава є найбільш розповсюдженим і бажаним для кредитора
видом забезпечення виконання позичальником своїх зобов'язань. Дуже поширеним є
такий вид застави як іпотека – тобто, застава нерухомого майна, яке залишається у
володінні заставодавця або третьої особи. Однак ОСББ як юридична особа найчастіше не
має нерухомого майна, яке б банк чи інший кредитор міг взяти в іпотеку в забезпечення
виконання об'єднанням зобов'язань за кредитним договором. Навряд чи й члени ОСББ
захочуть передавати в іпотеку свої квартири чи компанія-підрядник - свою власну
нерухомість. Чи не єдиним серйозним активом в багатоквартирному будинку є «грошовий
потік» – платежі за житлово-комунальні послуги, внески членів ОСББ тощо.
З урахуванням досвіду інших країн, саме зазначений «грошовий потік» слід розглядати як
перспективний предмет застави при залученні коштів на ремонт чи поліпшення спільного
майна в багатоквартирному будинку. При цьому передбачається укладання договору
застави майнових прав (прав вимоги до боржників ОСББ). Можливість передавати в
заставу майнові права прямо передбачена статтею 576 ЦКУ.
Отже, базуючись на описаному підході і враховуючи той факт, що ОСББ не володіють
достатнім досвідом і знаннями для того, щоб якісно підготувати документи, необхідні для
отримання кредиту, можливі такі основні варіанти залучення коштів, описані нижче:
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§

компанія-підрядник за власні або залучені кошти виконує ремонтні роботи та надає
ОСББ відстрочку оплати виконаних робіт,

§

оплачує роботи компанія, яка надає певні комунальні послуги в будинку, за що
ОСББ укладає з нею довгостроковий договір про надання таких послуг в будинку
виключно цією компанією.

9.2.1 Компанія-підрядник виконує роботи в розстрочку
Нижче наведено послідовність дій у варіанті, за яким компанія-підрядник (виконавець
ремонтних робіт) виконує роботи за власні або залучені кошти, надаючи ОСББ відстрочку
оплати виконаних робіт:
1. Загальні збори ОСББ приймають рішення про внесення додаткових внесків
(платежів) членами (визначають розмір, строки і порядок внесення тощо). Це
рішення відображається у відповідному протоколі загальних зборів і буде
обов'язковим для всіх членів; до його виконання можна примусити в судовому
порядку.
2. Відносини ОСББ з власниками, які не є його членами, оформлюються угодою про
співпрацю та дії у спільних інтересах14. Угода повинна передбачати участь нечлена ОСББ у витратах, пов'язаних з ремонтом/поліпшенням будинку, шляхом
регулярного внесення певних сум на передбачений для цієї мети рахунок ОСББ. До
її виконання можна примусити в судовому порядку15.
3. Компанія-підрядник зобов'язується розробити й забезпечити затвердження
проектно-кошторисної документації, виконати і здати в установлений строк певні
будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а ОСББ
зобов'язується надати доступ до спільного майна і прийняти закінчені будівельні
роботи та оплатити їх. Оплата робіт здійснюється після їх виконання, поступово,
протягом кількох років.
4. ОСББ в забезпечення своїх зобов'язань за договором підряду передає компаніїпідряднику (у випадку залучення коштів підрядником – безпосередньо
кредитодавцю, в забезпечення виконання компанією-підрядником обов'язків по
кредитному договору) в заставу права вимоги (у тому числі ті, що можуть
виникнути в майбутньому) по зобов'язаннях членів і не-членів об'єднання перед
ОСББ.
Для ОСББ джерелом коштів на оплату виконаних компанією-підрядником робіт є
додаткові регулярні внески членів ОСББ та власників, які не є членами об'єднання. Слід
зауважити, що на додаткові внески не поширюються чинна система пільг та субсидій.
9.2.2 Компанія-підрядник стає виконавцем послуги з централізованого опалення
В запропонованому нижче підході компанія-підрядник (надалі - ЕСКО) не просто виконує
роботи на будинку, але й стає виконавцем послуги з централізованого опалення в
будинку. Оплата за послугу здійснюється за встановленими нормами і тарифами виходячи
з опалювальної площі. Компанія проводить енергоощадні заходи, зменшує
енергоспоживання, і за рахунок досягнутої економії (тариф за послугу не переглядається)
має можливість здійснити погашення кредиту.
14

Угоди про співпрацю та дії у спільних інтересах передбачені частиною п'ятою статті 9 Закону України
«Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку».

15

В разі відмови укладати зазначену угоду, від власника, який не є членом ОСББ і не брав участі в
фінансуванні робіт, можна в судовому порядку вимагати пропорційного відшкодування понесених іншими
власниками витрат (статті 1212-1214 ЦКУ).
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Послідовність реалізації:
1. ОСББ на загальних зборах визначає ЕСКО виконавцем послуги з теплопостачання
(рішення фіксується в протоколі) і укладає відповідний договір. Договір
укладається строком на кілька років (строк повинен забезпечити повернення ЕСКО
вкладених коштів).
2. Виконком відповідної місцевої ради погоджує тариф ЕСКО.
3. На підставі договору з ОСББ та погодженого виконкомом тарифу ЕСКО укладає
договори на надання послуги з централізованого теплопостачання зі споживачами
в будинку. Договори передбачають оплату послуг за нормами, виходячи з
опалювальної площі.
4. З підприємством – виробником теплової енергії ЕСКО укладає договір про купівлю
теплової енергії (кількість придбаної енергії визначається за показаннями приладу
обліку).
5. За відсутності власних фінансових ресурсів ЕСКО бере кредит під заставу платежів
від споживачів.
6. ЕСКО виконує обумовлені договором з ОСББ роботи та встановлює обладнання.
По завершенні строку дії договору ОСББ стає власником проведених поліпшень і
встановленого обладнання.
При реалізації такого підходу для ЕСКО логічно надавати мешканцям також послугу з
централізованого постачання гарячої води, додатково до послуги з централізованого
опалення.

9.3 Роль органів місцевого самоврядування
Необхідно зауважити, що у будь якому варіанті залучення коштів, джерелом їх погашення
є кошти власників квартир та нежитлових приміщень. Тому важливою є робота, яка
передує прийняттю рішення співвласниками будинку, і у цій роботі значний вплив на
результат має позиція органів місцевого самоврядування.
Відповідно до чинного законодавства, органи місцевого самоврядування виступають у
багатоквартирному будинку одночасно в трьох ролях:
1. співвласник «загального майна» (оскільки в будинку є квартири та/або нежилі
приміщення комунальної власності): ст. 382 ЦКУ, ч.3 ст. 10 Закону України «Про
приватизацію державного житлового фонду»,
2. колишній власник (оскільки до приватизації квартир будинок належав до
комунальної власності): ч.7 ст. 10 Закону України «Про приватизацію державного
житлового фонду»,
3. влада (оскільки несе загальну відповідальність за стан житлового фонду в місті):
пп. 3 п. «а» ч.1 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Як співвласник спільного майна орган місцевого самоврядування зобов'язаний брати
участь в утриманні цього майна разом із рештою співвласників, пропорційно площі
квартир та/або нежилих приміщень, які належать до комунальній власності.
Як колишній власник будинку, орган місцевого самоврядування зобов'язаний брати участь
у фінансуванні ремонту багатоквартирного будинку та сприяти організації його
проведення.
Як суб'єкт, наділений владними повноваженнями на своїй території, орган місцевого
самоврядування повинен контролювати дотримання мешканцями правил користування
приміщеннями житлових будинків і своєчасно вживати заходів до порушників.
Однак, на жаль, не всі ОМС, не завжди і не повністю усвідомлюють ці три ролі.
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Тож позиція міської влади є вкрай важливою. Ця позиція може або мотивувати власників
квартир здійснювати інвестиції, або підтримувати в них надію на те, що колись витрати на
ремонт багатоквартирних будинків в повному обсязі візьме на себе держава або
територіальна громада.
Одними з інструментів міської влади щодо стимулювання залучення приватного капіталу
для виконання робіт з капітального ремонту та заходів з енергозбереження в
багатоквартирних будинках можуть бути:
§

міська програма проведення капітального ремонту житлових будинків

§

міська програма соціального захисту нужденних співвласників

9.3.1 Міська програма проведення капітального ремонту
Можливі два альтернативні варіанти розв'язання проблеми капітального ремонту на
місцевому рівні:
Перший варіант передбачає традиційне виділення коштів на капітальний ремонт житлових
будинків з міського бюджету. Однак потреба в коштах перевищує можливості міського
бюджету. Обмеженість місцевих бюджетів не дозволяє вирішити проблему. Крім того,
такий підхід стимулює подальше безвідповідальне ставлення співвласників
багатоквартирних будинків до їхньої спільної власності.
Другий, оптимальний, варіант передбачає виділення коштів співвласникам з міського
бюджету на засадах співфінансування, з наданням організаційної підтримки в проведенні
капітального ремонту. Цей варіант дозволяє залучити на ремонт багатоквартирних
будинків кошти їхніх співвласників, що збільшує загальний обсяг фінансування ( в
подальшому зменшить навантаження на міський бюджет), а головне - виховує у
мешканців відповідальне ставлення до їхньої спільної власності.
Умови виділення з міського бюджету коштів співвласникам на проведення капітального
ремонту багатоквартирного будинку, на думку авторів, можуть враховувати:
§

наявність
в
багатоквартирному
будинку
об'єднання
співвласників
багатоквартирного будинку (черговість надання співфінансування з міського
бюджету може визначатися, за інших рівних умов, датою державної реєстрації
об'єднання);

§

відсоток співвласників, що прийняли рішення про проведення капітального
ремонту та взяли на себе в той чи інший спосіб витрати з його фінансування;

§

наявність в об'єднання співвласників багатоквартирного будинку затвердженого
довгострокового плану капітального ремонту будинку, в якому передбачено
впровадження заходів з енергозбереження та наявне підтвердження суттєвого
ефекту від таких заходів;

§

наявність в об'єднання співвласників багатоквартирного будинку власного
ремонтного фонду;

§

рівень
своєчасної
оплати
багатоквартирного будинку;

§

відсоток співфінансування за рахунок коштів міського бюджету від загального
кошторису капітального ремонту багатоквартирного будинку.

житлово-комунальних

послуг

мешканцями

Затвердження сесією міської ради та виконання Програми дасть змогу збільшити
загальний обсяг фінансування на потреби капітального ремонту багатоквартирних
будинків у містах за рахунок залучення коштів співвласників, збільшити обсяги
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відремонтованого житлового фонду, стимулювати дбайливе і відповідальне ставлення
мешканців міста до багатоквартирного житлового фонду16.
9.3.2 Міська програма соціального захисту нужденних співвласників
Власники квартир – одержувачі пільг і субсидій часто незацікавлені в запровадженні
додаткових внесків: одержана економія енергоресурсів мало позначиться на їхніх
платежах, а сплачувати додаткові внески обтяжливо.
Крім того, і забезпечені сьогодні роботою співвласники можуть мати побоювання, що
будуть неспроможними забезпечити свою частину фінансування у випадку втрати роботи.
Описана проблема зумовлена тим, що чинна в Україні система пільг та субсидій
поширюється на платежі за житлово-комунальні послуги, але не охоплює витрат
(відрахувань) на проведення капітального ремонту (в т.ч. заходів з ресурсозбереження)
багатоквартирних будинків (та й житлового фонду в цілому). Таким чином, власники
отримують допомогу держави на оплату споживання енергетичних та інших ресурсів, але
не отримують такої підтримки на оплату заходів зі зменшення такого споживання.
Вирішити описану вище проблему можна лише запровадивши систему цільової адресної
допомоги нужденним співвласникам багатоквартирного будинку на проведення заходів з
його капітального ремонту та/або заходів з ресурсозбереження.
Така допомога може запроваджуватися на двох рівнях: загальнодержавному та місцевому.
Не чекаючи вирішення проблеми в масштабах держави, органи місцевого самоврядування
можуть запровадити таку допомогу на місцевому рівні.
Статті 34 і 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» дозволяють
органам місцевого самоврядування встановлювати за рахунок власних коштів і
благодійних надходжень додаткові до встановлених законодавством гарантії щодо
соціального захисту населення. У той же час, практично кожне місто в Україні щороку
виділяє певну суму коштів на капітальний ремонт багатоквартирного житлового фонду.
Частину їх можна було б спрямувати на надання місцевої адресної соціальної допомоги на
проведення капітального ремонту для нужденних власників житла.
Тож для запровадження місцевої адресної соціальної допомоги на проведення
капітального ремонту міській раді необхідно прийняти відповідну місцеву програму та
нормативні акти.
Місцева допомога на капітальний ремонт розраховуватиметься окремо від державної
субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, і отримати
таку місцеву допомогу можна буде дозволити навіть тим громадянам, які не мають права
на призначення державної субсидії.

16

З досвідом міст щодо співпраці з ОСББ можна ознайомитись на сайті проекту http://mhrp.org.ua в розділі
«Кращі практики міст України».
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Додаток 1. Пакет документів для отримання кредиту
Додаток 1.1 Перелік документів для отримання кредиту
1.
2.
3.

4.

Заявка на отримання кредиту
Анкета позичальника
Копії правовстановлюючих документів, необхідних для оформлення кредиту, забезпечення
та укладення відповідних договорів:
· установчого договору; *
· статуту; *
· свідоцтва про державну реєстрацію в органах виконавчої влади; *
· картки зразків підписів і відбитків печатки (оригінали); *
· паспортів керівника та осіб, які мають право підпису згідно з карткою зразків підписів;*
· довідки з Державної податкової адміністрації про взяття підприємства на облік;
· патентів, ліцензій та інших документів, які дозволяють займатися певними видами діяльності (якщо
діяльність підлягає ліцензуванню);
· виписки з реєстру акціонерів про склад акціонерів (для акціонерних товариств);
· довідки підприємства про склад правління, спостережної ради, ревізійної комісії;
· довідки про відсутність змін у правовстановлюючих документах
Фінансові та звітні документи:
· баланс позичальника (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), звіт про рух коштів
(форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4) — на останню річну дату та на останні
3 квартальних дати; Для підприємств, які існують менш як 2 роки, фінансові та звітні
·

5.

6.
7.

8.

документи надаються за час фактичного функціонування.

розшифровки дебіторів та кредиторів (в т ч. за вексельними зобов`язаннями, виданими
та одержаними) — в розрізі основних контрагентів, сума щодо кожного з яких становить понад
10 % від суми відповідної заборгованості;*
· розшифровка основних засобів; позабалансових зобов’язань; надходжень коштів за останні
6 місяців
· розшифровка залишків готової продукції (товарів) і матеріальних запасів на перше число поточного
місяця;
· для приватного підприємця — копія декларації про прибуток підприємства на останню звітну дату
(за можливості — з відміткою податкової інспекції);
· аудиторський висновок, що підтверджує результати господарської діяльності за останній
календарний рік (за наявності);
· довідка з інших банків про розміри заборгованості за кредитом та відсотками, її характер та строки
погашення за договором кредиту;
· довідки про обороти по рахунках, видані обслуговуючими банками.
Комерційні документи:
· бізнес-план або техніко-економічний розрахунок окупності кредитного проекту (за формами Банку);
· копії контрактів, договорів з продавцями та покупцями з відмітками про часткову оплату
та здійснені відвантаження продукції (надані послуги) на день звернення за кредитом, та інших
договорів (в т ч. договорів оренди приміщень тощо), які пов’язані із заходом, що кредитується;
· план грошових потоків на період користування кредитом (за формою Банку) надається при
оформленні довгострокових кредитів;
Документи щодо забезпечення кредиту (див. додаток до переліку документів)
Документи, які можуть бути передані банку після прийняття рішення про кредитування
· документи (протокол рішення вищого органу управління тощо), які підтверджують прийняття
рішення про отримання кредиту (якщо це передбачено статутними документами) та повноваження
осіб на укладення з Банком договорів кредиту, застави, поруки (гарантії), тощо;
· письмова згода власників (засновників, акціонерів) або протокол рішення вищого органу управління
на передачу майна в заставу (якщо це передбачено статутними документами заставника);
· витяг з Державного реєстру застав рухомого майна та інші документи, що свідчать про відсутність
податкової або іншої застави;
· довідка з ДПА про відсутність у Позичальника та Заставника податкової застави.
При наданні кредитів на будівництво, розширення та реконструкцію основних фондів тощо, Банку
додатково надаються:
· проектно-кошторисна документація, розроблена та затверджена в установленому порядку;
· проект (план) технічного переозброєння виробництва (діючого підприємства);
· рішення про відведення земельної ділянки;
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·

9.

договір підряду на виконання будівельно-монтажних робіт; дозвіл підрозділу архітектурнобудівельного контролю на будівництво; висновок санітарно-епідеміологічної станції про
погодження проекту;
· висновок пожежної інспекції.
Інші документи на запит Банку.
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Додаток 1.2 Заявка на отримання кредиту
ЗАЯВКА НА ОТРИМАННЯ КРЕДИТУ
Підприємство (повне найменування)___________________________________________
Адреса: _____________________________________________________________________
Код ЗКПО __________________________________________________________________
Прошу надати кредит на наступних умовах:
Цільове призначення кредиту_________________________________________________
Вид кредиту_________________________________________________________________
(разовий кредит, кредитна лінія, тощо)
Валюта кредиту: ____________________________________________________________
(українська гривна, долар США, ЄВРО, російський рубль)
Сума кредиту, яка запитується _______________________________________________
Строк кредиту, який запитується _____________________________________________
Періодичність погашення ____________________________________________________
(щомісячно, щоквартально, траншами до __ днів інше)
Відсоткова ставка, яка запитується____________________________________________
Забезпечення кредиту, яке пропонується_______________________________________
Прізвище, ім’я, по батькові керівника:
_____________________________________
Телефон, факс,
E-mail _____________________________
Підпис ______________________________
Прізвище, ім’я, по батькові головного бухгалтера:
_____________________________________
Телефон, факс,
E-mail _____________________________
Підпис ______________________________
М.П.
Дата: _______________________________
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Додаток 1.3 Анкета позичальника

АНКЕТА ПОЗИЧАЛЬНИКА
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДПРИЄМСТВО

Повна назва Позичальника
Код ЄДРПОУ

Юридична / фактична адреси
Контактні телефони
П.І.Б та посада особи, яка
відповідає за роботу з банком
Електронна пошта/ web-сторінка
Дата реєстрації (перереєстрації)
ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА
1. Власники підприємства:
Назва й
місцезнаходження

Вид
діяльності

Частка в
статутному
фонді, %

Форма
внеску

Статутний фонд, грн.
До
Оплачений
оплати

Участь в інших
підприємствах

2. Участь в інших підприємствах (розшифровка рядки 40-45 Балансу підприємства на останню звітну
дату):
Частка в
Внесок у статутний фонд, грн.
Назва й
Форма
Вид діяльності
статутному фонді,
місцезнаходження
внеску
Оплачений
До оплати
%

Посада

МЕНЕДЖМЕНТ
Керівництво підприємства (директор, гол. бухгалтер, заступники директора)
Досвід роботи
Участь в інших
Ф.И.О.
Вік
Освіта/професія
підприємствах
Підприємство
Галузь
Додатково вказати Склад Правління, Наглядової Ради.

Назва Банку

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВІДКРИТІ РАХУНКИ
Дата
МФО
№ рахунку
Валюта
відкриття
рахунку

Сумарні надходження за
останні 12 місяців

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КРЕДИТИ БАНКІВ (НА ДАТУ ОСТАННЬОГО БАЛАНСУ Й ДАТУ
ЗАПОВНЕННЯ)
Графік
Наявність
Назва БанкуЗаборго
%
Дата
Забезпеч
Тип Валюта
Ліміт
погашенн
прострочен
Кредитора
ваність
ставка видачі
ення
я
ня

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОЗАБАЛАНСОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ (НА ДАТУ ЗАПОВНЕННЯ)
(гарантії, акредитиви, поруки по зобов'язаннях третіх осіб)
Обслуго
Дата
%
Дата
Контрагент
вуючий
Тип
Валюта Ліміт
закінченн
Забезпечення
ставка відкриття
банк
я
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
Основні види діяльності
Комерційна організація
(наявність філіальної,
дистриб'юторської мережі й т.п.)
Основні види продукції
Короткий опис виробничого
циклу
(для виробничих компаній)
Основні ринки збуту
(Україна / експорт - указати частку
в продажах)
Виробничі потужності (інформація про основне* виробниче обладнання):
Вид
Дата
Обтяження
Проектна
Найменування
виробленої
постановки
заставою
потужність
продукції
на баланс

Фактичне
завантаження (%)
2009р.
поточна

* Займає понад 5% у загальному обсязі основних коштів підприємства
Реалізація основних видів продукції:
Обсяг реалізації в натуральному
вимірі
Товарна
Аналогічни
група
201017
2009 рік
й період
рік
2009р.

Обсяг реалізації, грн.
2009 рік

20101
рік

Аналогічний
період
2008р.

Частка на
ринку

Усього
Основні* покупці:
Найменування
покупця**

№
контракту
й термін
дії

Загальна
сума,
тис. грн.

Сума
продажів18
2009

2010

Частка в
загальній
сумі
продажів2
2009

Вид реалізуємої
продукції/сировини/
матеріалів/послуг

Тривалість
взаємин з
покупцем

2010

Інші (<5%)
* Розкрити контрагентів, які займають більше 5% у загальному обсязі
**Виділити пов'язані особи
Копії основних діючих реалізаційних контрактів з усіма доповненнями й специфікаціями додаються.
Основні* постачальники:
Найменування
постачальника**

№
контракту
й термін
дії

Загальна
сума,
тис. грн.

Сума
поставки
2009

2010

Частка в
загальній
сумі
2009

2010

Вид поставляємої
продукції,
/сировини/
матеріалів/послуг

Тривалість
взаємин з
постачальником

Інші (<5%)
17
18

Інформація надається за поточний звітний період (квартали)
Інформація надається за повний попередній рік і поточний звітний період
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* Розкрити контрагентів, які займають більше 5% у загальному обсязі
**Виділити пов'язані особи
Копії основних діючих закупівельних контрактів з усіма доповненнями й специфікаціями додаються.
Власна оцінка ринку19 :
Основні конкуренти

Найменування
підприємстваконкурента

Частка на
ринку

План розвитку підприємства (на період кредитування в ДМ Банку):
- визначення й обґрунтування сегмента ринку компанії;
- планові показники по обсягах продажів, частці ринку, регіональній
присутності, продуктовому ряду й т.д.;
Ринкові цілі
- конкурентні переваги компанії й способи досягнення поставлених
цілей;
- плани інвестицій у виробничі потужності: напрямку інвестицій,
сума, строки й передбачуваний результат;
- плани інвестицій у канали збуту (роздрібна мережа продажів, мережа
сервісної підтримки й т.д.): напрямку інвестицій, сума, строки й
Інвестиційна стратегія
передбачуваний результат;
- плани інвестицій у корпоративні права інших компаній : напрямку
інвестицій, сума, строки й передбачуваний результат;
- політика формування пасивів (у т.ч. планові показники
співвідношення власних і позикових коштів, ключові джерела
фінансування);
Фінансовий план
- політика взаємин з банками й формування кредитного портфеля;
- політика використання (розподілу) прибутку;

Назва
боржник
а

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДЕБІТОРСЬКУ ЗАБОРГОВАНІСТЬ
(на останню звітну дату)
Планована
При
Призначення
Дата
дата
наявності Заборгованіс
(предмет
виникнення
погашення
причина
ть
заборгованост заборгованос
заборгованос простроченн
і)
ті
ті
я оплати

Рядок
баланс
у

Примітки:
У розшифровку дебіторської заборгованості включається заборгованість покупців за відвантажену
продукцію, аванси, векселі отримані, заборгованість бюджету, іншу дебіторську заборгованість.
Загальна сума розшифрованої дебіторської заборгованості повинна відповідати сумі рядків 150 - 210
активу балансу підприємства на звітну дату.
При наявності значної кількості дебіторів, допускається угруповання дрібних дебіторів по предметі
заборгованості (із вказівкою кількості боржників у групі), але при цьому великих дебіторів (понад 5% у
загальному обсязі заборгованості) у кожному разі необхідно відображати в повному обсязі.

Назва
кредитор
а

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КРЕДИТОРСЬКУ ЗАБОРГОВАНІСТЬ
(на останню звітну дату)
Планована
При
Призначення
Дата
дата
наявності Заборгованіст
(предмет
виникнення
погашення
причина
ь
заборгованост заборгованос
заборгованос простроченн
і)
ті
ті
я оплати

Рядок
баланс
у

Примітки:
19

У випадку наявності власного дослідження ринку, надається копія даного документа.
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Розшифровка кредиторської заборгованості включає заборгованість перед постачальниками за сировину й
матеріали, аванси отримані, векселя видані, заборгованість перед бюджетом, поточну заборгованість по
довгострокових зобов'язаннях, іншу кредиторську заборгованість.
Загальна сума розшифрованої короткострокової кредиторської заборгованості повинна відповідати
сумі рядків 510 - 610, довгострокової - сумі рядків 440 - 470 пасиву балансу підприємства на звітну
дату.
При наявності значної кількості кредиторів, допускається угруповання дрібних кредиторів по предметі
заборгованості (із вказівкою кількості кредиторів у групі), але при цьому великих кредиторів (понад 5% у
загальному обсязі заборгованості) у кожному разі необхідно відображати в повному обсязі.

Позивач /
відповідач

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУДОВІ ПОЗОВИ, У ЯКИХ ЗАЛУЧЕНА КОМПАНІЯ
(на дату подачі анкети)
Предмет
Сума
Дата подачі
Поточний стан
суперечки
позову
позову
(у т.ч. діючі судові рішення)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Об'єкти нерухомості:
Найменування
Призначення
Рік
Балансова
Місцезнаходження Площа
об'єкта
об'єкта
введення вартість*

Оцінна
вартість

Оцінювач

*Залишкова
Устаткування:
Найменування Кіль
Рік
об'єкта
кість випуску

Проектна
потужність

Виробник

Місцезнаходження

Призначення
об'єкта

Балансова
вартість*

Оцінна
вартість

*Залишкова
Транспортні засоби:
Марка

Кіль
кість

Рік випуску

Пробіг

Балансова
вартість*

Оцінна
вартість

Оцінювач
*Залишкова

Товари в обороті:
Найменування
товару

Кількість

Ціна реалізації
за одиницю
(поточна)

Місцезнаходження

Загальна
балансова
вартість

Оцінна
вартість

Оцінювач

Права вимоги по нерамкових контрактах:
Контракт
№_____

Покупець

Предмет
контракту

Загальна сума
контракту

Права вимоги по контрактах на придбання:
Загальна
Отримано за
Контракт,
Предмет
сума
контрактом (опис
продавець
контракту
контракту
і сума)
Права вимоги по рамкових контрактах:
Покупець
Контракт №__________

Місяць 1

Отримано
коштів,
усього

Оплачено,
усього

Місяць 2

Залишок до
одержання,
усього

Планований
строк
одержання

Залишок до
оплати,
усього

Планований
строк
одержання

Місяць 3

Сума надходжень
Сума відвантажень
Дебіторська заборгованість
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Акції:
Емітент

Керівник

Кількість
акцій

Частка в СК
емітента

_____________
(______________)
Підпис
П.І.Б.

Номінальна
вартість 1 акції

М.П.

Загальна
номінальна
вартість

_____________
(______________)
Підпис

Загальна
оцінна
вартість

Оцінювач

Гол.
Бухгалтер
П.І.Б.
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Додаток 1.4 Інформація про фінансово-майновий стан
А)

РОЗШИФРОВКА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
_________назва клієнта________
станом на ____________
№
п/п

Найменування,
(вид) основних
засобів

Строк
експлуата
ції

2

Кількіс
ть (в
одиниц
ях)
3

1
1.

Всього:

х

х

4

Залишкова
балансова
вартість,
тис. грн.
5

Інші суттєві
характерист
ики

Інформаці
я про
здійснені
застави

6

Основні
засоби, що
пропонуютьс
я в заставу
7

х

х

х

М.П.
Керівник (посада)

підпис

Прізвище, ініціали

Головний бухгалтер

підпис

Прізвище, ініціали

Б)

РОЗШИФРОВКА ДЕБІТОРІВ (КРЕДИТОРІВ)
_________назва клієнта________
станом на ____________
№
п/п
1

Назва
дебітора
(кредитора)
2
Дебітори

Сума заборгованості
на останню звітну
дату тис. грн.
3

Сума на день надання
розшифровки тис. грн.

Дата виникнення
заборгованості,
вказаній в кол. 4
5

Строк
оплат
и
6

Всього:
Кредитори

х

х

Всього:

х

х

4

1.

1.
М.П.
Керівник (посада)

підпис

Прізвище, ініціали

Головний бухгалтер

підпис

Прізвище, ініціали

В)

НАДХОДЖЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ПОТОЧНІ РАХУНКИ ТА В КАСУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА
ОСТАННІ 6 МІСЯЦІВ *
_________назва клієнта__________
станом на ____________
тис. грн.
Пе
ріо
д

1

В касу
підприємст
ва

2

На поточні рахунки в національній валюті
в АКБ
“УСБ”
3

Інші
банки
4

В т.ч. з каси
АКБ “УСБ” Інші банки
5
6

На валютні
рахунки в
нацвалюті
В АКБ
Інші
“УСБ”
банки
7
8

Всього в
еквіваленті
нацвалюти
В АКБ
Інші
“УСБ”
банки
9
10

143

РЕФОРМА МІСЬКОГО ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ
Вс
ьог
о:
М.П.
Керівник (посада)
підпис
Прізвище, ініціали
Головний бухгалтер
підпис
Прізвище, ініціали
*) – для підприємств з сезонним характером діяльності (якщо останні 6 місяців поточного року не є
характерними) - за аналогічний період минулого року.
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Додаток 1.5 Кредитний договір
Кредитний договір №_______
м. Київ
“___________”, далі «Банк», який є юридичною особою за законодавством України, в особі __________,
який
діє
на
підставі
___________________,
з
одного
боку,
та
______________________________________________________, далі «Позичальник», який є юридичною
особою за законодавством ___________, в особі _____________________________, який діє на підставі
________________, з другого боку, уклали цей Договір про таке:
1. Терміни, що застосовуються в Договорі
1.1. Кредит — позичковий капітал у грошовій формі, що передається на умовах забезпеченості, повернення,
платності, строковості та цільового характеру використання.
1.2. Відсотки за користування кредитом — плата, яка встановлюється Банком за користування кредитом, та
сплачується Позичальником у розмірі та у строки, передбачені цим Договором.
1.3. Відсотки за неправомірне користування кредитом — плата, яка встановлюється Банком за користування
кредитом після настання строку його погашення, та сплачується Позичальником у розмірі та у строки,
передбачені цим Договором. При сплаті відсотків за неправомірне користування кредитом відсотки за
користування кредитом не сплачуються.
1.4. Цільове використання кредиту — підтверджене відповідними документами використання кредиту на
цілі, передбачені цим Договором.
1.5. Забезпечення кредиту — спосіб страхування Банку від ризику неповернення Позичальником кредиту та
відсотків за користування ним.
2. Предмет Договору
2.1. Банк надає Позичальнику кредит шляхом відкриття кредитної лінії у сумі, яка не може перевищувати
_______________ (______________________) гривень на умовах, передбачених цим Договором.
2.2. Дата повернення кредиту — _______________ року.
2.3.
Кредит
надається
із
таким
цільовим
призначенням:
___________
_____________________________________________________________________________________________
________.
3. Умови кредитування
3.1. Плата за кредит встановлюється у розмірі ______________ (_________________) відсотків річних.
3.2. Кредит надається Банком Позичальнику шляхом оплати протягом дії цього Договору розрахункових
документів (платіжних доручень) Позичальника безпосередньо з позичкового рахунку, відкритого Банком,
на рахунки контрагентів Позичальника у суворій відповідності із цільовим призначенням кредиту. Після
оплати Банком документів на суму, що вказана у п. 2.1 цього Договору, подальше кредитування в межах
строку дії цього Договору може здійснюватися лише після погашення Позичальником частини та/або всієї
суми наданого кредиту в обсязі, що не перевищує попередньо погашених сум.
3.3. Нарахування Банком відсотків починається з дати першої оплати розрахункових документів
Позичальника з позичкового рахунку до дня повного погашення кредиту на суму щоденного залишку
заборгованості за кредитом.
3.4. Відсотки за користування кредитом нараховуються Банком за період з останнього робочого дня
попереднього місяця до передостаннього дня поточного місяця 01 числа наступного місяця та сплачуються
Позичальником щомісячно протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати їх нарахування з їх поточного рахунку
Позичальника № _____________ в Головному операційному управлінні банку України, МФО ________ на
рахунок № __________________, відкритий Банком у Головному операційному управлінні банку України,
МФО _____.
3.5. У випадку порушення Позичальником строку погашення одержаного кредиту, встановленого п. 2.2
цього Договору, Позичальник надалі сплачує відсотки за неправомірне користування кредитом у розмірі
_______ відсотків річних, порядок нарахування та сплати яких встановлюється згідно з пп. 3.3, 3.4 цього
Договору.
3.6. За наявності заборгованості по кредиту та відсотках за користування ним (у тому числі і відсотках за
неправомірне користування кредитом), у першу чергу сплаті підлягають прострочені відсотки, а після
повного їх погашення сплаті підлягає сума кредиту.
3.7. У випадку настання будь-якої із наступних умов (зміни порядку кредитування, погіршення умов
придбання кредитних ресурсів та/або підвищення їх вартості, збільшення розміру облікової та/або
ломбардної ставки Національного банку України), Банк та Позичальник вносять зміни до цього договору
щодо відповідного збільшення розміру відсотків за користування кредитом. Зміни повинні бути внесені
шляхом укладання додаткової угоди протягом 5 банківських днів з моменту направлення Банком
повідомлення Позичальнику про необхідність таких змін (з урахуванням часу поштового обігу). За
відсутності відповіді Позичальника або його незгоді із запропонованим розміром відсотків за користування
кредитом цей Договір може бути розірваний за будь-чиєї ініціативи у порядку, передбаченому чинним
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законодавством України. При цьому Сторони погоджуються, що у випадку розірвання цього Договору за
вказаних вище умов Позичальник зобов’язується:
1.
повернути кредит, сплатити нараховані, але несплачені відсотки за користування кредитом, а також
суму всіх штрафних санкцій, нарахованих за порушення умов цього Договору;
2.
сплатити Банку суму коштів, яка дорівнює різниці між сумою відсотків, які повинні були
нараховуватися відповідно до запропонованих Банком змін їхнього розміру, та сумою відсотків,
нарахованих згідно з їхнім розміром, який існував на момент направлення Банком повідомлення про зміну
Договору. Ця різниця обраховується за весь строк користування кредитом після відмови Позичальника від
внесення змін до цього Договору до дати його розірвання включно.
Після розірвання цього Договору кредит, відсотки за користування ним, штрафні санкції та вказана вище
сума різниці відсотків сплачуються Позичальником добровільно у 3-денний строк з моменту розірвання, а у
разі незгоди Позичальника сплатити добровільно — стягуються Банком з Позичальника у судовому
порядку.
3.8.
Забезпеченням
кредиту
є
_________________________________
______________________________________,
що
оформлена
_________
_____________________________________________________________.
4. Права та обов’язки Сторін
4.1. Банк зобов’язується:
4.1.1. Видати кредит у безготівковому порядку шляхом оплати розрахункових документів Позичальника.
4.1.2. Забезпечувати Позичальника консультативними послугами з усіх питань, що стосуються кредитного
обслуговування.
4.2. Позичальник зобов’язується:
4.2.1. Використати кредит за цільовим призначенням і погасити заборгованість по кредиту перед Банком до
_________________ року шляхом її перерахування з поточного рахунку № _________________ в
________________________, МФО _____, на позичковий рахунок № _______________, відкритий Банком в
_____________________________, МФО ______.
4.2.2. Своєчасно сплачувати відсотки за неправомірне користування кредитом на умовах та в порядку,
передбачених цим Договором, а також передбачені цим Договором штрафні санкції.
4.2.3. Надавати представникам Банку безумовно за першою вимогою інформацію про свою фінансовогосподарську діяльність, а саме: бухгалтерську та статистичну звітність, баланси, розшифровки дебіторської
заборгованості, висновки аудиторів, книгу запису застав, бухгалтерські та інші документи, що
підтверджують рух (списання, зарахування) грошових коштів Позичальника за рахунками в інших
кредитно-фінансових установах, у тому числі в іноземній валюті, а також договори, контракти, рахункифактури, що стосуються предмета цього Договору, та документи, які підтверджують цільове використання
кредиту.
4.2.4. До повного повернення кредиту та/або сплати відсотків за користування кредитом, та/або сплати
відсотків за неправомірне користування кредитом не надавати позик, не виступати гарантом та/або
поручителем, а також не надавати комерційних кредитів (поставка/продаж з відстрочкою платежів), у тому
числі оформлених векселями, своїм контрагентам, контрагентам, без попередньої згоди на це Банку.
4.2.5. До повного повернення кредиту та/або сплати відсотків за користування кредитом, та/або відсотків за
неправомірне користування кредитом не розподіляти належне Позичальнику майно та/або грошові кошти
між своїми засновниками (учасниками, акціонерами), не передавати в заставу належне йому майно, а також
не продавати, передавати, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування
юридичним чи фізичним особам основні засоби, не змінювати організаційно-правовий статус підприємства,
не здійснювати реорганізацію (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) чи ліквідацію без
письмової згоди на це Банку.
4.2.6. У _______-денний строк з дня підписання цього Договору сплатити Банку суму коштів в розмірі
___________________________ (________________) грн за підготовку та впровадження кредитного проекту,
а також подальший його супровід.
4.3. Банк має право:
4.3.1. Перевіряти цільове використання кредиту, стан ефективності використання техніко-економічного
обґрунтування та схеми руху грошових коштів, які надані Позичальником при отриманні кредиту, стан
бухгалтерського обліку та звітності Позичальника.
4.3.2. Відмовляти Позичальнику в оплаті наданих ним розрахункових документів за рахунок кредитних
коштів у випадку, якщо їх оплата суперечить цільовому призначенню кредиту.
4.3.3. Відмовляти Позичальнику у подальшому кредитуванні (в обсягах, попередньо погашених
Позичальником) за настання будь-якої та/ або всіх подій, що суттєво погіршують стан кредитування:
1.
___________________________________________________;
2.
___________________________________________________;
3.
___________________________________________________;
4.
___________________________________________________.
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4.3.4. Вимагати від Позичальника сплатити заборгованість за кредитом та/або відсотки за користування ним,
та/або відсотки за неправомірне користування кредитом, та/або суму штрафних санкцій, передбачених цим
Договором у випадках, коли Позичальник не виконав у строк свої обов’язки щодо повернення кредиту
та/або інші обов’язки щодо сплати грошових коштів, що передбачені цим Договором.
4.3.5. У встановленому чинним законодавством порядку достроково розірвати цей Договір при погіршенні
фінансового стану Позичальника (наявність збиткової діяльності за даними балансу на останню звітну дату,
зменшення надходжень коштів на поточний рахунок більш як на 50 % порівняно з попереднім місяцем та
інше) та/або при порушенні умов цього Договору, зокрема у випадку нецільового використання кредиту,
несвоєчасної сплати відсотків за користування ним протягом більш як трьох останніх місяців, письмово
попередивши Позичальника про розірвання цього Договору за 10 днів до вчинення необхідних дій з
розірвання.
У цьому випадку Банк має право вимагати дострокового повернення кредиту, сплати відсотків за
користування ним та/або суми штрафних санкцій.
4.4. Позичальник має право:
4.4.1. Отримувати від Банку консультаційну допомогу з усіх питань кредитного обслуговування.
4.4.2. Повернути кредит та/або сплачувати відсотки за користування ним достроково.
5. Відповідальність Сторін
5.1. За невиконання або неналежне виконання прийнятих на себе зобов’язань винна Сторона сплачує
неустойки, передбачені цим Договором.
5.2. За несвоєчасну сплату відсотків за користування кредитом (у тому числі і відсотків за неправомірне
користування кредитом) Позичальник сплачує пеню, яка обчислюється від простроченого платежу, у розмірі
подвійної облікової ставки Національного банку України, що діє у період, за який сплачується пеня.
5.3. За використання кредиту не за цільовим призначенням Позичальник сплачує пеню, яка обчислюється
від суми кредиту, використаної на цілі, не передбачені цим Договором, у розмірі подвійної облікової ставки
Національного банку України, що діє у період, за який сплачується пеня.
5.4. За невиконання прийнятих на себе зобов’язань, передбачених пп. 4.2.4, 4.2.5 Позичальник сплачує
штраф у розмірі _____________ грн.
6. Інші умови
6.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання повноважними представниками Сторін.
Позичальник у _____-денний строк з дати підписання цього Договору зобов’язаний надати Банку перший із
розрахункових документів, указаних у п. 3.2 цього Договору, до сплати його з позичкового рахунку. У
випадку ненадання Позичальником такого документа до оплати (відмови Позичальника від отримання
кредиту) протягом зазначеного строку Банк набуває права відмовитися від виконання зобов’язань,
прийнятих ним на себе згідно з умовами цього Договору, та порушити питання про його розірвання.
6.2. Цей Договір діє до повного повернення Позичальником кредиту та/або сплати ним відсотків за
користування ним, та/або до виконання Позичальником будь-яких інших грошових зобов’язань, прийнятих
ним на себе згідно з умовами цього Договору.
6.3. Усі зміни та доповнення до цього Договору вносяться за згодою Сторін у письмовій формі.
6.4. Позичальник зобов’язаний у триденний термін письмово повідомляти Банк про зміну власної
юридичної адреси.
6.5. Усі спори між Сторонами у разі недосягнення згоди шляхом переговорів передаються на вирішення до
арбітражного суду.
6.6. Цей Договір складений у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу: один —
для Банку, другий — для Позичальника.
Реквізити Сторін
Банк____________________ Позичальник_____
________________________ _______________________
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Додаток 1.6 Договір поруки (гарантії)
А)
ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ГАРАНТІЇ
м. __________________ "___" ___________ 200_ р.
__________________________________________________ ______________
(вказати найменування банку)
(надалі іменується "Гарант") в особі _______________________________________
__________________________________________________ ____________________,
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі __________________________________________________ ____,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
з однієї сторони,
та
__________________________________________________ ______________
(вказати найменування сторони)
(надалі іменується "Бенефіціар") в особі ___________________________________
__________________________________________________ ____________________,
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі _________________________________________, з іншої сторони,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір про надання
банківської гарантії (надалі іменується "Договір") про наступне.
1. Цим Договором регулюються відносини, в межах яких Гарант на прохання
______________________________________________ (надалі іменується "Принципал") письмово
зобов'язується сплатити Бенефіціарові на підставах, в порядку та на умовах, визначених цим Договором,
нижчевизначену грошову суму після подання Бенефіціаром письмової вимоги про сплату такої грошової
суми.
2. Відповідно до Договору про надання банківської гарантії N ____ від "___" ___________ 200_ р., що був
укладений між Гарантом і Принципалом і який міститься в додатку N __ до цього Договору, Гарант з метою
гарантування належного виконання Принципалом свого обов'язку перед Бенефіціаром за Кредитним
договором N _____ від "___" ___________ 200_ р. (надалі іменується "Кредитний договір"), укладеним між
Бенефіціаром (він же Кредитодавець за Кредитним договором) і Принципалом (він же Позичальник за
Кредитним договором), який міститься в додатку N __ до цього Договору, щодо повернення суми кредиту
(надалі іменується "основне зобов'язання"), видає цю банківську гарантію (надалі іменується "Гарантія")
Бенефіціарові.
3. У випадку порушення Принципалом основного зобов'язання, визначеного Кредитним договором, Гарант
зобов'язується відповідно до умов, що викладені у цьому Договорі сплатити Бенефіціарові грошову суму у
розмірі _______________________________ грн.
(цифрами і літрами).
4. Вимоги за цим Договором можуть бути пред'явлені до "___" ____________ 200_ р.
5. Після закінчення строку, визначеного в п. 4 цього Договору, Гарантія за цим Договором втрачає силу і
повинна бути без додаткових запитів з боку Гаранта повернена йому протягом _______________ робочих
днів.
6. Гарантія за цим Договором може бути відкликана Гарантом в будь-який час, але до моменту пред'явлення
вимоги Бенефіціаром.
7. Право вимоги до Гаранта, що належить Бенефіціару за цим Договором, не може бути передане іншій
особі.
8. Гарантія за цим Договором набирає чинності з моменту ______________.
9. Бенефіціар в письмовій вимозі про сплату грошової суми за Гарантією за цим Договором повинен
вказати, у чому полягає порушення Принципалом зобов'язань за Кредитним договором і додати
документальні докази такого порушення, у тому числі _________________________________.
10. Гарант зобов'язаний розглянути вимоги Бенефіціара із доданими документальними доказами протягом
____________ календарних днів і проявляти розумну обачливість задля встановлення того, чи відповідає
вимога і додані до неї документи умовам цієї Гарантії.
11. Не пізніше дня, наступного за днем, вказаним в п. 10 цього Договору, Гарант зобов'язаний:
або перерахувати на рахунок Бенефіціара суму, вказану в п. 3 цього Договору;
або повідомити Бенефіціара про відмову у задоволенні його вимоги.
12. Гарант має право відмовити Бенефіціару, якщо вимога або додані до неї документи:
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не відповідають умовам Гарантії;
надані Гаранту після закінчення строку, визначеного у п. 4 цього Договору.
13. Гарант зобов'язаний повідомити Бенефіціара не пізніше дня, наступного за днем, коли Гаранту стало
відомо, що:
- основне зобов'язання, забезпечене Гарантією, повністю виконане;
- основне зобов'язання припинилося з інших підстав;
- основне зобов'язання визнане недійсним.
14. Якщо після повідомлення, вказаного у п. 13, буде пред'явлена повторна вимога Бенефіціара, Гарант
зобов'язаний її задовольнити.
15. У випадку, коли Гарант дізнається про виконання основного зобов'язання перед Бенефіціаром
Принципалом після сплати Бенефіціару Гарантом визначеної цим Договором суми, Гарант має право
стягнути з Бенефіціара необґрунтовано одержане.
16. Дія цього Договору закінчується:
сплатою Бенефіціарові суми, на яку видана Гарантія;
закінченням строку, на який видана Гарантія за цим Договором;
внаслідок відмови Бенефіціара від своїх прав по Гарантії за цим Договором і повернення її Гаранту;
внаслідок відмови Бенефіціара від своїх прав по Гарантії за цим Договором шляхом письмової заяви про
звільнення Гаранта від його зобов'язань;
__________________________________________________ ______________
__________________________________________________ ____________________.
17. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між
Сторонами. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому
порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства
України.
18. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його
скріплення печатками Сторін.
19. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у
разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.
20. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови,
що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.
21. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою
у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ГАРАНТ

Б)
ДОГОВІР ПОРУКИ № ______
м.______________________
"___"
____________ 200__г.
ПриватБанк, , в особі _________________________ _______________________________________,
діючого на підставі довіреності № ______ від _____________, посвідченого
________________________________________________________________________, далі - “Кредитор”,
____________________________________________________________________________________,
діючий на підставі _____________________________________________________, далі - “Поручитель”,
уклали цей договір про наступне:
1. Предметом цього договору є надання поруки ПОРУЧИТЕЛЕМ перед КРЕДИТОРОМ за виконання
____________________________________________ (далі – БОРЖНИК) зобов’язань за кредитним договором
від __.__.200_ року № ______ (далі – Кредитний договір), згідно якого КРЕДИТОР надав БОРЖНИКУ
кредит в сумі _______ (____________________________)_____, а БОРЖНИК повинен виконати зобов’язання
з:
· повернення кредиту, наданого у вигляді ________________________________________________,
(відновлювана або невідновлювана лінія, строковий кредит)
в сумі _____________ (далі по тексту - Кредит) у строк до «___»__________200__р. включно;
· сплати відсотків за користування кредитом у розмірі ___________________% відсотків за місяць
(вказати прописом)
у Період сплати з “___” по “____” число кожного місяця;
· щомісячного надання грошових коштів (щомісячний платіж) у Період сплати сумою не менш
_______________ для погашення заборгованості за Кредитним договором, яка включає заборгованість за
____________________________________________________.
(кредитом, відсотками за користування кредитом, комісією)
· сплати відсотків за користування кредитом при порушенні Позичальником зобов'язань по
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погашенню кредиту у розмірі _________________________% відсотків за місяць від суми залишку
(вказати прописом)
непогашеної заборгованості за кредитом.
Розраховані згідно цього пункту договору відсотки сплачуються БОРЖНИКОМ окремо понад суми
щомісячного платежу за Кредитом разом із несплаченим залишком попереднього щомісячного платежу.
сплати комісії в розмірі суми ______________________________________________________
(вказується фіксована сума або фраза «_____% від суми
виданого кредиту»)
_____________________________________________ плюс ______% від різниці
між сумою коштів,
фактично
(спочатку в момент надання кредиту/щомісяця в Період сплати)
спрямованих у поточному Періоді сплати на погашення термінової заборгованості за кредитом (по
основному боргу) і плановим розміром погашення основного боргу по кредиту в цьому Періоді сплати
згідно Додатка 1 до Кредитного договору (за винятком сум, що направляються на погашення простроченої
заборгованості за кредитом). Строк внесення Позичальником даної суми комісії – до останньої дати
наступного Періоду сплати. У випадку остаточного погашення заборгованості за кредитом дана частина
комісії сплачується Позичальником одночасно з останнім платежем по Кредиту в обумовленому
Кредитним договором порядку.
· сплати пені в розмірі 0,15% від суми непогашеної заборгованості за кожен день прострочки
виконання зобов'язань зі сплати відсотків та комісії за користування кредитом;
а також сплати інших винагород, штрафів, пень та інших платежів, відшкодовувати збитки, у відповідності,
порядку та строки, зазначені у Кредитному договорі.
2. ПОРУЧИТЕЛЬ відповідає перед КРЕДИТОРОМ за виконання зобов’язань за Кредитним договором
в тому ж розмірі, що і БОРЖНИК, включаючи сплату кредиту, відсотків за користування кредитом, комісій,
винагород, штрафів, пені та інших платежів, відшкодування збитків.
3. ПОРУЧИТЕЛЬ з умовами Кредитного договору ознайомлений.
4. У випадку невиконання БОРЖНИКОМ зобов’язань за Кредитним договором, БОРЖНИК і
ПОРУЧИТЕЛЬ відповідають перед КРЕДИТОРОМ як солідарні боржники.
5. У випадку невиконання БОРЖНИКОМ якого – небудь зобов’язання, передбаченого п.1 цього
Договору, КРЕДИТОР направляє на адресу ПОРУЧИТЕЛЯ письмову вимогу із зазначенням
невиконаного(их) зобов’язання (-ь).
6. ПОРУЧИТЕЛЬ зобов’язаний виконати зобов’язання, зазначені в письмовій вимозі КРЕДИТОРА, на
протязі 5 (п’яти) календарних днів з моменту отримання вимоги, зазначеної в п.5 цього договору.
7. До ПОРУЧИТЕЛЯ, який виконав зобов’язання БОРЖНИКА за Кредитним договором, переходять
усі права КРЕДИТОРА за Кредитним договором і договору(ах) застави (іпотеки), укладених з метою
забезпечення виконання зобов’язань БОРЖНИКА перед КРЕДИТОРОМ за Кредитним договором.
8. ПОРУЧИТЕЛЬ доручає КРЕДИТОРУ списувати грошові кошти з усіх своїх поточних рахунків у
валюті Кредиту чи знімати готівкові кошти з цих рахунків у валюті, відмінній від валюти Кредиту, при
наявності на них необхідної суми грошових коштів, не наданих в кредит, в межах сум, що підлягають сплаті
КРЕДИТОРУ за цим Договором, при настанні строків платежів згідно п.6. цього договору (здійснювати
договірне списання). Списання/зняття грошових коштів здійснюється у відповідності до встановленого
законодавством порядку. Якщо валюта грошових коштів, розміщених на вказаних рахунках, відмінна від
валюти Кредиту, то КРЕДИТОР здійснює продаж готівкової іноземної валюти в своїй касі для отримання
суми, необхідної для сплати платежу, при цьому курс продажу іноземної валюти повинен відповідати курсу
купівлі цієї валюти, встановленому в касі КРЕДИТОРА на день здійснення цього платежу.
9. У випадку невиконання ПОРУЧИТЕЛЕМ зобов’язань БОРЖНИКА за Кредитним договором на
протязі 5 (п’яти) календарних днів з моменту отримання письмової вимоги КРЕДИТОРА, зазначеної в п.5
цього Договору, ПОРУЧИТЕЛЬ сплачує на користь КРЕДИТОРА пеню в розмірі 0,15% відсотків за день,
але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, за кожний
календарний день прострочення. Сплата пені не звільняє ПОРУЧИТЕЛЯ від виконання зобов’язань за цим
Договором.
10. КРЕДИТОР зобов’язаний у випадку виконання ПОРУЧИТЕЛЕМ зобов’язань БОРЖНИКА за
Кредитним договором передати ПОРУЧИТЕЛЮ на протязі 5 (п’яти) календарних днів з моменту виконання
зобов’язань всі документи, що підтверджують зобов’язання БОРЖНИКА за Кредитним договором.
11. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до повного виконання
зобов’язань за Кредитним договором.
12. Порука за цим договором припиняється після закінчення 5 (П’яти) років з дня настання терміну
повернення кредиту за Кредитним договором.
13. Зміни і доповнення до цього Договору вносяться тільки за згодою сторін, в письмовому вигляді,
шляхом укладення відповідної додаткової угоди.
14. Дострокове розірвання цього Договору здійснюється за письмовою згодою сторін.
15. Всі інші питання, неврегульовані цим Договором, регулюються діючим законодавством України.
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і

реквізити

сторін:
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Додаток 1.7 Договір поставки товарів з відстрочкою платежу та
розрахунком векселем
ДОГОВІР
КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ
м. ________________

________________р.

____________________________, (надалі іменується "Продавець") в особі _______________________,
що діє на підставі _________________, з однієї сторони, та
____________________________, (надалі іменується "Покупець") в особі ________________________,
що діє на підставі _________________, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а
кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір купівлі-продажу товарів на умовах комерційного кредиту
(надалі іменується "Договір") про таке.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. За цим Договором Продавець зобов'язується передати Покупцю у власність товар відповідно до
специфікації № ___ від "___" ___________ р., що є невід'ємною частиною цього Договору (надалі іменується
"товар"), а Покупець зобов'язується прийняти й оплатити такий товар.
1.2. Умови цього Договору викладені Сторонами у відповідності до вимог Міжнародних правил щодо
тлумачення термінів "Інкотермс" (в редакції 2000 року), які застосовуються із урахуванням особливостей,
пов'язаних із внутрішньодержавним характером цього Договору, а також тих особливостей, що випливають
із умов цього Договору.
1.3. Товар повинен бути переданий Покупцю в строк ______ днів з моменту набрання чинності цим
Договором.
1.4. Товар передається Продавцем Покупцю в місці: __________________. За домовленістю Сторін у
додаткових умовах може бути передбачено, що Покупець компенсує транспортні витрати Продавця.
2. РОЗРАХУНКИ МІЖ СТОРОНАМИ
2.1. Сторони відповідно до цього Договору здійснюють взаємні розрахунки щодо суми Договору, яка
включає ціну товару, відсотки за право користування комерційним кредитом, а також відшкодування
понесених Продавцем витрат.
2.2. Ціна товару, що поставляється за цим Договором, зміні не підлягає і визначається по кожній позиції
номенклатури у специфікації № ____ від "___" ___________ р., що є невід'ємною частиною цього Договору.
Загальна ціна товару, що поставляється, складає _______________ грн., ПДВ _______________ грн., усього з
ПДВ _________________ грн.
2.3. Покупець зобов’язується у строк до «___» _________ 200__ року оплатити товар Постачальникові в
сумі, що визначена у п. 2.2 цього Договору. На погашення грошового зобов’язання за цим Договором
Покупець може передати Постачальникові простий вексель на суму вказаного у п. 2.2 цього Договору
грошового зобов’язання — у строк та на умовах, що аналогічні умовам погашення грошового зобов’язання
Покупця. Спосіб виконання зобов’язання — оплата товару грошима чи передача векселя — обирає
Покупець у момент виконання зобов’язання.
3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Продавець зобов'язаний:
а) упакувати товар, забезпечити його схоронність при транспортуванні і передати його в стані,
обумовленому цим Договором;
б) оформити необхідну документацію: ________________________;
в) передати Покупцю документацію: _________________________;
г) протягом ______ днів за обґрунтованою вимогою Покупця допоставити товар чи замінити неприйнятий
товар;
д) поставити товар, вільний від будь-яких прав і посягань третіх осіб.
3.2. Продавець несе всі додаткові витрати, пов'язані з упакуванням і доставкою товарів до
___________________________________.
3.3. Продавець має право:
а) на одержання відповідно до цього Договору відшкодування понесених витрат, ціни товарів і відсотків за
комерційний кредит;
б) на відшкодування збитків, заподіяних неправомірними діями Покупця.
3.4. Покупець зобов'язаний:
а) прийняти й оплатити товар і додаткові послуги Продавця відповідно до цього Договору;
б) оплатити Продавцю наступні його витрати: _________________________;
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в) нести ризик випадкової загибелі і псування майна з моменту: ___________;
г) прийняти відповідну документацію: _____________;
д) при одержанні товару, що не відповідає цьому Договору, скласти акт у наступному
порядку:___________________________________________________________;
е) відшкодувати Продавцю збитки у випадку односторонньої відмови від власних зобов'язань.
3.5. Покупець має право:
а) на одержання товару відповідно до цього Договору;
б) на одержання відшкодування збитків і неустойки у випадку порушення Продавцем цього Договору;
в) у випадку передачі Продавцем товару гіршої якості, ніж це обумовлено в Договорі, незалежно від причин
погіршення товару - на компенсацію збитків пропорційно зменшенню ціни товару.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
4.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується "порушення
Договору"), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні
законодавством.
4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням
умов, визначених змістом цього Договору.
4.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи
необережності).
4.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона
доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.
4.2. За прострочення виконання своїх обов'язків Сторони сплачують неустойку (пеню, штраф) в наступних
розмірах:
а) щодо передачі коштів - _______ % від не переданої у строк суми за кожний день прострочення;
б) щодо передачі майна - _______ % від вартості непереданого в строк майна;
в) щодо передання документації - _____________________ за кожний день прострочення.
4.3. Сторона, що порушила цей Договір, зобов'язана відшкодувати збитки, завдані таким порушенням,
незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів щодо запобігання збиткам або зменшення збитків,
окрім випадків коли остання своїм винним (умисним або необережним) діянням (дією чи бездіяльністю)
сприяла настанню або збільшенню збитків.
4.4. Сплата Стороною визначених цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством штрафних
санкцій (неустойки, штрафу, пені) не звільняє її від обов'язку відшкодувати за вимогою іншої Сторони
збитки, завдані порушенням Договору (реальні збитки та (або) упущену вигоду) у повному обсязі, а
відшкодування збитків не звільняє її від обов'язку сплатити за вимогою іншої Сторони штрафні санкції у
повному обсязі.
4.5. Сплата Стороною та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від
обов'язку виконати цей Договір в натурі, якщо інше прямо не передбачено чинним в Україні
законодавством.
5. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
5.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством
відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося
внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було
засвідчено у визначеному цим Договором порядку.
6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між
Сторонами.
6.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку
за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.
7. ДІЯ ДОГОВОРУ
7.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та
його скріплення печатками Сторін.
7.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 7.1 цього Договору, та
закінчується ____________________________________.
7.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке
мало місце під час дії цього Договору.
7.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей
Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до
цього Договору.
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7.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної
додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі
або у чинному в Україні законодавстві.
7.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір
може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього
Договору.
7.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної
додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі
або у чинному в Україні законодавстві.
8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із
дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов,
визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та
відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин
звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
8.2. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у
разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.
8.3. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови,
що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.
8.4. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською
мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із
Сторін.
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН
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Додаток 1.8 Зразок векселю
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Додаток 1.9 Акт прийому-передачі векселя
АКТ
прийому-передачі векселя
м. Київ «____» __________ 2009 року
_________________________ в особі директора _____________________________., яка діє на підставі
статуту, (далі — Продавець) з одного боку, та _______________________________, який діє особисто (далі –
Покупець), з другого боку, на виконання договору ____________________________від ___________20__
року № _________ (далі – Договір) склали цей акт прийому-передачі векселя (далі – Акт) про таке:
1. Продавець передав, а Покупець прийняв визначений даним пунктом вексель:
№ з/п

Назва характеристики

Визначення/показник

1

Вид ЦП

Простий вексель

2

№ і серія ЦП

3

Найменування емітента ЦП

«___________»

4

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента ЦП

************

5

Форма випуску ЦП

Ордерний ЦП

6

Форма існування ЦП

Документарний

7

Валюта ЦП

Українська гривня (980)

8

Номінальна вартість ЦП, грн.

9

Дата складання ЦП

10

Дата погашення ЦП

2. З дати підписання цього Акта зобов’язання Продавця за Договором щодо передачі векселя у власність
Покупця вважаються виконаними у повному обсязі та належним чином.
3. Цей Акт складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для
кожної сторони.
ВЕКСЕЛЬ ПЕРЕДАВ
ВІД ПРОДАВЦЯ
_________________

ВЕКСЕЛЬ ПРИЙНЯВ
ВІД ПОКУПЦЯ
____________________________
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Додаток 2. Пакет документів для оформлення концесії
Додаток 2.1 Зразок рішення про затвердження переліку об'єктів, які
можуть надаватися в концесію

___________СЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
від ________ 2010 р. № __
Про затвердження переліку об'єктів права комунальної
власності територіальної громади м. ___________, які
можуть надаватися в концесію
Відповідно до ст. ст. 25, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування
в Україні", Закону України "Про концесії", з метою підвищення ефективності
використання комунального майна ___________ська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити перелік об'єктів права комунальної власності територіальної
громади м. ___________, які можуть надаватися в концесію:
- цілісний майновий комплекс Комунального підприємства "_________";
- цілісний майновий комплекс Комунального підприємства "_________".
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на ________________.
Міський голова

_________
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Додаток 2.2 Зразок рішення про утворення конкурсної комісії та
затвердження положення про неї

___________СЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
від ________ 2010 р. № __
Про утворення конкурсної комісії для проведення
концесійного конкурсу з передачі в концесію цілісного
майнового комплексу комунального
підприємства_________________
Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Закону України "Про концесії", з метою проведення концесійного конкурсу з
передачі в концесію цілісного майнового комплексу Комунального
підприємства "________________________________", що знаходиться у
комунальній власності територіальної громади м.
___________,
___________ська міська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про конкурсну комісію для проведення
концесійного конкурсу з передачі в концесію цілісного майнового комплексу
комунального підприємства ________________________________ , що
знаходиться у комунальній власності територіальної громади м. ___________
(далі – Конкурсна комісія), згідно з додатком 1.
2. Утворити Конкурсну комісію у такому складі:
________________, голова комісії
________________, секретар комісії
________________, член комісії
________________, член комісії
________________, член комісії
3. Функції з організаційно-технічного забезпечення роботи Конкурсної
комісії покласти на ________________.
4. Уповноважити виконавчий комітет ___________ської міської ради під час
підготовки та проведення концесійного конкурсу з передачі в концесію
цілісного
майнового
комплексу
Комунального
підприємства
"________________" виконувати функції концесієдавця, передбачені Законом
України "Про концесії" та Положенням про проведення концесійного
конкурсу та укладення концесійних договорів на об'єкти права державної і
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комунальної власності, які надаються у концесію, затвердженим Постановою
Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. № 642.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на _______________.
Міський голова
_________
Додаток 1
до рішення
___________ської
міської ради від
____________ 2010 р. №
__
ПОЛОЖЕННЯ
про конкурсну комісію для проведення концесійного конкурсу з
передачі в концесію цілісного майнового комплексу комунального
підприємства __________________________, що знаходиться у
комунальній власності територіальної громади м. ___________
1. Загальні положення
1.1. Конкурсна комісія для проведення концесійного конкурсу з передачі
в концесію цілісного майнового комплексу комунального підприємства
________________________________, що знаходиться у комунальній
власності територіальної громади м. ___________ (надалі – Конкурсна
комісія) є тимчасово діючим колегіальним органом, що утворюється
відповідно до ст. 7 Закону України «Про концесії» та Постанови Кабінету
Міністрів України «Про затвердження Положення про проведення
концесійного конкурсу та укладення концесійних договорів на об'єкти права
державної і комунальної власності, які надаються у концесію» від 12.04.2000
р. № 642.
1.2. У своїй діяльності Конкурсна комісія керується Конституцією
України, Законами України, Указами Президента України, Постановами
Кабінету Міністрів України, рішеннями ___________ської міської ради та
іншими нормативно-правовими актами.
1.3. Конкурсна комісія підзвітна ___________ській міські раді і подає їй
на затвердження розроблені документи та прийняті рішення у випадках та
обсязі, передбачених чинним законодавством.
1.4. Конкурсна комісія знаходиться за адресою: _________________ ,
графік роботи _________
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2. Порядок утворення та склад Конкурсної комісії
2.1. Конкурсна комісія утворюється у складі ___ осіб.
2.2. До складу Конкурсної комісії протягом її діяльності за рішенням
___________ської міської ради можуть вноситися зміни.
2.3. Членами Комісії можуть бути депутати міської ради, посадові особи
міської ради та її органів, а також у разі потреби, інших органів, підприємств,
установ та організацій (за їх згодою).
2.4. До складу Конкурсної комісії входять голова, заступник голови,
відповідальний секретар та члени комісії. Голова Конкурсної комісії та
відповідальний секретар обов'язково повинні бути представниками
концесієдавця.
2.5. Голова Конкурсної комісії розподіляє напрямки роботи і обсяг
повноважень членів комісії.
3. Повноваження Конкурсної комісії
3.1. Конкурсна комісія у процесі своє діяльності:
3.1.1. визначає строки проведення концесійного конкурсу відповідно до
вимог чинного законодавства України;
3.1.2. розробляє умови проведення концесійного конкурсу та конкурсну
документацію;
3.1.3. розробляє проект інформаційного оголошення про проведення
концесійного конкурсу;
3.1.4. оголошує концесійний конкурс та опубліковує інформаційне
оголошення про проведення конкурсу в засобах масової інформації;
3.1.5. реєструє заявки на участь у конкурсі і передає їх Концесієдавцеві
для прийняття рішення про допущення претендентів до участі в конкурсі;
3.1.6. забезпечує претендентів необхідною інформацією (документами)
для підготовки пропозицій для участі у концесійному конкурсі;
3.1.7. надає претендентам роз’яснення щодо конкурсної документації;
3.1.8. приймає пропозиції претендентів концесійного конкурсу, розглядає
їх та визначає відповідність умовам конкурсу;
3.1.9. готує висновки щодо визначення найкращих умов здійснення
концесії, запропонованих учасниками конкурсу;
3.1.10. готує висновки про визначення переможця концесійного
конкурсу;
3.1.11. за дорученням Концесієдавця повідомляє переможця про
результати конкурсу та надсилає йому запрошення до участі в переговорах з
укладання концесійного договору;
3.1.12. опубліковує результати концесійного конкурсу в друкованих
засобах масової інформації;
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3.1.13 здійснює інші повноваження, покладені на неї Законом України
«Про концесії» та іншими нормативно-правовими актами.
3.2. Конкурсна комісія приступає до виконання своїх повноважень з дати
затвердження персонального складу.
3.3. Діяльність конкурсної комісії припиняється після затвердження
результатів концесійного конкурсу або якщо концесійний конкурс буде
визнано таким, що не відбувся.
4. Права та обов’язки Конкурсної комісії
4.1. Конкурсна комісія має право одержувати від органів (структурних
підрозділів) міської ради, комунальних підприємств інформацію та
матеріали, необхідні для проведення концесійного конкурсу.
4.2. Комісія зобов'язана забезпечити рівні умови для всіх учасників
концесійних конкурсів, об'єктивне та чесне визначення переможця.
5. Порядок роботи Конкурсної комісії
5.1. Основною формою роботи Конкурсної комісії є її засідання.
5.2. Засідання Конкурсної комісії є правомочним за умови участі в ньому
не менше 2/3 всіх членів комісії.
5.3. Члени конкурсної комісії беруть участь в її засіданнях особисто.
5.4. Рішення з усіх питань приймається простою більшістю голосів
присутніх членів Конкурсної комісії шляхом відкритого голосування. Голова
комісії має вирішальний голос, якщо під час прийняття рішення про
переможця концесійного конкурсу голоси членів Конкурсної комісії
поділилися порівну.
5.5. Засідання Конкурсної комісії є закритим. У разі потреби отримання
додаткової інформації щодо претендента концесійного конкурсу, його
конкурсних пропозицій тощо комісія має право заслуховувати на своїх
засіданнях пояснення учасників конкурсу.
5.6. Порядок денний засідання затверджується Конкурсною комісією на
початку засідання за поданням голови або відповідального секретаря комісії.
Будь-який з членів комісії має право запропонувати доповнення до порядку
денного. Час проведення наступного засідання узгоджується Конкурсною
комісією в робочому порядку на попередньому засіданні.
5.6. На засіданнях Конкурсної комісії головує голова комісії, а в разі його
відсутності – заступник голови комісії, який обирається з числа членів
Конкурсної комісії.
5.7. Підсумки голосувань та всіх прийнятих Конкурсною комісією рішень
оформлюються протоколами засідань комісії. Протоколи підписуються
головою комісії (заступником голови комісії) та відповідальним секретарем.
5.8. Протокол засідання Конкурсної комісії, складений за результатами
проведення концесійного конкурсу, підписується всіма членами комісії.
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Члени Конкурсної комісії, не згодні з прийнятими на засіданні рішеннями,
можуть висловити особливу думку, яка додається до протоколу.
5.9. Голова Конкурсної комісії в робочому порядку визначає
періодичність чергування членів комісії в приміщенні комісії для прийняття
заявок і пропозицій претендентів на участь у концесійному конкурсі,
забезпечення претендентів необхідною інформацією та документами для
підготовки пропозицій на участь у концесійному конкурсі, надання
роз’яснень претендентам щодо конкурсної документації
6. Питання проведення концесійного конкурсу
6.1. Реєстрація заявок претендентів проводиться Конкурсною комісією в
окремому Журналі реєстрації заявок претендентів на участь у концесійному
конкурсі, прошитому, пронумерованому і скріпленому підписом голови
конкурсної комісії. У Журналі реєструється найменування заявника, дата
подання заявки, а також перелічуються всі документи, що додані до заявки.
6.2. Усі матеріали, подані претендентом для участі в конкурсі,
формуються в окрему справу.
6.3. Заявки на участь у концесійному конкурсі, подані претендентами до
комісії, оцінюються на предмет їх відповідності вимогам законодавства і
умовам концесійного конкурсу. Заявка розглядається на засіданні Конкурсної
комісії і з попереднім висновком комісії передається на розгляд
Концесієдавця для прийняття рішення про допущення або недопущення
претендента до участі в концесійному конкурсі.
6.4. Допущені Концесієдавцем до участі в концесійному конкурсі
претенденти мають право отримати в комісії конкурсну документацію, яка
надається за умови надання платіжного документу, що підтверджує оплату
реєстраційного внеску за участь у конкурсі. Представник претендента
отримує конкурсну документацію на підставі належно оформленої
довіреності, і про отримання документації складає відповідну розписку, яка
долучається до справи відповідного учасника концесійного конкурсу.
Конкурсну документацію видає відповідальний секретар комісії за
місцезнаходженням комісії згідно графіку роботи Конкурсної комісії.
6.5.
Роз’яснення
щодо
конкурсної
документації
надаються
уповноваженим представникам претендентів концесійного конкурсу членами
комісії в усній формі. За необхідності може бути підготовлена письмова
відповідь (на письмовий запит претендента).
6.6. Пропозиції учасників концесійного конкурсу розглядаються на
засіданні Конкурсної комісії та приймається рішення щодо їх відповідності
умовам конкурсу.
6.7. У разі прийняття рішення про невідповідність пропозиції умовам
конкурсу, Конкурсна комісія передає відповідний протокол засідання комісії
разом з пропозицією учасника Концесієдавцеві для прийняття рішення про
недопущення претендента до участі у концесійному конкурсі.
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6.8. Пропозиції, які відповідають умовам концесійного конкурсу,
вивчаються членами Конкурсної комісії та виносяться на розгляд засідання
Конкурсної комісії для надання висновків щодо визначення найкращих умов
здійснення концесії, запропонованих учасниками конкурсу і про визначення
переможця концесійного конкурсу.
6.9. Висновки Конкурсної комісії щодо визначення найкращих умов
здійснення концесії і про визначення переможця концесійного конкурсу
направляються комісією Концесієдавцеві для прийняття рішення про
затвердження результатів концесійного конкурсу.
6.10. Після затвердження результатів концесійного конкурсу Конкурсна
комісія за дорученням Концесієдавця повідомляє переможця конкурсу про
прийняте рішення.
6. Відповідальність Конкурсної комісії
6.1. Голова і члени Конкурсної комісії несуть відповідальність за
дотримання вимог чинного законодавства, рішень міської ради при
виконанні обов’язків, покладених на Конкурсну комісію.
6.2. Голова і члени конкурсної комісії у випадку невиконання або
неналежного виконання ними своїх обов’язків несуть відповідальність
відповідно до чинного законодавства України.
7. Прикінцеві положення
7.1 Це Положення набуває чинності з дати його затвердження.
7.2. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені за
рішеннями ___________ської міської ради.
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Додаток 2.3 Рекомендована структура конкурсної документації

1.

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПРЕТЕНДЕНТІВ
Інформація і вимоги щодо порядку проведення конкурсу,
розроблення і оформлення пропозицій

Примітка:
Положення частини 1 Інструкції для претендентів переважно повторюватимуть положення чинного
законодавства, однак їх можна доповнити певними формами (анкет, заяв тощо). У зв'язку з цим у
Додатку 2.4 наведено зразок викладу цього розділу.

1.1.
Процедурні питання:
1.1.1. адреса, за якою комісія приймає заявки на участь в конкурсі і
конкурсні пропозиції, останній строк подання заявок на участь в
конкурсі та конкурсних пропозицій
1.1.2. умови реєстрації, розгляду та відхилення заявок і пропозицій
1.1.3. порядок повідомлення претендентів про результати конкурсу,
порядок проведення переговорів з переможцями конкурсу
1.2.
Вимоги до складу документації та порядок оформлення пропозицій
(вимоги щодо повноти документації, яка надається, порядок
підписання і завірення документів, внесення виправлень, вимоги до
упакування, надписування і опечатування документів, способу їх
доставки, порядок внесення змін до пропозицій)
1.3.
Повідомлення
про необхідність отримання
згоди органу
Антимонопольного комітету
2
Інформація щодо умов конкурсу
Примітка:
Положення частини 2 підлягають погодженню з Мінжитлокомунгоспом відповідно до ст.7 Закону
України "Про концесії".
Положення частини 2 конкурсна комісія розробляє виходячи з конкретних цілей, яких
територіальна громада бажає досягти внаслідок передачі об'єкта в концесію, та, відповідно,
виходячи з мінімальних та бажаних вимог, яким повинен відповідати претендент.

2.1.
2.2.

Відомості про основні критерії і порядок оцінки пропозицій та
визначення переможця конкурсу
Відомості про конкурсні пропозиції претендента:

Примітка:
Ми рекомендуємо, щоб положення розділу 2.2 формулювалися як певні мінімальні / максимальні
вимоги та показники. Таким чином в межах заданих мінімальних / максимальних вимог
претенденти зможуть надати свої конкретні пропозиції, з яких концесієдавець зможе обрати ті, що
найбільше таким вимогам відповідатимуть.

2.2.1. види діяльності, роботи, послуги, які здійснюватимуться як
концесійні
2.2.2. умови надання земельної ділянки
2.2.3. перелік видів діяльності, здійснення яких підлягає ліцензуванню
2.2.4. умови встановлення, зміни цін (тарифів) на виготовлені (надані)
товари (роботи, послуги)
2.2.5. умови найму, використання праці працівників - громадян України
2.2.6. умови використання вітчизняних сировини, матеріалів
2.2.7. умови та обсяги поліпшення об'єкта концесії та порядок їх
компенсації
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2.2.8. умови, розмір і порядок внесення концесійних платежів
2.2.9. порядок використання амортизаційних відрахувань
2.2.10. умови відновлення об'єкта концесії та його повернення
2.2.11. умови страхування концесіонером об'єктів, взятих у концесію
2.2.12. відомості про обсяг, схеми і графіки фінансування робіт з
проектування, будівництва (реконструкції) та (або) експлуатації
об'єкта концесії, розрахунки вартості робіт з будівництва
(реконструкції) та (або) експлуатації об'єкта концесії
2.2.13. гарантії, які підтверджують змогу конкурсанта забезпечити
виконання істотних умов концесійного договору
3
Інформація стосовно об'єкта концесії, що повинна міститися у
заяві для надання згоди органу Антимонопольного комітету на
отримання об'єкта у концесію
ПРОЕКТ КОНЦЕСІЙНОГО ДОГОВОРУ

Примітка:
Постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. № 643 затверджено типовий
концесійний договір. Текст типового договору із коментарями та рекомендаціями наведено в
Додатку 2.5.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОГОЛОШЕННЯ КОНЦЕСІЙНОГО КОНКУРСУ
1.
Орган, який надає концесію;
2.
Об'єкт концесії;
3.
Розмір реєстраційного внеску;
Примітка:
Визначається концесієдавцем

4.

Строк, на який надається концесія;

Примітка:
Від 10 до 50 років відповідно до ст.9 Закону України "Про концесії". Визначає концесієдавець.

5.

Строк, до
конкурсі;

якого

подаються

заявки на участь у концесійному

Примітка:
60 календарних днів з дня оголошення конкурсу

6.

Строк, протягом якого оголошуються
конкурсу;

результати

концесійного

Примітка:
Виходячи з норм Закону України "Про концесії" та Положення про проведення концесійного
конкурсу, цей строк розрахунково становить 62 дні після останнього дня прийому конкурсних
пропозицій, що включає:
- строк на розгляд пропозицій – 45 днів;
- строк на розгляд результатів конкурсу концесієдавцем – тиждень;
- строк на публікацію результатів конкурсу – 10 днів (строк на повідомлення переможцю - 5 днів).

7.

Уповноважений орган, до якого слід звертатися для отримання
додаткової інформації.

Примітка:
Рекомендуємо зазначити контактні дані конкурсної комісії.
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Додаток 2.4 Зразок викладу частини 1 Інструкції для претендентів та
додатків до неї
ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПРЕТЕНДЕНТІВ
ЧАСТИНА 1. ІНФОРМАЦІЯ І ВИМОГИ ЩОДО ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ
КОНКУРСУ, РОЗРОБЛЕННЯ І ОФОРМЛЕННЯ ПРОПОЗИЦІЙ
РОЗДІЛ 1.1.

ПРОЦЕДУРНІ ПИТАННЯ:

Глава 1.1.1. Адреса, за якою комісія приймає заявки на участь в конкурсі і конкурсні
пропозиції, останній строк подання заявок на участь в конкурсі та конкурсних
пропозицій
1. Конкурсна комісія для проведення концесійного конкурсу з передачі в концесію
цілісного
майнового
комплексу
комунального
підприємства
________________________________, що знаходиться у комунальній власності
територіальної громади м. ________ (надалі – Конкурсна комісія) знаходиться за адресою:
________________________ , графік роботи _________
2. Заявки та пропозиції щодо участі у концесійному конкурсі подаються протягом 60
календарних днів із дня оголошення конкурсу (до __ _______ 201_ року).
Глава 1.1.2. Умови реєстрації, розгляду та відхилення заявок і пропозицій
1. Після оголошення концесійного конкурсу фізична або юридична особа (суб'єкт
підприємницької діяльності), резидент або нерезидент, яка виявила бажання взяти участь
в концесійному конкурсі, подає до Конкурсної комісії заявку на участь в концесійному
конкурсі.
2. Заявки на участь у концесійному конкурсі подаються протягом 60 календарних днів із
дня оголошення конкурсу.
3. Заявка на участь у концесійному конкурсі повинна містити такі відомості:
а) щодо фізичних осіб:
- прізвище, ім'я та по батькові, інші паспортні дані;
- наявність банківських реквізитів;
- декларація про доходи;
- телефон, телефакс;
б) щодо юридичних осіб:
- повне найменування, місцезнаходження, телефон, телефакс;
- дата, місце і орган реєстрації;
- організаційно-правова форма;
- загальні відомості про посадових осіб.
4. До заявки додаються:
1) засвідчені в установленому порядку копії статуту або інших установчих документів,
свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;
2) дані, які підтверджують можливість претендента забезпечити належне фінансування
своєї концесійної діяльності:
3) баланс підприємства (форма 1) - для резидентів;
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4) звіт про фінансові результати та їх використання (форма 2) - для резидентів;
5) звіт про фінансово-майновий стан підприємства (форма 3) - для резидентів;
6) розшифровка дебіторської та кредиторської заборгованості з позначенням дати їх
виникнення;
7) відомості щодо наявності досвіду та можливості технологічного і організаційного
забезпечення такої діяльності.
Примітка:
Законодавство дозволяє включити до цього переліку й інші відомості.

5. Заявка підписується уповноваженими посадовими особами претендента (у необхідних
випадках - також головним бухгалтером) і завіряється печаткою.
6. Неподання у заявці на участь у конкурсі необхідної інформації, подання її у неповному
обсязі або подання неправдивої інформації може бути підставою для недопущення
претендента до участі у концесійному конкурсі.
7. Конкурсна комісія реєструє заявки претендентів в окремому Журналі реєстрації заявок
претендентів на участь у концесійному конкурсі, прошитому, пронумерованому і
скріпленому підписом голови конкурсної комісії.
8. У Журнал реєстрації заявок претендентів на участь у концесійному конкурсі заносяться
дані про найменування (прізвище, ім'я та по батькові – для фізичних осіб - підприємців)
заявника, дата подання заявки, а також перелічуються всі документи, що додані до заявки.
9. Усі матеріали, подані претендентом для участі в конкурсі, а також рішення, прийняті
Конкурсною комісією та концесієдавцем щодо претендента, формуються Конкурсною
комісією в окрему справу.
Примітка:
Положення п.п.7-9 наведено як рекомендацію: законодавство не зобов'язує дотримуватися саме
такого порядку.

10. Після реєстрації Заявки на участь у концесійному конкурсі Конкурсна комісія у строк
до __ днів розглядає її на своєму засіданні на предмет її відповідності вимогам
законодавства та з попереднім висновком передає її на розгляд Концесієдавця для
прийняття рішення про допущення або недопущення претендента до участі в
концесійному конкурсі.
11. Концесієдавець протягом __ днів з дня отримання заявки на участь у концесійному
конкурсі та висновку конкурсної комісії приймає рішення про допущення або
недопущення претендента до участі в концесійному конкурсі.
12. Конкурсна комісія письмово повідомляє претендента про його допущення або
недопущення до участі в концесійному конкурсі протягом __ днів з дня прийняття
рішення Концесієдавцем та, у разі допущення до участі в концесійному конкурсі, надає
інформацію
щодо способу, строків і місця одержання конкурсної документації та розміру
реєстраційного внеску.
13. Конкурсна документація надається допущеним до участі у концесійному конкурсі
претендентам за умови надання платіжного документу, що підтверджує оплату
реєстраційного внеску за участь у конкурсі.
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14. Реєстраційний внесок за участь у концесійному конкурсі становить ___ грн. та
перераховується на рахунок _____________.
15. Конкурсна документація видається особисто представнику допущеного до участі у
концесійному конкурсі претендента. Представник претендента отримує конкурсну
документацію на підставі належно оформленої довіреності під розписку. Довіреність та
розписка в отриманні конкурсної документації долучаються до справи відповідного
учасника концесійного конкурсу.
16. Конкурсну документацію видає відповідальний секретар комісії за місцезнаходженням
комісії згідно графіку роботи Конкурсної комісії.
17. Після отримання конкурсної документації претендент, допущений до участі в
концесійному конкурсі, готує Конкурсні пропозиції.
Примітка:
Положення п.п.15-17 наведено як рекомендацію: законодавство не зобов'язує дотримуватися саме
такого порядку.

18. Члени Конкурсної комісії надають уповноваженим представникам претендентів
роз’яснення щодо конкурсної документації. Роз’яснення надаються в усній формі. За
необхідності може бути підготовлена письмова відповідь (на письмовий запит
претендента).
19. Конкурсні пропозиції приймаються протягом 60 календарних днів із дня оголошення
конкурсу.
20. Конкурсна комісія приймає упаковані відповідно до вимог Розділу 1.2. цієї Інструкції
конкурсні пропозиції та реєструє їх в окремому Журналі реєстрації пропозицій
претендентів на участь у концесійному конкурсі, прошитому, пронумерованому і
скріпленому підписом голови конкурсної комісії.
21. У Журнал реєстрації пропозицій претендентів на участь у концесійному конкурсі
заносяться дані про найменування (прізвище, ім'я та по батькові – для фізичних осіб підприємців) претендента, дату, спосіб та форму подання пропозицій.
22. Претенденти, що подали конкурсні пропозиції, можуть вносити до них зміни або зняти
їх з розгляду відповідно до положень Розділу 1.2. цієї Інструкції. Зміни до конкурсних
пропозицій та заяви про зняття конкурсних пропозицій реєструються в тому ж порядку,
що й конкурсні пропозиції.
Примітка:
Положення п.п.20-22 наведено як рекомендацію: законодавство не зобов'язує дотримуватися саме
такого порядку.

23. Пропозиції, отримані від претендентів після закінчення строку на їх подання, не
розглядаються та повертаються претенденту за його рахунок, про що йому повідомляється
супровідним листом.
24. Після закінчення строку подання заявок та конкурсних пропозицій проводиться
розкриття конкурсних пропозицій претендентів. Розкриття конкурсних пропозицій
претендентів відбувається на засіданні Конкурсної комісії, на яке запрошуються
представники претендентів, що подали конкурсні пропозиції. Після розкриття конкурсної
пропозиції Конкурсна комісія оцінює повноту, точність та правдивість викладеної в ній
інформації. У разі недотримання претендентом вимог Розділу 1.2. цієї Інструкції щодо
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повноти документації, порядку підписання і завірення документів, внесення виправлень,
надписування документів, Конкурсна комісія вправі визнати це також за подання
претендентом неповної, неточної або неправдивої інформації.
25. У разі, якщо під час розкриття конкурсних пропозицій чи їх подальшого вивчення
Конкурсна комісія виявляє факт умисного подання претендентом свідомо неправдивої
інформації про себе або подання ним неповної або неточної інформації, Конкурсна комісія
в ____денний строк передає відповідний протокол засідання комісії разом з пропозицією
учасника концесієдавцеві для прийняття рішення про відхилення претендента від
подальшої участі у концесійному конкурсі. Концесієдавець протягом __ днів з дня
отримання документів від Конкурсної комісії розглядає їх, приймає рішення про
відхилення претендента від подальшої участі у концесійному конкурсі та передає копію
рішення Конкурсній комісії.
Примітка:
Положення п.п.24-25 наведено як рекомендацію: законодавство не зобов'язує дотримуватися саме
такого порядку.

26. Інформація про відхилення претендента від подальшої участі у концесійному конкурсі
та мотиви прийняття такого рішення доводяться до його відома Конкурсною комісією
в __денний строк з дня отримання комісією копії рішення концесієдавця.
27. Конкурсні пропозиції претендентів, які не були відхилені від участі в конкурсі,
вивчаються Конкурсною комісією для надання висновків щодо визначення найкращих
умов здійснення концесії, запропонованих учасниками конкурсу, і прийняття рішення про
визначення переможця концесійного конкурсу відповідно до Частини 2 цієї Інструкції.
Примітка:
Положення п.27 наведено як рекомендацію: законодавство не зобов'язує дотримуватися саме
такого порядку.

28. За результатами концесійного конкурсу Конкурсна комісія складає протокол із
обґрунтуванням визначення переможця концесійного конкурсу, який підписується всіма
членами конкурсної комісії. Комісія не пізніше ніж через три дні після підписання
надсилає цей протокол концесієдавцю для прийняття рішення про переможця
концесійного конкурсу.
29. Концесієдавець розглядає результати концесійного конкурсу та у тижневий строк
приймає рішення:
а) про затвердження результатів концесійного конкурсу, переможця конкурсу та
запрошення його на процедуру підписання концесійного договору;
б) про відхилення результатів концесійного конкурсу.
30.У разі відхилення рішення конкурсної комісії концесієдавець надає обґрунтовану
відповідь.
31. Концесійний конкурс може бути оголошений таким, що не відбувся, у разі, коли:
a) протягом строку прийняття пропозицій не надійшло жодної пропозиції;
б) усі подані пропозиції не відповідають умовам концесійного конкурсу;
в) усі подані пропозиції оформлені з порушенням умов, визначених у конкурсній
документації, а виправлення можуть змінити пропозицію претендента;
г) вимоги комісії щодо приведення пропозицій у відповідність з умовами конкурсної
документації не виконані усіма претендентами у встановлений строк.

169

РЕФОРМА МІСЬКОГО ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Глава 1.1.3. Порядок повідомлення претендентів про результати конкурсу, порядок
проведення переговорів з переможцями конкурсу
1. У п'ятиденний строк з дня прийняття рішення про визначення переможця концесійного
конкурсу Конкурсна комісія за дорученням концесієдавця повинна надіслати
повідомлення переможцю і запрошення на переговори для узгодження кінцевого варіанта
концесійного договору та його підписання і протягом десяти робочих днів опублікувати
результати концесійного конкурсу в друкованих засобах масової інформації.
2. Під час переговорів сторони за домовленістю можуть внести до проекту концесійного
договору зміни і доповнення, що не стосуються істотних умов, визначених у конкурсній
документації та в пропозиції переможця конкурсу.
3. Від моменту прийняття рішення про переможця концесійного конкурсу до моменту
підписання концесійного договору концесієдавець не має права вести переговори про
укладення концесійного договору з іншими особами, в тому числі з іншими
претендентами.
4. Якщо переможець концесійного конкурсу відмовився від підписання договору, висуває
неприйнятні для концесієдавця умови підписання концесійного договору або не надав
установлених у конкурсній документації гарантій, які підтверджують змогу переможця
концесійного конкурсу забезпечити належне фінансування своєї концесійної діяльності,
рішення про переможця концесійного конкурсу анулюється, комісія разом з
концесієдавцем має право розпочати переговори з іншими претендентами з числа тих, хто
запропонував найкращі умови здійснення концесії.
5. Підписання концесійного договору здійснюється концесієдавцем і переможцем
концесійного конкурсу в тижневий строк після узгодження проекту концесійного
договору та укладення договору оренди землі.
6. Концесійний договір вважається укладеним з дня досягнення домовленості з усіх
істотних умов і підписання сторонами тексту договору.
Розділ 1.2. ВИМОГИ ДО СКЛАДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ПРОПОЗИЦІЙ
(ВИМОГИ ЩОДО ПОВНОТИ ДОКУМЕНТАЦІЇ, ЯКА НАДАЄТЬСЯ, ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ І
ЗАВІРЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ВНЕСЕННЯ ВИПРАВЛЕНЬ, ВИМОГИ ДО УПАКУВАННЯ,
НАДПИСУВАННЯ І ОПЕЧАТУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ, СПОСОБУ ЇХ ДОСТАВКИ, ПОРЯДОК
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОПОЗИЦІЙ)
1. Конкурсні пропозиції повинні містити в повному обсязі таку інформацію:
1) види діяльності, роботи, послуги, які здійснюватимуться як концесійні;
2) умови надання земельної ділянки, якщо вона необхідна для здійснення
концесійної діяльності;
3) перелік видів діяльності, здійснення яких підлягає ліцензуванню;
4) умови встановлення, зміни цін (тарифів) на виготовлені (надані) товари
(роботи, послуги);
5) умови найму, використання праці працівників – громадян України;
6) умови використання вітчизняних сировини, матеріалів;
7) умови та обсяги поліпшення об’єкта концесії та порядок їх компенсації;
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8) умови, розмір і порядок внесення концесійних платежів;
9) порядок використання амортизаційних відрахувань;
10) умови відновлення об’єкта концесії та його повернення;
11) умови страхування концесіонером об’єктів, взятих у концесію;
12) відомості про обсяг, схеми і графіки фінансування робіт з проектування,
будівництва (реконструкції) та (або) експлуатації об’єкта концесії, розрахунки
вартості робіт з будівництва (реконструкції) та (або) експлуатації об’єкта
концесії тощо, а також гарантії, які підтверджують змогу конкурсанта
забезпечити виконання істотних умов концесійного договору.
2. До конкурсної пропозиції щодо участі в концесійному конкурсі повинні бути додані
такі документи:
а) Пропозиції щодо будівництва ______________ на території ______;
б) Пропозиції щодо поліпшення________;
Примітка:
Концесієдавець визначає конкретний перелік документів виходячи з конкретних умов конкурсу.

3. Конкурсні пропозиції щодо участі в концесійному конкурсі подаються разом із
пояснювальною запискою до них, в якій стисло викладається їх зміст.
4. Претенденти на участь у концесійному конкурсі можуть додавати інші документи до
конкурсних пропозицій із обґрунтуванням їх необхідності у пояснювальній записці.
5. Конкурсні пропозиції претендентів подаються Конкурсній комісії уповноваженим
представником претендента або надсилаються поштою рекомендованим листом з описом
вкладеного та повідомленням про вручення.
6. Конкурсні пропозиції подаються у запечатаному конверті. Місця склеювання з
оборотної сторони конверта повинні бути опечатані печаткою претендента. На конверті
повна назва претендента
для участі в
повинен бути напис: "Конкурсні пропозиції
концесійному конкурсі з передачі в концесію цілісного майнового комплексу
комунального підприємства_________".
7. Якщо конверт, що містить конкурсні пропозиції, подається у незапечатаному вигляді,
то Конкурсна комісія не несе відповідальності за збереження змісту та форми конкурсної
пропозиції.
8. В конверт із конкурсною пропозицією обов'язково вкладається повний перелік
документів, з яких складається конкурсна пропозиція. Всі документи, які складають
конкурсну пропозицію мають бути прошиті, пронумеровані та завірені підписом
уповноваженої особи
претендента і печаткою.
9. Конкурсні пропозиції подаються українською мовою. У разі подання пропозицій іншою
мовою претендент повинен надати завірений у встановленому порядку переклад на
українську мову.
10. Претенденти мають право вносити зміни до конкурсних пропозицій з метою їх
вдосконалення. Такі зміни подаються у письмовому вигляді із супровідним листом в
такому самому порядку, що і конкурсні пропозиції.
Примітка:
Положення п.п.3-10 наведено як рекомендацію: законодавство не зобов'язує дотримуватися саме
такого порядку.
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11. Зміни до конкурсних пропозицій про виконання умов концесійного конкурсу
вносяться не пізніш як за десять календарних днів до закінчення строку розгляду заявок та
пропозицій.
12. Претенденти мають право зняти свої конкурсні пропозиції з розгляду на будь-якому
етапі, про що повідомляють концесієдавця в письмовому вигляді.
Розділ 1.3. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ОТРИМАННЯ ЗГОДИ ОРГАНУ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ
Претенденти на участь у концесійному конкурсі повинні врахувати той факт, що
одержання в концесію цілісного майнового комплексу відповідно до ч. 2 ст. 22 Закону
України «Про захист економічної конкуренції» визнається концентрацією суб’єктів
господарювання.
Згідно ст. 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції» концентрація
може бути здійснена лише за умови попереднього отримання дозволу Антимонопольного
комітету України чи адміністративної колегії Антимонопольного комітету України.
Переможець концесійного конкурсу повинен самостійно отримати відповідний
дозвіл від органів Антимонопольного комітету України.
Заява на отримання такого дозволу подається в письмовій формі відповідно до
Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про
попереднє отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання (Положення про
концентрацію), затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від
19.02.2002 р. № 33-р.
У разі коли переможець конкурсу протягом 50 календарних днів з дня повідомлення
про визначення його переможцем конкурсу не надав документ про згоду органу
Антимонопольного комітету на отримання концесії, Концесієдавець у тижневий термін
після неодержання такої згоди відхиляє рішення комісії про визначення переможця
конкурсу.
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Додаток 1
до Інструкції для претендентів
Зразок заявки на участь у
концесійному конкурсі
(для юридичних осіб)
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНЦЕСІЙНОМУ КОНКУРСІ
з передачі в концесію цілісного майнового комплексу Комунального підприємства
"_________________________________________"
Місто ____________

"__" ___________ 20__р.
(повне найменування юридичної особи)

що має своє місцезнаходження за адресою:
телефон:
зареєстровано

телефакс:
(дата, місце та орган реєстрації)

в організаційно-правовій формі
(організаційно-правова форма юридичної особи)

цим підтверджує свій намір узяти участь у концесійному конкурсі з передачі в
концесію
цілісного
майнового
комплексу
Комунального
підприємства
"_____________", і просить надати рахунок для сплати реєстраційного внеску, а
також конкурсну документацію.
Повідомляємо загальні відомості про посадових осіб:
№ з/п
Посада
Прізвище, ім'я, по батькові

Контактний
телефон

До цієї Заявки додаються:
1. ____________________________________________________________
на __ арк.,
2. ____________________________________________________________
на __ арк.,
3. ____________________________________________________________
на __ арк.,
4. …

Уповноважена особа:
(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.
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Додаток 2
до Інструкції для претендентів
Зразок заявки на участь у
концесійному конкурсі
(для фізичних осіб)
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНЦЕСІЙНОМУ КОНКУРСІ
з передачі в концесію цілісного майнового комплексу Комунального підприємства
"_________________________________________"
Місто ____________

"__" ___________ 20__р.

Я,
(прізвище, ім'я, по батькові)

проживаю і зареєстрований за адресою:
(при неспівпаданні адреси реєстрації та фактичного місця проживання – зазначити обидві адреси)

паспорт: серія
номер:
телефон:
телефакс:
ідентифікаційний номер в ДРФО:
банківські реквізити:
(найменування банку, МФО, номер рахунку)

цим підтверджую свій намір узяти участь у концесійному конкурсі з передачі в
концесію
цілісного
майнового
комплексу
Комунального
підприємства
"_____________", і прошу надати рахунок для сплати реєстраційного внеску, а
також конкурсну документацію.
Повідомляю, що мій сукупний дохід за 20__ рік склав _______________ грн., в тому
числі від підприємницької діяльності _________ грн., іншій доходи _________ грн.
До цієї Заявки додаються:
1. ____________________________________________________________
на __ арк.,
2. ____________________________________________________________
на __ арк.,
3. ____________________________________________________________
на __ арк.,
4. …

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.
(за наявності)
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Додаток 2.5 Типовий концесійний договір
КОНЦЕСІЙНИЙ ДОГОВІР
"___"__________2010 р.

____________________________
(місце укладення договору)

________________________________________________________________
__
(найменування органу виконавчої влади або органу місцевого
самоврядування, уповноваженого на укладення концесійного договору)

в
_________________________________________________________,

особі

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що
діє
згідно
концесієдавець)

з

__________________________

(далі

-

(N і дата рішення тощо)

з
однієї
сторони,
____________

та

________________________

в

особі

(назва юридичної особи)

________________________________________________________________
_,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що діє
або

на

підставі

__________________________________________,
(статут, доручення тощо)

_____________________________________________
концесіонер)

(далі

-

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)

з іншої сторони, уклали концесійний договір про таке:
Предмет концесійного договору
1. Концесієдавець надає на _________ років концесіонеру право
________________________________________________________________
__
(створити (побудувати) чи істотно поліпшити та (або) здійснювати
управління (експлуатацію) об'єкта концесії)
Примітка:
Тут дається лише загальне визначення, без посилань на конкретні обсяги робіт чи додатки,
наприклад: "істотно поліпшити та здійснювати управління (експлуатацію) об'єкта концесії". Суть же
"істотного поліпшення" далі розкриватиметься в п.3 та відповідному додатку, в якому необхідно
чітко сформулювати, що саме місто очікує від концесіонера (реконструкція існуючих мереж, нове
будівництво тощо).

з метою задоволення громадських потреб у сфері надання послуг,
пов'язаних з постачанням споживачам тепла
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(сфера господарської діяльності)

за умови сплати концесійних платежів та виконання інших умов
цього договору.
2. Об'єктом концесії за цим договором є:
________________________________________________________________
_.
(найменування об'єкта, його місцезнаходження, склад, вартість
майна)
Примітка:
Тут рекомендуємо дати загальні відомості та посилання на додаток, в якому дано детальний
перелік майна, наприклад: "цілісний майновий комплекс КП "____", розташований в м. _______, в
складі, визначеному Додатком Х до цього Договору, загальною вартістю __________ гривень."
Якщо якийсь об'єкт (об'єкти) буде створюватися, то про нього також треба згадати тут, а також в
п.п.1 і 3.

3.
Фінансування
об'єкта
концесії
здійснюється
кошторисом
витрат
його________________________________________

згідно

з
на

(створення (будівництво) та (або) утримання (експлуатацію)
Пункт не в повній мірі відповідає Закону України "Про концесії". Слід розмежовувати витрати на:
- створення (будівництво),
- поліпшення,
- утримання (експлуатацію).
Рекомендуємо в цьому пункті просто зазначити всі необхідні складові та дати посилання на
відповідні додатки до договору, наприклад: "… згідно з кошторисами витрат на його створення,
поліпшення та утримання/експлуатацію (додатки X – Х)".
У додатках мають бути відображені наведені нижче структурні складові, а також технічні умови
створення / поліпшення об'єкта (зміст та обсяг поліпшень, вимоги до створеного об'єкта та ін.)

(у цей пункт включається інформація про:
найменування витрат;
розмір витрат з розподілом їх за плановими періодами;
джерела фінансування зазначених витрат;
шляхи відшкодування вкладених інвестицій;
зобов'язання, гарантії тощо).
Права і обов'язки концесієдавця
4. Концесієдавець має право:
здійснювати контроль за дотриманням концесіонером умов цього
договору;
вимагати дострокового розірвання цього договору разі порушення
концесіонером його умов;
вимагати
від
концесіонера
відшкодування
збитків
у
разі
погіршення
стану
об'єкта
концесії,
яке
сталося
з
вини
концесіонера;
одержувати від концесіонера інформацію, необхідну для виконання
своїх прав і обов'язків.
5. Концесієдавець зобов'язаний:
передати концесіонеру у строк до "_______" ____________________
р.
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_________________________________________________________________;
(найменування об'єкта концесії)
Примітка:
Строк повинен враховувати час, необхідний для отримання концесіонером відповідних ліцензій.
Об'єкт повинен передаватися концесіонеру лише тоді, коли останній матиме всі необхідні умови
для його належної експлуатації та надання відповідних послуг. Тому рекомендуємо до дати
передачі об'єкта концесіонеру укласти з ним всі необхідні договори щодо відступлення прав
вимоги, переведення боргу, забезпечити переукладення (з концесіонером) договорів зі
споживачами та з трудовим колективом тощо – з відкладальною умовою про набрання цими
договорами чинності з дати передачі об'єкта концесіонеру. Строк передачі об'єкта повинен
враховувати час на укладення вищезазначених договорів також.

надати концесіонеру
повному

у

строк

до

"_______"

__________

р.

і

в

обсязі
пакет
документів:
_________________________________________
________________________________________________________________
_;
(перелік документів, які підтверджують право концесіонера на створення
(будівництво) та (або) управління (експлуатацію) об'єкта концесії)
Примітка:
Тут рекомендуємо зробити посилання "… згідно з додатком Х", щоб не обтяжувати основний текст
договору великим переліком документів.

вимагати звіт про використання амортизаційних відрахувань;
зберігати комерційну таємницю концесіонера;
не втручатися у господарську діяльність концесіонера;
забезпечити
надання
земельної
ділянки
у
порядку,
встановленому
Земельним кодексом України (якщо вона необхідна
для
здійснення
_____________________________________________________).
(вид концесійної діяльності, роботи, послуги)
Примітка:
Закон вимагає укладення договору оренди земельних ділянок одночасно з договором концесії.
Тому рекомендуємо замість виділеної жирним частини вказувати "… згідно з договорами оренди
земельних ділянок №№ ____ від ________, укладеними між Концесіонером та Концесієдавцем".

6. Концесієдавець
має
також
інші
права
і
обов'язки, передбачені цим договором та законодавством України.
Права і обов'язки концесіонера
7. Концесіонер має право:
здійснювати
підприємницьку
діяльність
на
основі
________________________________________________________________
_;
(створення (будівництва)
концесії)
Примітка:
Аналогічно до п.1

та

(або)

управління

(експлуатації)

вимагати розірвання
цього
договору
порушення концесієдавцем
умов
договору
і
збитків, завданих невиконанням умов договору;

об'єкта

у
разі
відшкодування
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на продовження
виконання його умов;

строку

дії

цього

договору

у

разі

за погодженням
з
концесієдавцем
за
рахунок власних
коштів здійснювати
поліпшення
(реконструкцію,
технічне
переоснащення) майна, отриманого у концесію;
отримувати плату за вироблені товари (роботи, послуги);
на відшкодування
витрат,
зроблених
у зв'язку з
поліпшенням майна, отриманого у концесію, за рахунок отриманого
прибутку (якщо інше не передбачено цим договором);
на контрактній основі залучати до
робіт на об'єкті концесії третіх осіб.

виконання

спеціальних

8. Концесіонер зобов'язаний:
виконувати умови цього договору;
укладати відповідно
до
законодавства
трудові
договори (контракти) з працівниками - громадянами України;
Примітка:
Закон "Про концесії" зазначає "як правило".

виконувати
___________________________________________________________,
(перелік робіт і інвестицій)
необхідних для поліпшення
переданих
у
концесію
споруд
і обладнання;
погоджувати з
концесієдавцем
частково третім особам своїх майнових
цього договору;
використовувати
сировину вітчизняного
договору;

передачу повністю або
прав, що випливають з

на
об'єкті
концесії
матеріали та
виробництва відповідно до умов цього

утримувати об'єкт концесії в належному технічному стані;
нести відповідальність за виконання умов
цього
договору
та законодавства
України третіми особами,
які залучені до
виконання спеціальних робіт на об'єкті концесії;
використовувати
амортизаційні
відрахування
відновлення основних фондів, отриманих у концесію;

на

після закінчення
строку,
на
який було укладено
концесійний договір,
передати об'єкт концесії в
належному
технічному
стані концесієдавцю відповідно
до
умов
цього
договору (земельні ділянки - до умов договору оренди земельної
ділянки).
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8-1.
У
разі
надання
концесії
на
об'єкти,
які
використовуються для
централізованого
опалення,
постачання
холодної та гарячої води,
водовідведення і перебувають у
комунальній власності, концесіонер зобов'язаний забезпечити:
надання населенню,
що
проживає
на
відповідній
території,
послуг
з
централізованого
опалення,
постачання
холодної та гарячої води і водовідведення відповідно до
нормативів, норм, стандартів, порядків і правил;
ведення у
встановленому
обліку зазначених послуг;
вжиття
заходів
енергетичних ресурсів;

для

проведення розрахунків
спожиті енергоносії.

законодавством
ощадливого
у

повному

9.
Концесіонер
має
також
інші
передбачені
цим договором та законодавством України.

права

порядку
використання

обсязі
та

за

обов'язки,

Примітка:
Загалом, права і обов'язки статтею 18 Закону України "Про концесії" визначено дещо інакше і
коротше. Тому допустимим буде змінити в цій частині положення типового договору.

Умови, розмір і порядок внесення концесійних платежів
10. Концесіонер в установленому порядку робить перший внесок за
надання
об'єкта
в
концесію
на
рахунок
________________________________________________________
(відповідний рахунок державного або місцевого бюджету)

у розмірі _____________________ гривень протягом 10 робочих днів
з дня
підписання
цього договору. У разі надання концесії на
об'єкт
незавершеного
будівництва
або
на
створення
(будівництво) нового об'єкта
дата здійснення першого внеску
концесійного платежу встановлюється виходячи з часу одержання
концесіонером доходу від експлуатації
об'єкта
концесії,
але
не
пізніше ніж через шість місяців після дати введення його в
експлуатацію.
Примітка:
Зазначений у типовому договорі строк (виділено жирним) не ґрунтується на законодавчих актах,
тому може бути визначений інакше. При цьому слід враховувати, що справедливим буде стягувати
концесійні платежі лише після передачі об'єкта концесіонеру, а не після укладення договору.

Наступні
концесійні
платежі
вносяться
незалежно
наслідків господарської діяльності з періодичністю:

від

__________ гривень до ___________________________
(сума)
(кінцевий строк внесення)
__________ гривень до ___________________________.
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(сума)

(кінцевий строк внесення)

Примітка:
Рекомендуємо визначати строки внесення концесійних платежів відповідно до положень Методики
розрахунку концесійних платежів, затвердженої Постановою КМУ № 639 від 12 квітня 2000 р., яка
передбачає, що "Терміни та умови внесення
концесійного
платежу визначаються у
договорі концесії виходячи з того, що внесення концесійного платежу повинне проводитися в 5денний термін від дати, встановленої для подання квартальних бухгалтерських звітів (балансів),
а за IV квартал - у 10-денний термін від дати, встановленої для подання річного
бухгалтерського звіту (балансу)".

За порушення
строків
внесення
концесійних
платежів концесіонер сплачує пеню з розрахунку _____________
відсотків суми концесійного платежу за кожний день прострочки.
Умови передачі та повернення об'єкта концесії
11. Передача об'єкта у концесію здійснюється не пізніше
_____ календарних днів після укладення
цього
договору
і
оформляється актом приймання-передачі згідно з додатком.

Примітка:
Див. п.5

11-1.
Передача в концесію об'єктів, які використовуються
для централізованого опалення, постачання холодної та гарячої
води, водовідведення і перебувають у комунальній власності,
здійснюється за умови розроблення концесіонером та погодження
органами, уповноваженими приймати рішення про передачу об'єктів
у концесію, бізнес-плану беззбиткової діяльності.

Примітка:
Такий бізнес-план може бути підготовлено як в процесі подачі конкурсних пропозицій чи
погодження умов договору з переможцем, так і після укладення концесійного договору; в
останньому випадку п.11-1 слід доповнити обов'язком концесіонера в певний строк розробити
такий бізнес-план, а концесієдавця – погодити його.

12. Майно,
отримане
у
концесію,
балансу концесіонера - юридичної особи із
це майно отримане у концесію.

включається
зазначенням,

до
що

Примітка:
Рекомендуємо доповнити пункт положенням про те, що в разі необхідності списання відповідно до
законодавства певного майна, отриманого в концесію, концесіонер звертається з відповідними
пропозиціями до концесієдавця, який і приймає рішення про списання. З другого боку,
концесієдавцю забороняється списувати передане в концесію майно без попередньої згоди
концесіонера.

13. Правовий
режим
майна,
яке
надається
в
концесію
(або створюється) на виконання
умов
цього
договору,
визначається з урахуванням Закону України "Про концесії".

Примітка:
Рекомендуємо доповнити пункт такими положеннями: "Майно, створене на виконання умов
концесійного договору (додаток Х), є об'єктом права комунальної власності територіальної громади
міста ___________. Майно, яке концесіонер придбав на виконання умов концесійного договору
(додаток Х), належить йому на праві власності." Це обумовлено тим, що ст.20 Закону України
"Про концесії визначено різний правовий режим для майна створеного та майна придбаного на
виконання умов концесійного договору. Тому слід розмежувати таке майно і навіть закріпити його
перелік у відповідних додатках. Придбане майно після закінчення строку дії концесійного договору
може за плату чи без неї переходити у власність територіальної громади міста; який із варіантів
обирається - також слід визначити у цьому пункті.
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14. Після
закінчення
строку,
на
який
було
укладено
цей договір, у разі його розірвання, ліквідації концесіонера,
в тому числі
у
зв'язку
з
визнанням
його
банкрутом,
концесіонер зобов'язаний повернути концесієдавцю об'єкт концесії
в належному технічному стані.
Повернення майна об'єкта концесії здійснюється у _____
денний строк після припинення дії цього
договору
і
оформлюється актом приймання-передачі.

Примітка:
При визначенні цього строку слід враховувати час, необхідний для переукладення на нового
суб'єкта, який експлуатуватиме об'єкт, договорів зі споживачами, трудовим колективом тощо.
Також слід доповнити цей пункт обов'язком концесіонера продовжувати надавати визначені
договором послуги до моменту передачі об'єкта концесієдавцю.

Порядок виконання робіт та приймання створених об'єктів *
15. Концесіонер у _______ денний строк з дати підписання
акта приймання-передачі подає концесієдавцю на
затвердження
проектну, робочу
та
іншу,
визначену
концесієдавцем,
документацію на створення (будівництво) об'єкта концесії згідно
з додатком Х до цього договору. Концесієдавець у _______ денний
строк затверджує цю документацію.
16. Роботи
і
зобов'язання,
необхідні
для
здійснення концесійної діяльності, виконуються за затвердженим
концесієдавцем календарним планом.
Примітка:
Такий календарний план може бути затверджений при укладенні договору (тоді він має бути
викладений у вигляді додатку до нього) або після укладення договору (тоді цей пункт повинен бути
доповнений положеннями щодо умов та порядку погодження і затвердження календарного плану).

17. Концесіонер повинен під власну відповідальність та
за
власні
кошти
провести
всі
необхідні
перевірки
і
випробування,
а також своєчасно отримати всі необхідні для
створення (будівництва) об'єкта концесії дозволи відповідних
органів.
Види діяльності та ліцензування
18.

За

умовами

цього

договору

види
діяльності,
роботи,
_____________________________________

концесіонер

здійснює

такі

послуги:

________________________________________________________________
_.
Примітка:
Перераховуються всі види діяльності, які очікуються від концесіонера. Якщо якісь види діяльності
можна буде виконувати лише після створення певних об'єктів, про це має бути окремо зазначено.
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19. Концесіонер
зобов'язується
за
свій
рахунок
одержати ліцензії
на
здійснення підприємницької діяльності,
яка згідно з законодавством України підлягає ліцензуванню:
1)___________________________________________________________;
(вид діяльності)
2)___________________________________________________________.
(вид діяльності)
20.
Ліцензії
одержуються
концесіонером
до
виконання відповідних
видів
робіт.
Копії
ліцензій подаються концесієдавцю.

початку
одержаних

Примітка:
Варто зазначити строк, протягом якого мають бути передані копії

Умови та обсяги поліпшення об'єкта концесії та порядок
компенсації зазначених поліпшень

Примітка:
Положення цього розділу (п.п.21-22) повинні бути деталізовані в додатках, як про це зазначено в
примітках до п.3 і п.13).

21. З
метою використання об'єкта концесії
послуг
щодо
задоволення
громадських
потреб
______________________

для
у

надання
сфері

________________________________________________________________
__
(сфера господарської діяльності)
концесіонер здійснює поліпшення (створення)
майно
за
умови
та
в
___________________________________________

майна

чи

придбає
обсягах:

________________________________________________________________
__
Фінансування поліпшення
(створення)
майна
здійснюється
за рахунок: __________________________, в обсязі ___________
гривень.
(концесіонера та (або)
концесієдавця)

Примітка:
Тут має бути визначено загальні розрахункові обсяги капіталовкладень з боку концесіонера та з
боку концесієдавця, в розрізі створення майна та поліпшення майна, з посиланням на відповідні
додатки до договору та з застереженням, що фактичні обсяги капіталовкладень можуть
відрізнятися відповідно до зміни цін на роботи та матеріали, зазначені в розрахунках (в додатках).
Також рекомендуємо доповнити пункт положенням про те, що "Не передбачені цим Договором
створення або поліпшення майна, а також створення або поліпшення, передбачені цим Договором,
але здійснювані іншою, ніж визначена цим Договором, Стороною, можуть здійснюватися лише за
умови отримання попередньої згоди іншої Сторони та укладення відповідної додаткової угоди до
цього Договору". Це дозволить врегулювати питання, зокрема, спорудження чи реконструкції
об'єктів за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету.
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22.
Концесієдавець
зобов'язаний
відшкодувати
концесіонеру
витрати,
зроблені ним
у
зв'язку
із
зазначеними
у
пункті
21 поліпшеннями,
або вартість
створеного (придбаного) майна (у разі коли цим договором
передбачено,
що майно, яке придбав концесіонер на
виконання
умов цього договору,
переходить у власність держави або
територіальної громади) в частині,
що
не
була
компенсована
концесіонером
у
результаті
концесійної
діяльності
за
умови ___________________________________.

Примітка:
Редакція цього пункту має бути змінена і структурно містити окремі положення щодо:
- порядку, меж та умов відшкодування вартості поліпшень,
- порядку, меж та умов відшкодування вартості створеного майна,
- порядку, меж та умов відшкодування вартості придбаного майна, яке переходить у власність
територіальної громади.
Рекомендуємо доповнити пункт положенням такого змісту: "Обладнання, яке відповідно до цього
Договору замінюється Концесіонером на нове, після такої заміни переходить у власність
Концесіонера. Одночасно встановлене нове обладнання переходить у комунальну власність
територіальної громади міста."

Порядок використання амортизаційних відрахувань
23. Протягом всього строку дії цього договору концесіонер
у порядку, передбаченому законодавством України
нараховує
суми амортизаційних відрахувань.
24. Амортизаційні відрахування,
нараховані на основні
фонди, отримані у концесію або створені у зв'язку з виконанням
умов цього договору,
залишаються
у
розпорядженні
концесіонера
і використовуються
виключно
на
відновлення
основних фондів, отриманих у концесію, або створених у зв'язку
з виконанням умов цього договору.
Примітка:
Пункт має бути доповнений положеннями щодо порядку звітування концесіонером концесієдавцеві
про нарахування і використання амортизаційних відрахувань.

Умови встановлення цін та тарифів
25. Концесієдавець
того, що:

і

концесіонер

дійшли

згоди

стосовно

ціни (тарифи)
на
виготовлені
(надані)
товари
(роботи,
послуги),
що
надаються,
становлять
_______________________________
________________________________________________________________
_;
зміна
цін
(тарифів)
здійснюється
у
порядку,
передбаченому
законодавством
України,
у
разі
___________________________________
________________________________________________________________
_.
Примітка:
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Станом на сьогодні, в цьому пункті можуть лише бути продубльовані норми чинного законодавства.
Але оскільки законодавство за час дії договору може змінитися, вважаємо за доцільне обмежитися
загальним посиланням на "законодавство України"; при цьому рекомендуємо зафіксувати відсоток
рентабельності, який закладається в тариф. Також слід передбачити порядок і строки погодження
тарифів концесієдавцем та його відповідальність за збитки, завдані несвоєчасним погодженням
тарифів. Тут же слід визначити механізм компенсації збитків – через утримання відповідної частини
належних до сплати концесійних платежів.
Рекомендуємо доповнити пункт положенням про те, що концесієдавець зобов'язується погодити
обумовлений цим договором тариф у встановленому законодавством порядку до передачі об'єкта
концесіонеру.

Використання вітчизняних матеріалів та сировини
26. Для виконання цього договору концесіонер використовує
________________________________________________________________
__
(матеріали, сировину)
вітчизняного
виробництва
за
умови
________________________________
________________________________________________________________
.
Примітка:
Рекомендуємо розширити пункт та визначити умови, за яких концесіонер повинен віддавати
перевагу вітчизняним (в тому числі виробленим на території відповідного міста) матеріалам та
сировині порівняно з імпортними, механізм контролю з боку концесієдавця та санкції за порушення.

Умови використання праці працівників - громадян України
27.
Під
час
провадження
концесійної
діяльності
концесіонер використовує працю працівників - громадян України
________________ відсотків загальної чисельності, в тому числі
__________ відсотків громадян,
звільнених
у
зв'язку
з
ліквідацією
державного
(комунального)
підприємства
_________________________, майно якого надано у концесію.
Примітка:
В разі, якщо комунальне підприємство не ліквідується, замість виділеного жирним тексту слід
просто вказати "переведених з КП "_________________".
Кількість працівників – громадян України, в т.ч. колишніх працівників комунального підприємства,
може бути визначена в абсолютних числах, а не лише у відсотках.

Страхування об'єкта концесії
28. Ризик
випадкової
загибелі
або
пошкодження
об'єкта
концесії
несе
___________________________________________________.
(концесієдавець (концесіонер)
29. Майно,
отримане концесіонером або створене відповідно
до
умов цього договору, страхується концесіонером на користь
________ ____________________________________.
(концесієдавця (концесіонера)
Примітка:
Майно повинне страхуватися на користь того, хто несе ризик випадкової загибелі.
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30. Концесіонер зобов'язаний
протягом
трьох
місяців
після отримання
об'єкта у концесію укласти угоду про його
страхування у разі настання страхового випадку, пов'язаного з
______________________________________________________________.
(причини настання страхового випадку)
31. У
разі
настання
страхового
випадку
страхові
суми (страхове
відшкодування),
що виплачуються страховиком,
повністю спрямовуються на відновлення робочого стану об'єкта
концесії.
32. Роботи з
відновлення
робочого
стану
об'єкта
концесії повинні розпочатися у _____ денний строк після настання
страхового випадку.

Примітка:
Розпочати роботи з відновлення повинен той, на чию користь застрахований об'єкт – відповідно, ця
сторона повинна бути зазначена в цьому пункті.

33.
Концесієдавець
страховими полісами.

має

бути

ознайомлений

з

усіма

Відповідальність сторін за виконання зобов'язань
34. У
разі
порушення
будь-яких
умов,
встановлених
цим договором,
винна сторона сплачує на користь іншої сторони
штраф у сумі __________ гривень.

Примітка:
Доцільно розширити пункт та диференціювати санкції відповідно до видів порушень, наприклад: за
несвоєчасне повернення об'єкта концесії, за порушення строків сплати концесійних платежів, за
використання не за цільовим призначенням тощо.

35. Сплата штрафу не
звільняє
ними зобов'язань за цим договором.

сторони

від

виконання

36. Збитки
однієї
сторони,
що
виникли внаслідок
порушення іншою стороною своїх зобов'язань за цим договором,
відшкодовуються винною стороною у повному обсязі.
37. За
невиконання
або
неналежне
виконання
зобов'язань,
визначених
цим
договором,
сторони
несуть
відповідальність згідно із законодавством України.
38. У разі коли концесіонер допустив погіршення стану
об'єкта концесії або його загибель, він повинен відшкодувати
концесієдавцю збитки, якщо не доведе, що погіршення або загибель
об'єкта сталися не з його вини.
Строк дії договору
39. Концесійний договір укладено
______ року по "___" ________ року).

на

___

років

(з

"___"
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Порядок припинення дії, зміни умов і розірвання концесійного
договору
40. Дія цього договору припиняється у разі:
закінчення строку, на який його було укладено;
загибелі об'єкта
концесії
або
заподіяння
йому шкоди,
яка виключає можливість його подальшої експлуатації;
ліквідації концесіонера за рішенням
у зв'язку з визнанням його банкрутом.

суду, в

тому

числі

41.
Цей
договір
може
бути
розірвано
за
письмовим
погодженням сторін з визначенням порядку компенсації витрат
та інших умов.
Реорганізація
концесіонера
юридичної особи не є підставою
для зміни умов або розірвання цього договору.
41-1.
Концесієдавець
має
право
в
односторонньому
порядку відмовитися від договору концесії на об'єкти, які
використовуються для централізованого
опалення,
постачання
холодної
та
гарячої води, водовідведення і перебувають у
комунальній власності, у разі невиконання або неналежного
виконання істотних умов договору з вини концесіонера.
У такому
разі
договір
є
розірваним
з
дати
повідомлення концесієдавцем концесіонерові про відмову від
договору.

Примітка:
Цей пункт не відповідає чинному законодавству і тому може бути виключений. Цивільний кодекс
України та Закон України "Про концесії" наділяють кожну сторону правом вимагати розірвання
(що передбачає судовий розгляд спору), а не розривати договір в односторонньому порядку.

42. На
вимогу
однієї
із
сторін
цей
договір
може
бути розірвано
за
рішенням
суду
у
разі невиконання
сторонами своїх зобов'язань
та
з
інших
підстав,
передбачених законодавством України.
43.
У
разі
виникнення
обставин,
які
викликають
необхідність зміни
умов
цього
договору,
сторона повинна
попередити письмово іншу сторону за ______________ днів. Про
зміну умов цього договору складається
додаткова
угода,
яка
підписується концесієдавцем та концесіонером і є невід'ємною
частиною цього договору.
Розв'язання спорів, що виникають з концесійного договору
44. Спори,
що
виникають
з
цього
договору,
розглядаються відповідно до законодавства України судом.
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Спори,
що
нерезидентів,
законодавством.

виникають
вирішуються

з
в

цього
договору
за
участю
порядку,
передбаченому

Прикінцеві положення
45. Цей
договір
набуває
чинності
підписання концесієдавцем та концесіонером.

з

дня

його

46. Строк дії цього договору
може
бути
продовжено
у
разі виконання
концесіонером
умов
концесійного
договору
та за погодженням з концесієдавцем.
Примітка:
Це положення може застосовуватися лише в тих випадках, коли договір укладено менше ніж на 50
років (ст.9 Закону України "Про концесії" обмежує цим строком максимальну тривалість договору
концесії). При цьому пункт має бути доповнений обмеженням: "… за умови, що загальний строк
цього договору не перевищуватиме 50 років".

47. Концесійний
договір
укладено
у
двох
примірниках
(по одному
для
кожної
із
сторін),
що мають однакову
юридичну силу українською та _________________ мовами.
48. Усі додатки до концесійного договору є
його частиною.

невід'ємною

Примітка:
Тут доцільно навести перелік додатків.

Юридичні адреси та розрахункові рахунки сторін:
Концесієдавець:
____________________________
_____________________________
____________________________
_____________________________

Концесіонер:

Концесієдавець
____________________________
_____________________________
(посада, прізвище, ім'я та
по батькові)

Концесіонер

М.П.
____________________________
_____________________________
(підпис)
"____"___________________ р.
р.

(посада, прізвище, ім'я та
по батькові)
М.П.

(підпис)
"____"____________________
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Примітка:
З огляду на те, що акт буде складено і підписано пізніше за договір, вважаємо за недоцільне
зазначати його як додаток до договору.
Акт також може містити необхідні для нього додатки.

АКТ
приймання-передачі
"____"______________ р.
м. _______
Ми, нижчезазначені,
комісія
у
складі
представників концесієдавця
________________________________________________________________
__
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
________________________________________________________________
__
та
концесіонера
__________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
уклали цей Акт про те, що згідно з концесійним договором
від "____"_____________ р.
концесієдавець
(концесіонер)
передав,
а концесіонер (концесієдавець) прийняв споруди,
устаткування
та
інше
майно
__________________________________________________
(назва об'єкта концесії)
1.
До
складу
об'єкта
входять:
_______________________________
________________________________________________________________
__
(перелік облікових одиниць згідно з балансом)
2.
Загальні
відомості:
______________________________________
________________________________________________________________
_.
3.
Інженерне
обладнання:
____________________________________
________________________________________________________________
_.
4.
Вартість
_______________________________.
5.
Результати
_______________________.

огляду

основних

фондів:

та

випробувань:
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6. Разом з об'єктом передається технічна документація:
______
________________________________________________________________
_.
7. До акта приймання-передачі додається:
1)________________________
2)________________________
3)________________________
до

Концесіонер (концесієдавець)
концесієдавця (концесіонера).

Від
концесієдавця:
________

1.

не

має

претензій

_______________________________
ім'я

(прізвище,

та

по

батькові)

(підпис)
2.

_______________________________

________
ім'я

(прізвище,

та

по

батькові)

(підпис)
Від
концесіонера:
________

1.

_________________________________

(прізвище,

ім'я

та

по

батькові)

(підпис)
2.

_________________________________

________
(прізвище,

ім'я

та

по

батькові)

(підпис)
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Додаток 2.6 Орієнтовний часовий графік
ОРІЄНТОВНИЙ ЧАСОВИЙ ГРАФІК
належного правового оформлення та передачі майна концесіонеру
(1)
Підготовчий етап

(2-3 міс.)
Інвентаризація

Переоцінка
Затвердження
розміру статутного
капіталу КП
Запровадження
Реєстру об'єктів
комунального
майна
Затвердження
переліку об’єктів
права комунальної
власності, які
можуть надаватися
в концесію
Встановлення
порядку залучення
експертів для
проведення оцінки
об'єктів права
комунальної
власності та
затвердження
терміну чинності її
результатів

(2)
Визначення
об'єкта
концесії

(3)
Належне
правове
оформлення

(4)
Проведення
оцінки
об'єкта
концесії

(5)
Проведення
конкурсу та
укладення
договору

(до 1 міс.)

(до 2 міс.)*

(1 міс.)

(4 міс.)**

Визначення
переліку об'єктів,
що
передаватимуться
в концесію

Будівлі і споруди
(до 2 міс.)
Внесення
майна в
Реєстр
об'єктів
комунальног
о майна

Проведення
оцінки об'єкта
концесії

Об'єкти
незавершеного
будівництва
(до 8 міс.)*
Земельні ділянки (4-8 міс.)

Оголошення конкурсу

(6)
Передача майна концесіонеру
(6.1)
(6.2)
(6.3)
Об'єкти
Прийняття
Придбання
продовжує
рішення про
іншого
експлуатувати
вилучення
майна
КП
об'єктів в
КП

(2 міс.)
Формування і
погодження тарифів

Прийом заявок і
пропозицій
Вивчення конкурсних
пропозицій
Прийняття рішення
про переможця
конкурсу
Проведення
переговорів та
укладення
концесійного договору

Отримання
ліцензії

Отримання
згоди
АМК

Міська рада
приймає рішення
про:
- вилучення майна
з господарського
відання КП,
- зменшення
статутного фонду
КП / ліквідацію
підприємства,
- передачу майна
концесіонеру та
будь-яких інших
майнових питань
(включаючи зміну
форми власності)

(0,5
місяця)
Концесіонер
укладає
договори
купівліпродажу,
оренди тощо
щодо майна, яке
не стало
об'єктом
концесії при
наявності
відповідних
рішень міської
ради

(6.4)
Підписання
актів
Сторонами
підписується
акт
прийманняпередачі
об'єкта
концесії та
акти
прийманняпередачі
земельних
ділянок в
оренду

Укладення трудових
договорів з
працівниками,
Укладення договорів із
постачальними
організаціями,
Укладення договорів зі
споживачами

* Об'єкти незавершеного будівництва вимагають попереднього оформлення акта про право власності на землю, а тому можуть збільшити тривалість етапу до 8 міс.
** Строк може бути довшим у разі затягування переговорів із переможцем конкурсу або очікування згоди органів Антимонопольного комітету України
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Додаток 3. Навчальний посібник «Револьверний фонд фінансування
енергозберігаючих заходів у громадських будинках і спорудах та
житлових будинках»
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Проект 30.06.2010

Навчальний посібник

Револьверний фонд фінансування енергозберігаючих
(енергоефективних) заходів
у громадських будинках і спорудах та житлових будинках
Модель стимулювання залучення капіталу приватного сектору
економіки за кошти місцевих бюджетів

Київ, 2010
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Вступ
У цьому навчальному посібнику запропонована модель створення за кошти місцевих
бюджетів револьверного фонду фінансування енергозберігаючих (енергоефективних)
заходів у громадських будинках і спорудах та житлових будинках.
На сьогоднішній день майже всі місцеві бюджети є дотаційними. У зв’язку з цим не всі
органи місцевого самоврядування мають можливість щорічно планувати достатню суму
видатків на інвестиційні цілі для реалізації таких важливих заходів, спрямованих на
енергозбереження (енергоефективність) в громадських будинках і спорудах та житлових
будинках. Водночас, більшість органів місцевого самоврядування мають бажання сприяти
залученню інвестицій приватного сектору економіки на зазначені вище цілі та створювати
для цього відповідні стимулюючі фінансові механізми.
Фінансова підтримка з боку органів місцевого самоврядування учасникам ринку
енергозбереження у житловому господарстві може слугувати стимулом для розвитку
ринку кредитування на цілі інвестицій, який сьогодні знаходиться на початковому етапі
розвитку.
В Україні деякі органи місцевого самоврядування вже реалізували власні ініціативи щодо
створення револьверних фондів, які мають на меті підтримати інвестиції у житловокомунальне господарство міст. У цьому посібнику цей досвід узагальнений з точки зору
переваг та недоліків та надано коментарі щодо можливості його розповсюдження в інших
містах України.
Цей навчальний посібник підготовлено в рамках проекту АМР США «Реформа міського
теплозабезпечення» консультантами Інституту місцевого розвитку Альоною Бабак,
Надією Лисенко, Ольгою Олефіровою.
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1. Визначення та мета створення револьверного фонду
З метою стимулювання залучення інвестицій на забезпечення енергоефективності у
громадських будинках і спорудах та житлових будинках, орган місцевого самоврядування
може запровадити модель револьверного фонду за рахунок коштів місцевого бюджету.
Принцип функціонування револьверного фонду полягає у наданні коштів цього фонду
відповідним суб’єктам господарювання з метою фінансування місцевої програми з
енергозбереження2021 з подальшим поверненням цих коштів фонду, у тому числі за
рахунок економії енергоресурсів внаслідок здійснення реконструкції, технічної
модернізації, поліпшення чи впровадження інноваційних технологій, та їх багаторазове
використання на реалізацію нових енергозберігаючих (енергоефективних) заходів22,.
Таким чином, можна сформулювати наступне визначення револьверного фонду:
Револьверний фонд фінансування енергоефективних проектів, в громадських будинках і
спорудах та житлових будинках (далі – Фонд) – це механізм за допомогою якого
здійснюється стимулювання інвестування і розширення можливостей фінансування
енергозберігаючих (енергоефективних) заходів спрямованих на забезпечення
енергозбереження у громадських будинках і спорудах та житлових будинках.
Одночасно револьверний фонд може слугувати джерелом співфінансування для суб’єктів
середнього або малого бізнесу – виробників товарів (послуг) з метою забезпечення
виконання зобов'язань за контрактом, який укладається між органом місцевого
самоврядування на енергосервісні послуги за тендером.
Аргументами доцільності створення револьверного фонду сьогодні слід назвати такі:
§

можливості місцевих бюджетів забезпечити фінансування інвестицій на заходи з
енергозбереження (ефективності) в громадських будинках і спорудах та житлових
будинках на умовах спільного фінансування є обмеженими і тому не можуть
задовольнити інвестиційні потреби України на ці цілі;

§

відсутній “механізм” бюджетної підтримки, що є постійно діючим (понад один
календарний рік), і має встановлені правила для суб'єктів, які можуть ним
скористатися;

§

ринок коротких і середньострокових запозичень на інвестиційні заходи у
громадських будівлях і спорудах та житлових будинках в Україні сьогодні не
працює;

§

законодавство не дає гарантій щодо асигнування коштів з відповідного бюджету на
фінансування капітальних інвестицій, впровадження яких заплановано на термін,
що перевищує один календарний рік, тому є нестабільним джерелом коштів для
середньострокових інвестиційних проектів, в т.ч. з енергозбереження;

20

«Для проведення ефективної цілеспрямованої діяльності держави щодо організації та координації дій у
сфері енергозбереження розробляються та приймаються державні цільові, регіональні, місцеві та інші
програми». Стаття 6, Закон України "Про енергозбереження" №74/94-ВР 01.07.1994.
21
"енергозбереження" - діяльність (організаційна, наукова, практична, інформаційна), яка спрямована на
раціональне використання та економне витрачання первинної та перетвореної енергії і природних
енергетичних ресурсів в національному господарстві і яка реалізується з використанням технічних,
економічних та правових методів; Закон України "Про енергозбереження" №74/94-ВР 01.07.1994.
22
"енергозберігаючі (енергоефективні) заходи" - заходи, спрямовані на впровадження та виробництво
енергоефективних продукції, технологій та обладнання; "енергоефективний проект" - проект, спрямований
на скорочення енергоспоживання, Закон України "Про енергозбереження" №74/94-ВР 01.07.1994.
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§

у законодавчих актах не передбачено механізм повернення суб'єктами
господарювання коштів до відповідного бюджету після їх використання за
призначенням.

Доцільно зазначити, що інвестиційні потреби України лише в житлових будинках за
оцінками Міжнародної фінансової корпорації (2009 року) становлять 6,4 млрд. доларів
США. Ці оцінки базуються на припущенні, що в розрахунку на 1 квартиру щонайменше
необхідно 2 тис. доларів США для впровадження найнеобхідніших заходів з
енергоефективності в будинку.
У таблиці 1 наведено орієнтовну вартість окремих видів робіт з енергоефективності для
типового 5-ти поверхового будинку, площею 5200 м2 на 80 квартир.
Таблиця 1
Орієнтовна вартість комплексу робіт у сфері енергозбереження для 5-ти поверхового
будинку (за розцінками 2010 року)*
Вид робіт

Од. виміру

Грн.

Тис.грн

/одиницю

всього

Утеплення зовнішніх стін

м2

220

687,3

Утеплення покрівлі

м2

180

219,1

Заміна вікон

м2

680

612,7

Встановлення індивідуального вузла
вводу ТЕ з лічильником

1

25400

25,4

Встановлення ІТП (зібраний, без
обліку)

1

15000

Заміна внутрішньобудинкових мереж

м

90

9,7

Проектні роботи, одержання дозволів
та висновків

1 будинок

120000

120,0

Всього

1674,2

*Джерело: Розрахунки Інституту місцевого розвитку, травень 2010 р.

Таким чином, на прикладі розрахунку вартості робіт, що наведений в таблиці 1, легко
бачити, що в розрахунку на 1 квартиру потреба в інвестиціях на заходи з
енергоефективності в житловому будинку становить щонайменше 2 тис. доларів США.
У таблиці 2 наведено розрахунки вартості робіт з енергозбережння для громадської
будівлі (типової школи).
Таблиця 2.
Орієнтовна вартість інвестиційних заходів, спрямованих на енергозбереження
(енергоефективність) для типової школи (за оцінками 2010 року)*
Захід (обладнання + роботи)
Термомодернізація фасаду
будівлі, м2
Заміна старих дерев’яних вікон
на металопластикові з
подвійним склопакетом, м2

Одиниці
вимірювання

Вартість
одиниці,
грн.

Межі

Вартість
загалом
заходу , грн.

3648

200

180-220

729 600

1578

800

700-900

1 262 400
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Утеплення даху, м2
Зарадіаторні рефлектори, м2
Балансування опалювальної
системи, стояк
Теплоізоляція трубопроводів
Встановлення ІТП
Встановлення вузла обліку
теплової енергії
Заміна існуючих ламп
розжарювання на
енергозберігаючі, шт.
Впровадження системи
енергоменеджменту
Система дистанційного
контролю енергоспоживання
Разом

2923
580

200
70

180-220
50-80

584 600
40 600

40
40
1

500
100
50000

500-2000
50-110

20 000
4 000
50 000

1

30000

20000-35000

30 000

862

30

25-40

25 860

1

7000

4000-10000

7 000

30000-50000

40 000
2 794 060

1

40 000

*Джерело: Розрахунки виконані на підставі аналізу ринку, травень 2010 року.

Бюджетне законодавство дає можливість органам місцевого самоврядування фінансувати
впровадження середньострокових інвестиційних програм. Але гарантувати фінансування
таких програм орган місцевого самоврядування може лише в обсягах бюджетних
асигнувань поточного року. Це зумовлено особливостями діючого законодавства України.
Органи місцевого самоврядування здійснюють свою діяльність відповідно до Конституції
України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільного Кодексу
України (далі - ЦКУ), Господарського Кодексу України (далі – ГКУ), Бюджетного кодексу
України (далі – БКУ) та інших нормативно-правових актів України.
Законодавство дає право органам місцевого самоврядування створювати спеціальні фонди
у складі відповідних бюджетів. В статті 68 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» органам місцевого самоврядування надається право утворювати цільові фонди,
які є складовою спеціального фонду відповідного місцевого бюджету. Порядок
формування та використання цільових фондів визначається положенням про ці фонди, що
затверджується відповідною місцевою радою. Згідно зі статтею 13 БКУ підставою для
рішення відповідної ради про створення спеціального фонду у складі місцевого бюджету
може бути виключно Закон про Державний бюджет України. Передача коштів між
загальним та спеціальним фондами бюджету дозволяється тільки в межах бюджетних
призначень шляхом внесення змін до закону про Державний бюджет України чи рішення
відповідної ради. Платежі за рахунок спеціального фонду здійснюються в межах коштів,
що надійшли до цього фонду на відповідну мету. Створення позабюджетних фондів
органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування та іншими бюджетними установами не допускається.
Однак, сьогодні немає правового механізму для асигнування коштів з відповідного
бюджету на фінансування капітальних інвестицій, впровадження яких заплановано на
термін, що перевищує один календарний рік, тому такий вид асигнувань є нестабільним
джерелом коштів для довгострокових інвестиційних проектів, в т.ч. з енергозбереження.
Це пов’язано з тим, що бюджетне законодавство України (статті 2 та 23 БКУ) дозволяє
розпоряднику бюджетних коштів брати на себе бюджетні зобов’язання та здійснювати
платежі (у процесі виконання бюджету) тільки за наявності бюджетних асигнувань, які він
отримує відповідно до бюджетного призначення головному розпоряднику бюджетних
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коштів (згідно з рішенням про місцевий бюджет, що затверджується місцевою радою), і
які втрачають чинність після закінчення бюджетного періоду (календарного року).
Враховуючи вищезазначене, існує нагальна необхідність створення моделі фінансування
інвестицій, яка надасть можливість органу місцевого самоврядування виступити в ролі
ініціатора процесу залучення капіталу приватного сектору економіки на впровадження
середньострокових заходів з енергозбереження, і при цьому буде залучена якомога більша
кількість учасників. Це може бути реалізовано за таких умов:
•

кошти місцевого бюджету «відокремлені» від нього, і тому, планування їх
використання може здійснюватися більше одного календарного року;

•

кошти, які були виділені з бюджету на стимулювання інвестицій, мають бути
повернені одержувачем після впровадження інвестицій, у тому числі за рахунок
одержаної внаслідок інвестицій у скорочення споживання енергоресурсів економії
коштів.

Створення револьверного фонду за кошти місцевого бюджету дозволить виконати умови,
що необхідні для реалізації мети запровадження механізму стимулюючого фінансування
інвестицій за кошти місцевого бюджету.

2. Досвід міст у створенні фондів, які функціонують за револьверним
принципом
Відсутність прозорого чіткого законодавства у сфері реалізації програм енергозбереження
у громадських будинках і спорудах та житлових будинках, ускладнює для органів
місцевого самоврядування вирішення питання щодо виділення (надання) бюджетних
коштів, а також залучення коштів з інших джерел для забезпечення фінансування
вищезазначених програм.
Проте, розуміючи важливість та нагальну необхідність впровадження програм
енергозбереження, органи місцевого самоврядування деяких міст спільно із приватним
сектором та громадськими організаціями намагаються вирішувати зазначені проблеми в
існуючих умовах. Отже, в Україні є досвід створення органами місцевого самоврядування
фондів, функціонування яких передбачено за принципом повернення коштів до фонду.
У цьому посібнику цей досвід узагальнений з точки зору переваг та недоліків та надано
коментарі щодо можливості його розповсюдження в інших містах України.
Розглянемо два приклади функціонування фонду, які створені в Україні і передбачають,
що одержувачі коштів користуються ними на умовах повернення23:
§

Фонд створений на базі комунального підприємства, що є власністю територіальної
громади міста.

§

Фонд створений на базі громадської організації, одним із засновників якої є
комунальне підприємство.

Приклад 1. Відповідно до цієї моделі фонд є спеціальним комунальним підприємством,
створеним для ефективного функціонування механізму фінансово-кредитної системи
модернізації (санації) наявного житлового фонду міста. В даному випадку фонд є
юридичною особою та наділяється всіма правами та обов’язками, передбаченими чинним
законодавством України.
Як зазначається в Статуті фонду, фонд створюється як невід’ємна частина самодостатньої
стабільно функціонуючої фінансово-кредитної системи модернізації (санації) наявного
житлового фонду міста.
23

Назви міст не наведені, оскільки ця інформація є комерційною.
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Отже, серед основних завдань в Статуті фонду визначаються:
-

запровадження самодостатньої стабільно функціонуючої фінансово-кредитної
системи модернізації (санації) наявного житлового фонду міста;

-

створення і впровадження в постійну господарську практику механізму залучення
коштів населення у довгострокове фінансування модернізації (санації) житлового
фонду міста;

-

залучення на регулярній основі середньо- та довгострокових кредитних ресурсів та
створення ринку місцевих кредитів для житлового господарства;

-

розроблення та реалізація заходів із зниження ризиків кредитування шляхом
надання відповідних фінансових гарантій.

Вищезазначені завдання надають Фонду ознак фінансової установи. Слід зазначити, що
статтею 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органам місцевого
самоврядування надається право створювати фінансові установи, а саме комунальні банки
та інші фінансово-кредитні установи. Проте, відповідно до Статуту Фонд не відповідає
умовам створення фінансової установи. Таким чином, Фонд з визначеним в Статуті
правовим статусом не має правових підстав здійснювати вищезазначені завдання.
Отже, задекларувавши в Статуті мету, завдання, функції тощо Фонду органами місцевого
самоврядування не розроблено чіткого механізму їх реалізації.
Зокрема, незрозумілим залишається питання щодо правомірності здійснення функцій по
кредитуванню Фондом суб’єктів господарювання у сфері впровадження програм з
енергоефективності. Таким чином, можна зробити висновок про переваги та недоліки
існуючої системи. Отже, перевагами такої моделі стимулювання модернізації житлового
фонду міста є:
-

форма власності – комунальне підприємство:
· надає можливість органам місцевого самоврядування в межах бюджетних
коштів здійснювати фінансування програм з енергозбереження;
· органи місцевого самоврядування мають повноваження щодо повного
контролю та нагляду за розподілом та цільовим використанням коштів
Фонду;
· наявність досвіду створення,
комунальних підприємств;

управління

та

організації

діяльності

-

стимулювання залучення кредитів для фінансування програм з енергозбереження
шляхом надання фінансових гарантій;

-

залучення жителів міста до участі у прийнятті рішень щодо напрямків і об’єктів
фінансування в частині модернізації (санації) і розвитку житлового фонду.

Основним недоліком даної моделі створення та функціонування Фонду є те, що в Статуті
комунального підприємства передбачається здійснення завдань, які відповідно до
законодавства України можуть здійснювати лише фінансові установи за наявності
відповідних ліцензій. Крім цього, відсутні механізми реалізації задекларованих в Статуті
завдань Фонду. Зокрема, залишається не зрозумілим, яким чином Фонд може запровадити
фінансово-кредитну систему, створити ринок місцевих кредитів тощо.
Отже, вищеописана модель створення Фонду потребує доопрацювання та вдосконалення.
Приклад 2. Намагаючись вирішити питання енергоефективності в іншому місті України,
створено Фонд енергетичної ефективності та інвестицій у чисте виробництво (далі –
Фонд), який також є моделлю револьверного фонду. В цьому випадку Фонд є спеціальним
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рахунком, відкритим обласною громадською організацією. Тобто Фонд не є юридичною
особою.
Відповідно до Статуту Фонд створений з метою фінансування проектів та заходів, які
мають енергоефективну складову або орієнтовані на принципи чистого виробництва,
впровадження яких дозволить зменшити споживання ресурсів. Метою діяльності Фонду є
скорочення споживання викопних джерел енергії і збереження навколишнього
середовища.
Одним із основних завдань Фонду є запровадження механізму «револьверного»
(поворотного) фінансування самоокупних енергозберігаючих проектів - виділення коштів
для фінансування проектів та заходів з поверненням коштів до Фонду за рахунок
отриманої економії енергоносіїв, ресурсів та комунальних послуг.
Мета та завдання Фонду, задекларовані в його Статуті, відповідають ознакам
револьверного фонду, що в свою чергу, повинно забезпечити впровадження та реалізацію
енергозберігаючих (енергоефективних) заходів.
Проте, в документах Фонду, що аналізувалися, не розроблено (не описується) механізмів
реалізації таких проектів, зокрема, фінансування, залучення кредитів, повернення коштів
Фонду тощо. Таким чином, ці питання потребують подальшого вивчення.
В вище запропонованій моделі револьверного фонду участь органів місцевого
самоврядування передбачається шляхом підписання відповідних угод (контрактів) з
громадською організацією, спеціальним рахунком якої є револьверний фонд, а також
виділення органами місцевого самоврядування коштів на фінансування проектів з
енергоефективності, що впроваджуються фондом.
Отже, модель револьверного фонду, створеного у вигляді спеціального рахунку
громадської організації, має свої переваги та недоліки.
Серед переваг такої моделі необхідно виділити такі:
-

відповідність мети та завдань фонду ознакам револьверного фонду;

-

залучення приватного сектору, а також громадськості, зокрема громадських
організацій, до реалізації проектів з енергоефективності;

-

залучення коштів
енергоефективності;

-

сприяння співпраці громадських організацій, приватного сектору та органів
місцевого самоврядування.

приватного

капіталу

для

фінансування

проектів

з

Водночас, недоліками такої моделі револьверного фонду є:
-

відсутність чітко розроблених механізмів фінансування, кредитування проектів з
енергоефективності, а також повернення коштів фонду;

-

відсутність безпосередньої участі органів місцевого самоврядування в створенні та
управлінні фондом.

Отже, описані вище моделі фондів, що функціонують за револьверним принципом, є
різними за статусом, організаційно-правовою формою, формою власності, мають свої
недоліки та потребують вдосконалення, цей досвід є корисним та таким, що варто
врахувати. Тому, модель створення та функціонування револьверного фонду, яка
запропонована в цьому посібнику, базується на вивченні практики створення та
функціонування існуючих фондів, та певною мірою усуває недоліки, які є в діючих
моделях.
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3. Завдання функціонування револьверного фонду
Оскільки створення револьверного фонду має на меті стимулювання залучення інвестицій
у проекти, що спрямовані на забезпечення енергоефективності у громадських будинках та
спорудах і житлових будинках, які переважно мають надходити від учасників приватного
сектору економіки, то, відповідно, його головним завданням і функцією має бути надання
фінансової підтримки з боку органів місцевого самоврядування учасникам ринку
енергозбереження24 на такі цілі:
-

Проведення енергетичних обстежень (аудитів) відповідних об’єктів та розробку
бізнес-планів щодо впровадження інноваційних рішень;

-

Виконання проектно-конструкторських робіт;

-

Закупівля, постачання, монтаж та введення в експлуатацію енергоефективного
обладнання та матеріалів;

-

Оснащення засобами обліку, контролю та управління енергоспоживанням.

Інноваційним напрямом бюджетної підтримки залучення інвестицій приватного сектору
до інвестування в енергоефективність на об'єктах комунальної власності може бути
запровадження механізму співфінансування забезпечення виконання зобов'язань
суб’єкту середнього або малого бізнесу за контрактом, який укладається між органом
місцевого самоврядування на енергосервісні послуги за тендером. Це набуває
актуальності у випадку, коли для виконання контракту на енергосервісні послуги з
органом місцевого самоврядування суб’єкту малого чи середнього бізнесу необхідно
одержання кредиту. Ця форма підтримки потребує окремого розгляду, який необхідно
досліджувати, і тому не є предметом цього звіту.

4. Організаційно-правова форма револьверного фонду
Законодавство України надає можливість вибору організаційно - правової форми для
забезпечення функціонування фонду, що створюватиметься за рахунок коштів місцевих
бюджетів.
Модель (організаційно-правової форми) функціонування фонду буде базуватися на
припущені, що діяльність, пов’язана з адмініструванням фонду, є господарською
діяльністю, у той час як самі кошти фонду спрямовуються на стимулювання приватних
інвестицій в енергозбереження і використання місцевих джерел енергії та зниження
екологічного навантаження на навколишнє середовище на основі сучасних досягнень у
галузі енергетики та високих технологій.
Через наявність обмежень бюджетного законодавства щодо можливості використання
коштів фонду, створеного як спеціальний фонд місцевого бюджету, понад один
календарний рік, та те, що орган місцевого самоврядування не є суб’єктом
господарювання (відповідно не може здійснювати адміністрування фонду як виду
господарської діяльності), у цьому документі створення спеціального фонду бюджету
розглядатися не буде.
Розглянемо створення фонду, що може існувати як самостійний суб’єкт господарювання
(інвестиційний фонд), або у вигляді фонду підприємства, яке забезпечить функцію
адміністрування цим фондом.

24

"енергозбереження" - діяльність (організаційна, наукова, практична, інформаційна), яка спрямована на
раціональне використання та економне витрачання первинної та перетвореної енергії і природних
енергетичних ресурсів в національному господарстві і яка реалізується з використанням технічних,
економічних та правових методів; Закон України "Про енергозбереження" №74/94-ВР 01.07.1994.
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Тобто, в цьому документі запропоновано модель функціонування фонду, створеного на
кошти місцевого бюджету, що «відокремлені» від нього, і тому, планування їх
використання може здійснюватися більше одного календарного року та вони мають бути
повернені одержувачем до фонду (у тому числі за рахунок одержаної внаслідок інвестицій
економії споживання енергоресурсів).

4. 1

Револьверний фонд створюється як фінансова установа

Для органів місцевого самоврядування законодавством
можливість створення банку або інвестиційного фонду.

України

передбачається

ОМС може створити банк або інвестиційний фонд, що передбачено законодавством.
Так, у статті 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органам
місцевого самоврядування надається право у межах законодавства створювати
комунальні банки та інші фінансово-кредитні установи..
Оскільки створення банку є надзвичайно складною процедурою та потребує значних
фінансових ресурсів, для цілей цього документу, ми його розглядати не будемо.
Правове регулювання створення інвестиційного фонду (як фінансової установи)
здійснюється відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування
(пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» # 693-VI від 18.12.2008. Враховуючи вимоги
цього Закону, фонд, який може бути створений за участю органів місцевого
самоврядування, є корпоративним інвестиційним фондом, що створюється у формі
відкритого акціонерного товариства і провадить виключно діяльність із спільного
інвестування. Відповідно до статті 4 Закону України «Про акціонерні товариства» №514VI від 17.09.2008 акціонерами товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також
держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна
громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є
власниками акцій товариства.
Початковий статутний капітал (фонд) корпоративного інвестиційного фонду формується
за рахунок грошових коштів, державних цінних паперів, цінних паперів інших емітентів,
що допущені до торгів на фондовій біржі, та об'єктів нерухомості, необхідних для
забезпечення статутної діяльності. Відповідно до статті 86 ГКУ забороняється
використовувати для формування статутного фонду товариства бюджетні кошти (…крім
випадків, встановлених законом для банків та інших фінансових установ, а також
випадків, передбачених Законом України "Про першочергові заходи щодо запобігання
негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих
актів України" протягом строку його дії). Отже, орган місцевого самоврядування може
здійснити свій внесок до такого фонду лише у вигляді об’єкту нерухомості, необхідної для
здійснення статутної діяльності корпоративного інвестиційного фонду, або у вигляді
цінних паперів.
Окрім зазначених вище обмежень, Законом України «Про інститути спільного
інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» встановлено, що діяльність із
спільного інвестування – це діяльність, яка провадиться в інтересах і за рахунок учасників
(акціонерів) ІСІ шляхом емісії цінних паперів ІСІ з метою отримання прибутку від
вкладення коштів, залучених від їх розміщення у цінні папери інших емітентів,
корпоративні права, нерухомість та інші активи, дозволені законами України та
нормативно-правовими актами Комісії (Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку).
Тобто, ОМС (органи місцевого самоврядування) мають можливість бути засновниками
інвестиційного фонду, хоча, враховуючи наведені вище обмеження, її реалізувати
зможуть лише міста, які мають відповідний організаційний потенціал та майно, необхідне
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для створення фонду як фінансової установи. Найбільш суттєвим обмеженням є те, що
кошти фонду спільного інвестування можуть інвестуватися лише у цінні папери інших
емітентів, корпоративні права, нерухомість та інші активи, дозволені законами України та
нормативно-правовими актами Комісії, і з метою отримання прибутку. Таким чином,
зазначені вище вимоги щодо діяльності корпоративного інвестиційного фонду не
дозволяють органу місцевого самоврядування досягти мети, за ради якої необхідно
створити револьверний фонд, тобто надання фінансової підтримки з боку органів
місцевого самоврядування учасникам ринку енергозбереження та енергоефективності на
етапі споживання енергії в громадських будинках і спорудах та житлових будинках.

4. 2

Револьверний фонд створюється у структурі підприємства

У цьому випадку револьверний фонд створюється підприємством за рішенням
засновника(ів), як спеціальне джерело власного капіталу для цільового фінансування
інвестиційних проектів з енергозбереження з акумулюванням коштів на окремому
рахунку (субрахунку, банківському рахунку) у межах його фінансових ресурсів.
Законодавство надає органам місцевого самоврядування в особі відповідних рад
можливість створювати підприємства, а відповідно, і надавати їм статутне право на
створення таких фондів:
Як зазначається в статті 142 Конституції України матеріальною і фінансовою основою
місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші
кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст,
районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні
районних і обласних рад.
Територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об'єднувати на договірних засадах об'єкти
комунальної власності, а також кошти бюджетів для виконання спільних проектів або
для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, організацій і
установ, створювати для цього відповідні органи і служби.
Згідно із статтею 143 Конституції України територіальні громади села, селища, міста
безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють
майном, що є в комунальній власності; затверджують програми соціальноекономічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання; затверджують
бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх
виконання; встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечують
проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють,
реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а
також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого
значення, віднесені законом до їхньої компетенції.
Обласні та районні ради затверджують програми соціально-економічного та
культурного розвитку відповідних областей і районів та контролюють їх виконання;
затверджують районні і обласні бюджети, які формуються з коштів державного бюджету
для їх відповідного розподілу між територіальними громадами або для виконання
спільних проектів та з коштів, залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для
реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм, та контролюють їх
виконання; вирішують інші питання, віднесені законом до їхньої компетенції.
В статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – Закон)
визначено виключну компетенцію сільських, селищних, міських рад. Серед питань, які
вирішуються виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради, є такі:
- прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна; …
визначення доцільності, порядку та умов приватизації об'єктів права комунальної
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власності; вирішення питань про придбання в установленому законом порядку
приватизованого майна, про включення до об'єктів комунальної власності майна,
відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому
порядку розірвано або визнано недійсним, про надання у концесію об'єктів права
комунальної
власності,
про
створення,
ліквідацію,
реорганізацію
та
перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності
відповідної територіальної громади (пункт 30).
- вирішення відповідно до законодавства питань про створення підприємствами
комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними
інвестиціями (пункт 33);
В статті 28 Закону визначаються повноваження сільських, селищних, міських рад в галузі
бюджету, фінансів і цін, серед яких:
- залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій
незалежно від форм власності, розташованих на відповідній території, та коштів
населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і
утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури та
на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища (пункт 5);
- об'єднання на договірних засадах коштів відповідного місцевого бюджету та інших
місцевих бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування
комунальних підприємств, установ та організацій, вирішення інших питань, що
стосуються спільних інтересів територіальних громад (пункт 6).
Згідно з пунктом 3 статті 8 ГКУ господарська компетенція органів державної влади та
органів місцевого самоврядування реалізується від імені відповідної державної чи
комунальної установи.
Особливості управління господарською діяльністю у комунальному секторі економіки
встановлюються статтею 24 ГКУ. Так, управління господарською діяльністю у
комунальному секторі економіки здійснюється через систему організаційногосподарських повноважень територіальних громад та органів місцевого самоврядування
щодо суб'єктів господарювання, які належать до комунального сектора економіки і
здійснюють свою діяльність на основі права господарського відання або права
оперативного управління.
Відповідно до цієї ж статті суб'єктами господарювання комунального сектора економіки є
суб'єкти, що діють на основі лише комунальної власності, а також суб'єкти, у статутному
фонді яких частка комунальної власності перевищує п'ятдесят відсотків чи становить
величину, яка забезпечує органам місцевого самоврядування право вирішального впливу
на господарську діяльність цих суб'єктів.
Відповідно до статті
господарювання.
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ГКУ

комунальні

підприємства

визнають

суб’єктами

Суб'єкти господарювання реалізують свою господарську компетенцію на основі права
власності, права господарського відання, права оперативного управління відповідно до
визначення цієї компетенції у ГКУ та інших законах.
Відповідно до статті 169 ЦКУ територіальні громади діють у цивільних відносинах на
рівних правах з іншими учасниками цих відносин. Територіальні громади можуть
створювати юридичні особи публічного права (комунальні підприємства, навчальні
заклади тощо) у випадках та в порядку, встановлених Конституцією України та законом.
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Крім цього, як зазначається в цій же статті територіальні громади можуть створювати
юридичні особи приватного права (підприємницькі товариства тощо), брати участь в їх
діяльності на загальних підставах, якщо інше не встановлено законом.
Враховуючи вищевикладене, робимо висновок, що органи місцевого самоврядування
можуть створювати підприємства, установи, організації різних форм власності. В
свою чергу, комунальні підприємства мають всі права та обов’язки, передбачені
законодавством України для підприємств усіх форм власності.
Виходячи з цього, доцільним вважаємо створення револьверного фонду на базі
комунального підприємства, оскільки для органів місцевого самоврядування
повноваження щодо управління суб’єктами господарювання комунального сектору
економіки є найбільш чіткими та зрозумілими; а на діяльність комунальних підприємств
поширюються усі права та обв’язки, передбачені для підприємств усіх форм власності.

5. Що необхідно для створення револьверного фонду на базі
комунального підприємства
Для формування фонду на базі комунального підприємства (або комунальної установи як
неприбуткової організації) орган місцевого самоврядування має виступити в ролі
ініціатора і забезпечити його фінансування. Для цього необхідно здійснити такі кроки:
1.

Орган місцевого самоврядування затверджує в складі програми соціальноекономічного розвитку заходи, спрямовані на розвиток енергоефективності (стаття
143 Конституції України, стаття 26 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні»).

2.

Орган місцевого самоврядування передбачає в бюджеті розвитку кошти на
реалізацію програми розвитку енергоефективності, які будуть спрямовані у вигляді
внеску до статутного фонду комунального підприємства (в обсязі, необхідному для
формування фонду).

3.

Орган місцевого самоврядування затверджує статут комунального підприємства або
комунальної установи (нову редакцію/або новий статут залежно від того, чи
створюватиметься фонд на базі існуючого або новоствореного комунального
підприємства).

Отже, за умови створення фонду на базі комунального підприємства необхідно вирішити
такі питання:
§

забезпечення цільового використання коштів фонду, які надходять як внесок
органу місцевого самоврядування до статутного фонду комунального
підприємства;

§

забезпечення повернення коштів до фонду, отриманих суб’єктами господарювання
для реалізації програми енергозбереження;

§

створення умов для самоокупності діяльності з адміністрування фонду;

§

пошуку та /або обґрунтування можливих джерел формування фонду.

6. Цільове використання коштів револьверного фонду
Бюджетний кодекс України (стаття 71) дозволяє органам місцевого самоврядування
здійснювати внески до статутного фонду комунального підприємства.
Напрями використання коштів фонду мають бути закріплені у статуті комунального
підприємства і можуть включати серед іншого таке:
-

проведення енергетичних обстежень (аудитів) та розробку бізнес-планів;
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-

виконання проектно-конструкторських робіт;

-

закупівля, постачання, монтаж та введення в експлуатацію енергоефективного
обладнання та матеріалів;

-

оснащення засобами обліку, контролю та управління енергоспоживанням;

-

погашення зобов’язань, пов’язаних із залученням інвестицій в енергозберігаючі
заходи;

-

співфінансування забезпечення виконання зобов'язань суб’єкту середнього або
малого бізнесу за контрактом, який укладається між органом місцевого
самоврядування на енергосервісні послуги за тендером;

-

акумулювання коштів на банківських рахунках;

-

забезпечення господарської діяльності фонду.

7. Забезпечення повернення коштів до фонду
Розділ у стані розроблення.

8. Діяльність револьверного фонду
Діяльність суб’єкта господарювання, на базі якого створюватиметься фонд залежить від
принципу організації роботи фонду, а саме:
§

чи адміністрування фонду 100-відсотково фінансуватиметься за рахунок коштів
місцевого бюджету, і обсяг асигнувань щорічно визначається за рішенням місцевої
ради;

§

чи адміністрування має бути самоокупною господарською (підприємницькою)
діяльністю.

Доцільним вважаємо створення фонду, адміністрування яким оплачується за рахунок
учасників ринку, яким надається підтримка органом місцевого самоврядування.
Самоокупність діяльності фонду може бути досягнута двома шляхами:

8.1

§

шляхом одержання плати за користування коштами фонду;

§

або шляхом надання різних послуг консультаційного характеру учасникам ринку
(можливий перелік платних послуг наведено вище) при цьому користування
коштами фонду здійснюється на безоплатній основі.

Одержанні плати за користування коштами револьверного фонду

Реалізувати перший варіант досягнення самоокупності адміністрування фонду можливо
лише за умови передачі коштів, передбачених на формування фонду, учаснику ринку
фінансових послуг. Ця необхідність викликана тим, що одержувати плату за користування
коштами може лише фінансова установа, діяльність якої підлягає державному
регулюванню у сфері надання фінансових послуг.
Можливість організації такого управління фондом є достатньо реальною, і передбачатиме
передачу комунальним підприємством коштів в управління фінансовій установі на
платній основі. При цьому, може бути зазначено, що плата спрямовуватиметься на оплату
послуг професійного керуючого, а решта – повертатиметься до фонду для подальшого
фінансування енергозберігаючих (енергоефективних) заходів.
Розглянемо можливість залучення до управління коштами фонду двох учасників ринку
фінансових послуг, які потенційно мають професійний потенціал управляти коштами:
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§

компанію з управління активами;

§

банк.

Компанія з управління активами. Діяльність компанії з управління активами регулюється
Законом України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні
інвестиційні фонди)». Так, згідно з статтею 29 вищезазначеного Закону компанією з
управління активами є господарське товариство у формі акціонерного товариства або
товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється відповідно до законодавства
України.
Компанія з управління активами здійснює управління активами інститутів спільного
інвестування, тобто корпоративних та пайових інвестиційних фондів. Крім цього,
законодавством України передбачається можливість для компаній з управління активами
здійснювати управління активами декількох інститутів спільного інвестування.
Як зазначається в статті 7 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові
та корпоративні інвестиційні фонди)» корпоративний інвестиційний фонд - це ІСІ, який
створюється у формі відкритого акціонерного товариства і провадить виключно
діяльність із спільного інвестування.
Відповідно до статті 8 цього ж Закону корпоративний інвестиційний фонд не може бути
заснований юридичними особами, у статутному капіталі (фонді) яких частка держави
або органів місцевого самоврядування перевищує 25 відсотків.
В статті 22 Закону надається поняття пайового інвестиційного фонду, а саме: пайовий
інвестиційний фонд - це активи, що належать інвесторам на праві спільної часткової
власності, перебувають в управлінні компанії з управління активами та обліковуються
останньою окремо від результатів її господарської діяльності. Крім цього, пайовий
інвестиційний фонд не є юридичною особою.
Згідно із статтею 23 Закону пайовий інвестиційний фонд створюється за ініціативою
компанії з управління активами шляхом придбання інвесторами випущених нею
інвестиційних сертифікатів.
Таким чином, компанія з управління активами має право здійснювати управління
активами виключно інститутів спільного інвестування (корпоративних та пайових
інвестиційних фондів). Виходячи з норм та визначень Закону України «Про інститути
спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)», а також
встановлених цим Законом обмежень, револьверний фонд не має ознак ані
корпоративного, ані пайового інвестиційних фондів. Отже, компанія з управління
активами не може здійснювати управління револьверним фондом, який створюється для
досягнення мети, яка окреслена в цьому посібнику.
Банк. Водночас, професійне управління коштами комунального підприємства може
здійснювати банк за довіреністю. Відповідно до Постанови Національного банку
України "Про затвердження Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій,
письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій" №275 від 17.07.2001 за
наявності банківської ліцензії та за умови отримання письмового дозволу Національного
банку, банки мають право здійснювати операції з довірчого управління коштами та
цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами. Умови здійснення
надання банком послуг з управління та побудови економічних відносин банку та
комунального підприємства з питань управління коштами фонду, в т.ч. щодо одержання
плати за управління, є предметом договору і мають бути узгоджені сторонами.
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8.2 Одержання плати за надання різних послуг консультаційного характеру
учасникам ринку; користування коштами револьверного фонду здійснюється
на безоплатній основі
У цьому випадку, комунальне підприємство самостійно виступатиме в ролі адміністратора
фонду. Витрати на виконання його статутних завдань комунальне підприємство
здійснюватиме за рахунок коштів фонду у вигляді поворотної фінансової допомоги тим
суб’єктам, які будуть подавати заявки на одержання такої допомоги. Надання поворотної
фінансової допомоги не передбачає одержання плати за користування коштами. Водночас,
відшкодування витрат, пов’язаних з адмініструванням фонду, комунальне підприємство
одержуватиме за рахунок виконання робіт і послуг консультаційного характеру на платній
основі. Це може включати одержання плати за надання послуг з розгляду заявок
претендентів на одержання коштів фонду за умови їх позитивного розгляду.
За бажанням одержувачів коштів фонду (наприклад, якщо одержувачем є ОСББ),
підприємство, яке адмініструватиме фонд, може надавати платні послуги з підготовки та
організації від імені одержувача коштів фонду тендеру на закупівлю енергосервісних
робіт організації, яка виконуватиме роботи в житловому будинку в якості генерального
підрядника.
Сьогодні практики зауважують на тому, що за умов, коли користування коштами
відбувається на безоплатній основі, відбувається знецінення коштів, щонайменше за
рахунок інфляційних процесів. Вважаємо, що це не є аргументом проти створення
револьверного фонду, користування коштами якого відбувається на поворотній і
безоплатній основі. Це пояснюється наступним:
§

орган місцевого самоврядування запроваджує модель револьверного фонду як
механізм стимулювання процесу залучення приватних інвестицій, а не як механізм
для одержання доходу;

§

альтернативним видом бюджетної підтримки учасникам ринку енергоефективності
сьогодні є лише надання дотацій, які взагалі не передбачають повернення коштів
до бюджету і обмежують коло потенційних одержувачів вигод від бюджетної
підтримки;

§

одержання плати за користування коштами є предметом діяльності не органу
місцевого самоврядування, а фінансових установ, які сьогодні не довіряють
учасникам ринку енергоефективності в будівлях. Тому, надання коштів в
користування на безоплатні основі, але на умовах повернення, має на меті
ініціювати процес залучення позикового капіталу від фінансового сектору і є
тимчасовим стимулюючим заходом, який повинен продемонструвати фінансовим
установам життєздатність проектів інвестування в енргоефективність в будівлях.

8.3 Предмет діяльності суб’єкту господарювання, що адмініструватиме
револьверний фонд
З огляду практики діяльності суб’єктів господарювання на ринку енергоефективності в
Україні, можна запропонувати для забезпечення самоокупності діяльності з
адміністрування фондом наступні можливі види діяльності комунального підприємства:
§ Адміністрування заявок на одержання фінансування енергозберігаючих проектів
(далі – ЕП) на безоплатній, поворотній основі;
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§ Організація роботи з розробки програм та проектів розвитку регіональної
енергетики на основі місцевих ресурсів та економічних можливостей; програм
реформування та розвитку житлово-комунального господарства;
§ Надання науково-технічної та
енергоефективності;

інформаційної підтримки

учасникам

ринку

§ Забезпечення органів місцевого самоврядування необхідною інформацією для
прийняття обґрунтованих рішень та формування енергетичної стратегії;
§ Залучення бюджетних коштів, приватних інвестицій та коштів міжнародної
технічної допомоги в сектор місцевої енергетики та житлово-комунального
господарства;
§ Накопичення, обробка та підготовка інформації для популяризації технологій,
обладнання і матеріалів у сфері економії енергоресурсів та використання
поновлюваних джерел енергії;
§ Розповсюдження через
енергоефективності;

ЗМІ

матеріалів

про

позитивний

досвід

у сфері

§ Відбір та доведення до впровадження найефективніших наукових розробок у сфері
енергоефективності та використання поновлюваних джерел енергії;
§ Організація пошуку інвесторів та кредиторів для суб’єктів господарської
діяльності, надання послуг з підготовки техніко-економічних обґрунтувань (бізнеспланів) до інноваційних заходів із підвищення ефективності постачання енергії,
економії палива тощо;
§ Організація та проведення виставок, семінарів, конференцій,
впровадження новітніх схем та технологій у сфері енергоефективності;

з

метою

§ Організація навчання, підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів у
сфері інноваційних енергоефективних технологій;
§ Надання консалтингових послуг з питань енергозбереження та використання
поновлюваних джерел енергії.
§ Підготовка та організація від імені одержувача коштів фонду тендеру на закупівлю
енергосервісних робіт організації, що виконуватиме роботи в житловому будинку в
якості генерального підрядника.

9. Формування револьверного фонду
За умови створення фонду за кошти місцевого бюджету, необхідно на етапі його
створення визначити чи передбачається залучення до нього коштів інших учасників, окрім
внеску органу місцевого самоврядування, і як це повинно відбуватися.
Фонд може потенційно формуватися за рахунок коштів:
-

внесків засновників
самоврядування),

-

спеціального фонду розвитку місцевого бюджету,

-

залучених кредитів,

-

залучених внесків спонсорських фондів та фондів технічної допомоги,

-

прибутку від інвестування,

(можуть

бути

декілька

окрім

органу

місцевого
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-

інших надходжень, не заборонених законодавством України.

Залучення коштів сторонніх учасників повинно відбуватися на умовах, які є найбільш
оптимальними з точки зору оподаткування.

10. Організація співіснування моделі револьверного фонду та механізмів
залучення спонсорських та грантових коштів
Запропонований механізм цільового фінансування інвестиційних проектів з
енергозбереження з використанням моделі револьверного фонду є одним з множини
можливих (альтернативних) і вірогідних джерел фінансування, включаючи спонсорські,
грантові та благодійні внески донорів (грантодавців).
З метою залучення і акумулювання коштів донорів на заходи з впровадження
енергоефективних проектів у громадських будинках і спорудах та житлових будинках
може бути доцільним створення органом місцевого самоврядування і організація
діяльності комунальної установи (або громадської організації), основною статутною
діяльністю якої буде вивчення ринку енергоефективних технологій, обладнання, проектів,
заходів, пошук грантодавців, залучення інших зацікавлених донорів чи джерел
фінансування та раціональне управління залученими коштами в процесі реалізації
енергоефективних інвестиційних проектів.
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Додаток 1. Проект рішення органу місцевого самоврядування про
створення револьверного фонду на базі комунального підприємства
Рішення ________ міської ради
№____ від __.__.20__р.

Про створення комунального підприємства
та затвердження його статуту
Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ________ міська рада
ВИРІШИЛА:
1. З метою стимулювання залучення інвестицій на забезпечення енергоефективності у
громадських будинках і спорудах та житлових будинках створити комунальне
підприємство _______________.
2. Затвердити статут комунального підприємства _________ редакції (додається).
3. Встановити розмір статутного фонду комунального підприємства ___________
_____ (__________) гривень.
4. Доручити виконавчому комітету ____________ міської ради зареєструвати статут у
затвердженій редакції згідно з чинним законодавством.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Управління з житловокомунального господарства міської ради.

Міський голова

_______________
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СТАТУТ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальне підприємство ______________, створене згідно з рішенням ____________
міської ради від __.__.____ N _____ «Про створення комунального підприємства
__________» (далі - Підприємство), засноване на комунальній власності територіальної
громади міста. Органом управління комунального підприємства є _________________.
1.2. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією та законами України,
рішеннями міської ради, розпорядженнями міського голови, іншими нормативноправовими актами та цим Статутом.
1.3. Підприємство є юридичною особою, користується правом господарського відання
щодо закріпленого за ним майна, має право від свого імені укладати договори, набувати
майнові і немайнові права та нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у судах,
займатися діяльністю, яка відповідає напрямкам, передбаченим цим Статутом.
1.4. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, штамп,
бланки зі своїм найменуванням тощо. Права і обов'язки юридичної особи Підприємство
набуває з дня його державної реєстрації.
1.5. Найменування Підприємства:
1.6. Місцезнаходження Підприємства:
2. МЕТА ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Основною метою діяльності Підприємства є стимулювання залучення інвестицій на
забезпечення енергоефективності та енергозбереження у громадських будинках та
спорудах та житлових будинках.
2.2. Для досягнення поставленої мети Підприємство відкриває спеціальний рахунок,
функціонування якого відбувається за револьверним принципом (надалі – Фонд).
2.3. Функціонування Фонду, зокрема порядок акумулювання, використання коштів
Фонду, адміністрування Фонду та інше здійснюється відповідно до Положення про Фонд,
яке затверджується органом місцевого самоврядування.
2.4. Основними завданнями Підприємства є:
-

забезпечення впровадження програм енергозбереження;

-

залучення інвестицій для впровадження програм з енергоефективності та
енергозбереження;

-

запровадження
механізму «револьверного» (поворотного)
фінансування
самоокупних енергозберігаючих проектів - виділення коштів для фінансування
проектів та заходів з поверненням коштів до Фонду за рахунок отриманої економії
енергоносіїв, ресурсів та комунальних послуг;

-

запровадження
економічних
механізмів
стимулювання
енергота
ресурсозберігаючих заходів, які забезпечують сприятливі умови для залучення
інвестицій на реалізацію заходів з енергозбереження та гарантують повернення
коштів, що були раніше залучені;

-

створення відповідної до сучасних вимог системи вимірювання та верифікації
досягнутої економії паливно-енергетичних і матеріальних ресурсів та води;
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-

адміністрування Фонду;

-

адміністрування заявок на одержання фінансування енергозберігаючих проектів (на
безоплатній, поворотній основі;

-

організація роботи з розробки програм та проектів розвитку регіональної
енергетики на основі місцевих ресурсів та економічних можливостей; програм
реформування та розвитку житлово-комунального господарства;

-

надання науково-технічної
енергоефективності;

-

забезпечення органів місцевого самоврядування необхідною інформацією для
прийняття обґрунтованих рішень та формування енергетичної стратегії;

-

залучення бюджетних коштів, приватних інвестицій та коштів міжнародної
технічної допомоги в сектор місцевої енергетики та житлово-комунального
господарства;

-

накопичення, обробка та підготовка інформації для популяризації технологій,
обладнання і матеріалів у сфері економії енергоресурсів та використання
поновлюваних джерел енергії;

-

розповсюдження через засоби масової інформації матеріалів про позитивний досвід
у сфері енергоефективності;

-

відбір та доведення до впровадження найефективніших наукових розробок у сфері
енергоефективності та використання поновлюваних джерел енергії;

-

та

інформаційної підтримки

учасникам

ринку

здійснення єдиної науково-технічної і інвестиційної політики;

-

організація пошуку інвесторів та кредиторів для суб’єктів господарської діяльності,
надання послуг з підготовки техніко-економічних обґрунтувань (бізнес-планів) до
інноваційних заходів із підвищення ефективності постачання енергії, економії
палива тощо;

-

організація та проведення виставок, семінарів, конференцій з метою впровадження
новітніх схем та технологій у сфері енергоефективності;

-

організація навчання, підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів у
сфері інноваційних енергоефективних технологій;

-

надання консалтингових послуг з питань енергозбереження та використання
поновлюваних джерел енергії.

-

підготовка та організація від імені одержувача коштів фонду тендеру на закупівлю
енергосервісних робіт організації, що виконуватиме роботи в житловому будинку в
якості генерального підрядника;

-

удосконалення організації управління, форм, методів господарювання, розвиток
ринкових відносин, що забезпечуватимуть задоволення інтересів споживачів і
територіальної громади;

2.5. Для здійснення діяльності, що потребує ліцензування і патентування, Підприємство
одержує спеціальний дозвіл (ліцензію, патент) згідно із законодавством України.
3. СТАТУТНИЙ ФОНД (СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ) ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Для здійснення господарської діяльності Підприємства створюється статутний
фонд у розмірі _________ гривень, який складається з _________.
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3.2. Статутним фондом Підприємства можуть бути будинки, споруди, обладнання,
інші матеріальні цінності, цінні папери, право користування землею, водою, іншими
природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права
(включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної власності), кошти, в тому числі в
іноземній валюті.
3.3. Розмір статутного фонду (капіталу) Підприємства може бути змінено за рішенням
Засновника.
4. МАЙНО І КОШТИ

4.1. Майно Підприємства становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші
цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.
4.2. Майно Підприємства є комунальною власністю територіальної громади м. _______
і закріплено за Підприємством на праві господарського відання.
Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується та
розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії,
які не суперечать законодавству України та цьому Статуту.
4.3. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:
- грошові та матеріальні внески власника (власників) або уповноваженого ним органу;
- доходи, одержані від реалізації продукції, надання послуг, виконання робіт, а також від
інших видів господарської діяльності;
- кошти позичальників поверненні за фактично підтверджену кількість зекономлених
ресурсів, досягнутих внаслідок впровадження заходів з енергоефективності;
- залучені інвестиційні кошти енергосервісних компаній, посередників та кредитів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- доходи від цінних паперів;
- капітальні вкладення, дотації і субсидії з бюджетів;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян,
гранти та безповоротна фінансова допомога;
- придбання майна іншого підприємства, організації;
- інші джерела, передбачені законодавством України.
4.4. Підприємство має право з дозволу власника або уповноваженого ним органу
здавати в оренду, надавати іншим підприємствам, організаціям та установам безоплатно в
тимчасове користування або в позику належні йому будинки, споруди, устаткування,
транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, а також списувати їх
з балансу в установленому порядку.
4.5. Фінансування заходів та проектів з енергоефективності здійснюється на
конкурентних засадах суб’єктам господарювання з подальшим поверненням цих коштів,
у тому числі за рахунок економії енергоресурсів внаслідок технічної модернізації,
поліпшення чи впровадження інноваційних технологій, та їх багаторазове використання
на реалізацію нових енергозберігаючих заходів.. Відбір проектів з енергоефективності
здійснюється відповідно до Положення про проведення конкурсів (тендерів),
затвердженого органом місцевого самоврядування.
4.6. Кошти Підприємства, зокрема Фонду, використовуються на такі цілі:
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-

проведення енергетичних обстежень (аудитів) відповідних об’єктів та розробку
проектів і бізнес-планів щодо впровадження інноваційних рішень;

-

виконання проектно-конструкторських робіт;

-

закупівлю, постачання, монтаж та введення в експлуатацію енергоефективного
обладнання та матеріалів;

-

оснащення засобами обліку, контролю та управління енергоспоживанням;

-

моніторинг результатів впровадження енерго- та ресурсозберігаючих заходів і
проектів;

-

погашення зобов’язань, пов’язаних із залученням інвестицій в енергозберігаючі
заходи, у тому числі з місцевого бюджету;

-

співфінансування забезпечення виконання зобов’язань суб’єктів середнього або
малого бізнесу за контрактом, який укладається з органом місцевого
самоврядування на енергосервісні послуги за тендером;

-

акумулювання коштів на банківських рахунках;

-

забезпечення господарської діяльності Підприємства;

-

матеріальне стимулювання працівників у запровадженні нових енергозберігаючих
технологій та обладнання.

4.7. Надання коштів Підприємства, зокрема Фонду, на впровадження програм з
енергоефективності здійснюється на підставі Договору про безоплатне поворотне
фінансування, форма якого затверджується органом місцевого самоврядування.
4.8. Договір про безоплатне поворотне фінансування укладається між суб’єктами, які
мають намір впроваджувати інвестиційні проекти з енергоефективності, та
Підприємством. Договір про безоплатне поворотне фінансування набуває чинності після
його затвердження органом місцевого самоврядування.
4.9. Суб’єкт господарювання, який має намір отримати кошти Фонду для
фінансування проекту з енергоефективності, подає до Підприємства Заявку на одержання
коштів, форма якої розробляється Підприємством та затверджується органом місцевого
самоврядування.
5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА

5.1. Підприємство має право:
5.1.1. Планувати свою діяльність згідно із цим Статутом.
5.1.2. Укладати договори про співробітництво.
5.1.3. Визначати самостійно в межах своєї діяльності, взаємовідносини з юридичними та
фізичними особами, зарубіжними партнерами.
5.1.4. Здійснювати господарську діяльність згідно з законодавством України та цим
Статутом.
5.1.5. Здійснювати діяльність щодо матеріально-технічного забезпечення Підприємства.
5.2. Підприємство зобов'язане:
5.2.1. Організовувати роботу відповідно до чинного законодавства України, рішень
міської ради, розпоряджень міського голови інших нормативно-правових актів України.
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5.2.2. Забезпечувати здійснення завдань відповідно до цього Статуту в обсягах та якості,
що відповідають місцевим програмам та укладеним договорам.
5.2.3. Забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів (обов'язкових платежів) до
бюджету та до державних цільових фондів згідно з законодавством України.
5.2.4. Забезпечувати цільове використання закріпленого за ним майна, виділених
бюджетних коштів та інших отриманих коштів.
5.2.5. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати
додержання законодавства про працю, соціальне страхування, правил та норм охорони
праці, техніки безпеки.
5.2.6. Здійснювати заходи з удосконалення організації роботи Підприємства.
6. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

6.1. 6.1. Управління Підприємством здійснює керівник підприємства (директор), який
призначається на посаду шляхом укладання контракту терміном не менше ніж на 3 роки
та звільняється з посади за рішенням органу місцевого самоврядування і є підзвітним
цьому органові. Директора може бути звільнено з посади достроково на підставах,
передбачених договором (контрактом) відповідно до закону..
6.2. Директор:
6.2.1. Діє без доручення від імені Підприємства, представляє його у відносинах з іншими
юридичними особами та громадянами, укладає договори, видає доручення, відкриває
рахунки в установах банків.
6.2.2. Директор Підприємства відповідно до законодавства України укладає трудові
договори (угоди) з працівниками Підприємства, заохочує їх та накладає стягнення у
встановленому порядку згідно з трудовим законодавством України.
6.2.3. Несе персональну відповідальність перед власником, уповноваженим ним органом і
трудовим колективом працівників за діяльність Підприємства.
6.2.4. Розпоряджається майном та коштами Підприємства в порядку, встановленому
законодавством України та цим Статутом.
6.2.5. Затверджує структуру та штатний розпис Підприємства за погодженням з органом
місцевого самоврядування.
6.2.6. Здійснює інші віднесені до його компетенції функції щодо управління
Підприємством.
7. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

7.1. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з законодавством
України, враховуючи мету і напрямки діяльності Підприємства.
7.2. Підприємство має право самостійно укладати договори (контракти) із іноземними
юридичними та фізичними особами.
7.3. Валютні надходження використовуються Підприємством відповідно до законодавства
України.
8. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА РЕВІЗІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
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8.1. Підприємство самостійно здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів
своєї діяльності і надає фінансову, податкову і статистичну звітність у порядку,
встановленому законодавством України.
8.2. Ревізія та перевірки діяльності Підприємства проводяться власником чи
уповноваженим ним органом у разі потреби, але не рідше одного разу на рік, а також
іншими державними органами відповідно до законодавства України.
9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

9.1. Припинення діяльності Підприємства відбувається шляхом його реорганізації (злиття,
приєднання, поділ, виділення, перетворення) або в результаті ліквідації Підприємства – за
рішенням власника або уповноваженого ним органу, а також за рішенням суду,
господарського суду в установленому законодавством України порядку.
9.2. При припиненні діяльності Підприємства звільненим працівникам гарантується
додержання їхніх прав та законних інтересів відповідно до законодавства України.
9.3. При ліквідації Підприємства майно та кошти, які залишаються після розрахунків із
бюджетом, задоволення претензій кредиторів та членів трудового колективу,
використовуються за рішенням власника.
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Додаток 2. Проект заявки на одержання фінансування за рахунок коштів
револьверного фонду
Коментар: Цей документ у стані розроблення.

Додаток 3. Положення про функціонування Фонду.
Коментар: Цей документ у стані розроблення.
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Додаток 4. Пакет документів для залучення приватного капіталу
для виконання робіт з капітального ремонту та заходів з
енергозбереження в багатоквартирних будинках
Додаток 4.1 Проект міської програми проведення капітального ремонту
житлових будинків

("шапка" рішення міськради)
Про схвалення Концепції Міської цільової програми проведення
капітального ремонту багатоквартирних будинків у м. ___________
Схвалити Концепцію Міської цільової програми проведення
капітального ремонту багатоквартирних будинків у м. ___________, що
додається.
Виконавчому комітету ___________кої міської ради розробити і подати у
тримісячний строк ___________кій міській раді проект Міської цільової
програми проведення капітального ремонту багатоквартирних будинків у
м. ___________.

СХВАЛЕНО
Рішенням сесії ___________кої
міської ради
від "___" _____________ 20__ р. №
_____
КОНЦЕПЦІЯ
Міської цільової програми проведення капітального ремонту
багатоквартирних будинків у м. ___________
Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма
У місті ___________ налічується ____ багатоквартирних (понад 2
квартири) будинків. Практично всі зазначені будинки потребують
проведення капітального ремонту, з них ____ - терміново.
Станом на "__" _______ 200__р. загальна потреба в коштах на роботи з
капітального ремонту в багатоквартирних будинках м. ___________ за
оцінкою __________________ складає __________ млн. гривень.
__ % квартир у багатоквартирних будинках в м. ___________
перебувають у приватній власності фізичних та юридичних осіб, які
відповідно до чинного законодавства є співвласниками допоміжних
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приміщень будинку, технічного обладнання, елементів зовнішнього
благоустрою і зобов'язані брати участь у загальних витратах, пов'язаних з
утриманням будинку і прибудинкової території відповідно до своєї частки у
майні будинку.
За останні ___ роки було проведено роботи з капітального ремонту на
___ багатоквартирних будинках на загальну суму ________ гривень. Із
зазначеної суми лише ______ було профінансовано самими співвласниками
багатоквартирних будинків. Таким чином, темпи і обсяги проведення
капітального ремонту відстають від темпів старіння багатоквартирного
житлового фонду і дійсних потреб у фінансуванні, що в майбутньому може
становити загрозу життю, здоров'ю і майну мешканців м. ___________.
Низькі темпи і обсяги фінансування робіт з капітального ремонту
багатоквартирних будинків є проблемою, на розв'язання якої спрямована
Міська цільова програма проведення капітального ремонту багатоквартирних
будинків у м. ___________.
Аналіз причин виникнення проблем
Основними причинами виникнення проблем є:
1. Тривале
недофінансування
потреб
капітального
ремонту
багатоквартирних будинків. В Україні нормативно-правовими документами
не передбачається проведення обов'язкових відрахувань на капітальний
ремонт багатоквартирних будинків власниками приватизованих квартир та
нежилих приміщень. Внаслідок цього відсутнє джерело регулярного
фінансування капітального ремонту таких будинків, накопичилася значна
потреба в коштах.
2. Небажання більшості співвласників багатоквартирних будинків брати
участь в фінансуванні робіт з капітального ремонту будинку. Більшість
громадян, що приватизували квартири у багатоквартирних будинках,
вважають, що їхнє право власності поширюється лише на приватизовану
квартиру, але не на загальне майно будинку. Тому вони не вважають себе
відповідальними за утримання, збереження та ремонт такого загального
майна. Значна частина громадян очікує, що відповідні витрати в повному
обсязі візьме на себе держава або територіальна громада. Такі очікування
виправдовувалися періодичним виділенням коштів із державного та
місцевого бюджетів на ремонт багатоквартирних будинків без залучення
коштів співвласників таких будинків.
3. Низька фінансова спроможність співвласників багатоквартирних
будинків брати участь в фінансуванні робіт з капітального ремонту будинку.
Потреба в коштах на проведення капітального ремонту є такою, що значно
перевищує фінансові можливості більшості співвласників багатоквартирних
будинків. Вони не здатні зразу внести всю необхідну суму, а поступове її
накопичення може потребувати кількох років.
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4. Нездатність співвласників багатоквартирних будинків приймати
рішення щодо проведення капітального ремонту. Відповідно до чинного
законодавства, прийняття рішення щодо проведення капітального ремонту
багатоквартирного будинку належить до компетенції його співвласників. Але
на практиці легітимне прийняття такого рішення можливе лише
організованими співвласниками в рамках об'єднання співвласників
багатоквартирного будинку, яких в м. ___________ створено лише ___.
Мета Програми
Метою Програми є сприяння співвласникам в організації проведення та
фінансуванні капітального ремонту їхніх багатоквартирних будинків.
Визначення оптимального варіанта розв'язання проблем на основі
порівняльного аналізу можливих варіантів
Можливі два альтернативні варіанти розв'язання проблем.
Перший варіант передбачає виділення коштів на капітальний ремонт
багатоквартирних будинків з міського бюджету. Однак потреба в коштах
перевищує можливості міського бюджету. Крім того, такий підхід
стимулював би подальше безвідповідальне ставлення співвласників
багатоквартирних будинків до їхньої спільної власності.
Другий, оптимальний, варіант передбачає виділення коштів
співвласникам з міського бюджету на засадах співфінансування, з наданням
організаційної підтримки в проведенні капітального ремонту. Другий варіант
дозволяє залучити на ремонт багатоквартирних будинків кошти їхніх
співвласників, що зменшує навантаження на міський бюджет та виховує у
мешканців відповідальне ставлення до їхньої спільної власності.
Шляхи і способи розв'язання проблем
Програма спрямована на створення інституційного середовища та
сприятливих умов для проведення та фінансування капітального ремонту
багатоквартирних будинків із залученням коштів їхніх співвласників. Це
здійснюватиметься шляхом:
1. Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед мешканців
міста щодо відносин співвласності в багатоквартирному будинку, їхніх прав і
обов'язків як співвласників, щодо засад створення і діяльності об'єднань
співвласників багатоквартирного будинку, а також щодо принципів і
механізмів фінансування капітального ремонту багатоквартирного будинку.
2. Виділення з міського бюджету коштів співвласникам на проведення
капітального ремонту багатоквартирного будинку виключно на таких
умовах:
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2.1. Наявності в багатоквартирному будинку об'єднання співвласників
багатоквартирного будинку. Черговість надання співфінансування з міського
бюджету визначатиметься, за інших рівних умов, датою державної реєстрації
об'єднання.
2.2. Прийняття рішення про проведення капітального ремонту та
прийняття на себе в той чи інший спосіб витрат з його фінансування не менш
як ¾ співвласників багатоквартирного будинку.
2.3. Наявності в об'єднання співвласників багатоквартирного будинку
затвердженого довгострокового плану капітальних ремонтів будинку.
2.4. Наявності в об'єднання співвласників багатоквартирного будинку
власного ремонтного фонду та здійснення відрахувань до нього в
установлених об'єднанням розмірах не менш як 90% співвласників протягом
не менш як шести місяців.
2.5. Своєчасної оплати житлово-комунальних послуг не менше як 90%
мешканців багатоквартирного будинку.
2.6. Співфінансування за рахунок коштів міського бюджету становитиме
не більш як 30% загального кошторису капітального ремонту
багатоквартирного будинку.
2.7. Перевага віддаватиметься планам капітального ремонту, які
передбачатимуть впровадження заходів з енергозбереження та міститимуть
підтвердження суттєвого ефекту від таких заходів.
Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми дасть змогу збільшити загальний об'єм
фінансування на потреби капітального ремонту багатоквартирних будинків у
м. ___________ за рахунок залучення коштів співвласників, збільшити обсяги
відремонтованого житлового фонду, стимулювати дбайливе і відповідальне
ставлення мешканців міста до багатоквартирного житлового фонду.
Оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів,
необхідних для виконання Програми
Фінансування Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів
міського бюджету з урахуванням наявних фінансових ресурсів, власних
коштів співвласників та інших джерел.
На проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед мешканців
міста виділення коштів міського бюджету не передбачається, планується
залучення до співпраці на добровільних засадах місцевих засобів масової
інформації.
На співфінансування заходів з капітального ремонту передбачається
щороку передбачати в міському бюджеті кошти виходячи з поданих
об'єднаннями співвласників багатоквартирного будинку заявок.
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Додаток 4.2 Скликання і проведення загальних зборів ОСББ
1.
Упорядкування списку членів ОСББ (чи складання списку, якщо раніше ОСББ
такого реєстру не вело).
Практика показала, що багато ОСББ вважають своїми членами всіх співвласників
багатоквартирного будинку. Однак Стаття 9 Закону України "Про об'єднання
співвласників багатоквартирного будинку" передбачає, що членство в ОСББ є
добровільним і набувається або при створенні об'єднання (учасників установчих зборів,
які проголосували за створення ОСББ, можна вважати членами об'єднання), або на
підставі заяви в будь-який момент існування вже створеного ОСББ. Оскільки членами
ОСББ можуть бути лише співвласники багатоквартирного будинку, від особи, яка подає
заяву про вступ до ОСББ, необхідно отримати документи, які підтверджують її право
власності на квартиру чи нежиле приміщення у будинку.
Тому до скликання загальних зборів Правлінню ОСББ необхідно звернутися до
співвласників із пропозицією надати (хто не надав) відповідні заяви та
правопідтверджуючі документи, і таким чином належно оформити членство співвласників
в ОСББ.
2.

Прийняття рішення про скликання загальних зборів на засіданні Правління ОСББ

Процедура проведення загальних зборів починається з їх скликання. Відповідно до Статті
10 Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку", скликання
та організація проведення загальних зборів членів ОСББ належить до компетенції
Правління об'єднання. Тому для скликання загальних зборів необхідно провести
відповідне засідання Правління, на якому прийняти рішення як про власне скликання
загальних зборів, так і про їхній порядок денний, а також дату, час і місце проведення.
Рішення правління обов'язково фіксується в протоколі. Найкраще, якщо він буде
викладений на окремому листку. Однак якщо в ОСББ вже склалася практика ведення
протоколів засідань правління в окремому зошиті, це теж є припустимим.
3.

Повідомлення членів ОСББ про скликання загальних зборів.

Рішення Правління про скликання загальних зборів повинне бути повідомлене членам
ОСББ. Для декого це може видатися пустою формальністю, однак не слід недооцінювати
"важливості моменту". Окрім того, що при неправильному підході можна просто не
зібрати кворуму, не слід забувати, що сповіщення про скликання зборів – це чудовий
привід нагадати мешканцям про всю ту підготовчу роботу, яка велася раніше і в якій вони
прямо чи опосередковано брали участь.
Практика показала, що далеко не всі мешканці, що приходять на загальні збори, володіють
необхідною інформацією для прийняття рішень, і мало хто готовий приймати рішення "з
голосу", вперше почувши певні пропозиції на самих зборах. Тому в оголошенні слід
навести як інформацію про дату, час і місце скликання зборів, так і коротку інформацію
про суть питань і пропозицій, які розглядатимуться. Як додаток до оголошення про
скликання загальних зборів слід розповсюдити серед мешканців інформаційні та довідкові
матеріали.
Рекомендуємо одразу по прийнятті Правлінням рішення про скликання загальних зборів
розмістити роздруковані крупним шрифтом оголошення на дошках оголошень, біля входу
в під'їзд (ззовні і всередині – щоб оголошення добре бачили і ті, хто входить в будинок, і
ті, хто виходить з нього), біля ліфтів. Через деякий час (за 4-7 днів до зборів) оголошення
аналогічного змісту, але на менших аркушах, рекомендуємо роздати особисто чи вкинути
до поштових скриньок усіх мешканців будинку. Це слугуватиме додатковим
нагадуванням. Такі "особисті запрошення" немає сенсу надавати раніше ніж за тиждень –
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адже деякі члени ОСББ можуть просто забути про них, -але й не слід відкладати на
останній день – бо тоді люди можуть просто не встигнути скоригувати свої плани.
4.

Проведення загальних зборів ОСББ

Відповідно до Статті 10 Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного
будинку" збори є правомочними, якщо на них присутні більше половини членів
об'єднання (звертаємо увагу– в даному разі немає прив'язки до площі квартир чи кількості
голосів, мова йде саме про кількість осіб). За рішення про проведення ремонту (чи інших
суттєвих поліпшень) присутні на зборах повинні проголосувати більшістю в не менш як ¾
голосів (тут вже мова йде про поняття "голосу" – тобто, якщо статут передбачає рівність
голосів членів ОСББ незалежно від площі приміщень, власником яких він є, то кожен має
один голос, а якщо статут передбачає, що кількість голосів залежить від площі квартир,
кожен має відповідну пропорційну кількість голосів).
Зауважимо, що Закон не встановлює, яким чином визначається кількість голосів кожного
співвласника на загальних зборах ОСББ, а тому в цьому питанні слід керуватися статутом
об'єднання. Щоправда, Стаття 6 Закону передбачає, що кожний власник на установчих
зборах має один голос, незалежно від площі та кількості квартир або приміщень, що
перебувають у його власності. Тож новостворюваним об'єднанням та об'єднанням, статути
яких не врегулювали питання визначення кількості голосів, слід рекомендувати також
керуватися цим принципом: "один співвласник — один голос".
Дуже важливо на початку роботи зборів обрати лічильну комісію та доручити їй
забезпечити фіксацію в листках голосування результатів голосування як членів, що
безпосередньо присутні на зборах, так і тих, хто на зборах особисто присутній не був. Це
дасть формальну підставу і право членам лічильної комісії звернутися до мешканців, що
не відвідали збори, і отримати їхню відповідь на питання, що виносились на голосування.
Таким чином можна залучити до прийняття відповідальних рішень більше число членів
ОСББ.
Законодавство передбачає можливість прийняття рішень членами ОСББ і шляхом
письмового опитування. Однак окрім такого загального дозволу законодавство більше
нічого не містить – ні процедури проведення опитування, ні вимог до оформлення його
результатів. Статути ОСББ також залишають це питання поза увагою (принаймні, нам не
доводилося бачити жодного, де б процедура письмового опитування була
регламентована). Можна врегулювати питання і затвердивши відповідні процедури
окремим рішенням загальних зборів. Однак практика показала, що ані вносити зміни до
чинного статуту, ані приймати окреме рішення про порядок проведення опитування ОСББ
найчастіше просто не мають часу і бажання.
В ході роботи ми дійшли висновку, що можна – і доцільно – певним чином поєднати
проведення загальних зборів із письмовим опитуванням. Завжди будуть мешканці,
невдоволені прийнятим рішенням. І вони можуть постфактум переконувати інших
відмовитися від прийнятого рішення. Якщо припустити, що в якийсь момент значна
частина мешканців просто відмовиться від раніше взятих зобов'язань, довести дійсні
результати голосування без документального підтвердження буде дуже важко. Саме тому
ми рекомендуємо використовувати так звані "листки голосування" для фіксації
результатів голосування кожним членом ОСББ.
Листок голосування складається з "шапки" з зазначенням найменування ОСББ, дати
зборів, питань і резолюцій, що ставитимуться на голосування, і списку квартир з місцем
для зазначення прізвища, результату волевиявлення і особистого підпису. Всі аркуші слід
прошнурувати, пронумерувати й на звороті останнього аркуша скріпити печаткою ОСББ
та підписами членів лічильної комісії.
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Після обговорення і голосування з питань порядку денного лічильна комісія повинна
запропонувати присутнім на зборах членам відобразити та засвідчити підписом
результати свого волевиявлення в листку голосування. Після цього комісії доручається
протягом 2-3 днів надати листок голосування членам ОСББ, які на зборах присутні не
були. Ми рекомендуємо в листок голосування включати лише найважливіші питання, що
розглядатимуться на зборах. Інші питання (насамперед, технічні та процедурні), звісно,
повинні бути відображені в протоколі загальних зборів, але в листку голосування вони
будуть недоречними.
5. Підбиття підсумків і визначення результатів голосування членів ОСББ
По завершенні роботи лічильної комісії за даними листка голосування підбиваються
підсумки і визначаються результати голосування. Ці результати відображаються в
протоколі загальних зборів, який підписує голова і секретар зборів та члени лічильної
комісії. Протокол скріплюється печаткою об'єднання. Ми рекомендуємо підписати кілька
оригіналів протоколу – принаймні 3 – один з яких разом з листком голосування завжди
зберігати під ключем в надійному місці, а інші використовувати в роботі. Крім
схоронності "основного" оригіналу протоколу, виготовлення кількох примірників
оригіналу дозволить і дещо заощадити – об'єднанню не доведеться нотаріально
посвідчувати копії протоколів, якщо воно матиме достатню кількість примірників
оригіналу. Доцільно також відразу зняти копії з листка голосування, щоб на майбутнє
працювати з ними, а оригінал діставати лише при крайній потребі. Якщо протокол
викладено на більш ніж одному аркуші, то, як і в випадку з листком голосування, аркуші
слід пронумерувати, прошнурувати і скріпити печаткою об'єднання.
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Додаток 4.3 Зразок протоколу Загальних зборів членів Об'єднання
співвласників багатоквартирного будинку

Протокол
Загальних зборів
членів Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку
"_________"
м. ______________

"___" _______ 20___
року

Присутні: 54 членів Об'єднання (їх представників) з 65, що складає 83% від загальної кількості
членів Об'єднання.
Запрошені:
1. ________________________________________________________

Порядок денний:
1. Організаційні питання проведення Зборів.
2. Прийняття рішення щодо необхідності проведення робіт з капітального ремонту та
енергоефективних заходів (далі - роботи) у будинку по вул. _________(далі – будинок).
3. Вивчення і обговорення пропозицій підрядників щодо переліку, ціни й умов реалізації робіт.
4. Прийняття рішення щодо фінансування робіт.
5. Надання доручень органам Об'єднання у зв'язку з прийнятими рішеннями.
1. Слухали: Організаційні питання проведення Зборів.
1.1. Виступив:
Голова правління _____________ – Поінформував Збори, що станом на ________ 20___ року
членами ОСББ "_________" (далі – Об'єднання) є 35 осіб, які брали участь в його установчих
зборах (список додається) та від 30 осіб (список додається) у Правління наявні заяви про
прийняття в члени ОСББ "_________". Власники квартир № 23, 33, 41 заяв не подавали. У зв'язку з
цим членами ОСББ "_________" є загалом 65 осіб (ті співвласники, які брали участь в його
установчих зборах, та ті, хто надав Правлінню заяви про прийняття в члени Об'єднання). Із
зазначених осіб на Зборах присутні особисто чи направили своїх представників 54 особи.
Відповідно до п.9.2. Статуту Об'єднання кожен член Об'єднання на загальних борах має один
голос. Згідно з п.9.5. Статуту Об'єднання загальні збори членів Об'єднання є чинними, якщо на
них присутні члени Об'єднання, які мають більше ніж 50% голосів. Оскільки на Зборах присутні
особисто та через представників 54 з 65 членів Об'єднання, що складає 83% голосів, запропонував
вважати Збори чинними.
Вирішили:
Вважати Збори чинними.
Голосували: "за": одноголосно.
1.2. Виступили:
Учасники Зборів – з пропозиціями щодо обрання Голови і секретаря Загальних зборів, голови і
членів Лічильної комісії.
Вирішили:
- Обрати Головою Зборів _________________________
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Голосували: "за": одноголосно.
- Обрати секретарем Зборів _______________________
Голосували: "за": одноголосно.
- Обрати головою Лічильної комісії __________________, а її членами ________________________
Голосували: "за": одноголосно.
1.3. Виступили:
_____________ – запропонувв встановити регламент виступів на Зборах: для доповідачів – до 10
хвилин на доповідь та додатково до 5 хвилин на відповіді на запитання, а для тих, хто виступає
(ставить запитання) з залу – до 1 хвилини.
Вирішили:
Встановити регламент виступів на Зборах: для доповідачів – до 10 хвилин на доповідь та
додатково до 5 хвилин на відповіді на запитання, а для тих, хто виступає (ставить запитання) з
залу – до 1 хвилини.
Голосували: "за": одноголосно.
2. Слухали: Про необхідність проведення робіт з капітального ремонту та енергоефективних
заходів у будинку.
Виступили:
______________ – повідомив Зборам, що в місті реалізується програма капітального ремонту на
умовах спів фінансування з співвласниками багатоквартирних будинків, затверджено критерії
відбору і ОСББ може стати переможцем у відборі. Для цього необхідно затвердити перелік
заходів, розмір внесків та звернутись до міста за співфінансуванням.
_____________ – Представив Зборам результати проведеної оцінки стану будинку, запропонував
Зборам провести роботи з капітального ремонту та енергоефективних заходів, відповів на питання
з залу.
Вирішили:
Провести в будинку роботи з капітального ремонту та енергоефективних заходів.
Голосували: "за": 51, "проти":2, "утримались":1.
3. Слухали: Пропозиції підрядників щодо переліку, ціни та умов реалізації робіт.
Виступили:
________________ – ознайомили Збори з підготовленим _____________ проектом переліку, ціни і
умов реалізації Робіт. Повідомили, що планується виконати такі основні роботи:
__________________
_____________ – запропонував Зборам прийняти пропозицію __________________ щодо переліку,
ціни й умов реалізації робіт;
Вирішили:
Прийняти перелік, ціни і умови реалізації Робіт, запропоновані ____________, та укласти з
____________, постачальниками матеріалів та іншими залученими організаціями відповідні
договори.
Голосували: "за": 50, "проти":3, "утримались":1.
4. Слухали: Про фінансування Робіт.
4.1. Виступила:
_________________ – Запропонувала: запровадити обов'язковий платіж членів об'єднання на
проведення робіт з капітального ремонту та енергоефективних заходів, кошти від якого
спрямовувати до ремонтного фонду, але обліковувати на окремому субрахунку; встановити розмір
зазначеного платежу для кожного співвласника згідно з розрахунком, що додається; встановити,
що зазначений платіж вноситься кожним членом Об'єднання на банківський рахунок Об'єднання
щомісячно, починаючи з _________ 20_____ року, не пізніше "25" числа кожного місяця, до
повної виплати членом частки зазначених витрат, що припадає на нього; запропонувати власникам
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квартир у будинку, які не є членами Об'єднання, вносити зазначений платіж на тих самих умовах,
що й члени Об'єднання; звернутись за спів фінансуванням до ____________ міської ради.
Вирішили:
- Запровадити обов'язковий платіж членів об'єднання на проведення робіт з капітального
ремонту та енергоефективних заходів, кошти від якого спрямовувати до ремонтного фонду,
але обліковувати на окремому субрахунку; встановити розмір зазначеного платежу для
кожного співвласника згідно з розрахунком, що додається; встановити, що зазначений платіж
вноситься кожним членом Об'єднання на банківський рахунок Об'єднання щомісячно,
починаючи з серпня 2009 року, не пізніше "25" числа кожного місяця, до повної виплати
членом частки зазначених витрат, що припадає на нього; доручити Правлінню протягом 5
днів виявити та виправити можливі помилки в розрахунку зазначеного платежу та скласти
календарний план його сплати; запропонувати власникам квартир у будинку, які не є членами
Об'єднання, вносити зазначений платіж на тих самих умовах, що й члени Об'єднання.
- суму, яка відповідає ______% затвердженої Зборами орієнтовної вартості Робіт
(_______________ грн. станом на дату Зборів) просити ____________________ міську раду та
її виконавчий комітет виділити з міського бюджету.
Голосували: "за": 51, "проти":3, "утримались":0.
5. Слухали: Про надання доручень органам Об'єднання у зв'язку з прийнятими рішеннями.
Вирішили:
- Доручити голові правління Об'єднання до __________ 20_____ року забезпечити ознайомлення
під розписку та (або) рекомендованими листами всіх співвласників із прийнятими на Зборах
рішеннями;
- Доручити голові правління Об'єднання до _______ 20____ року укласти необхідні договори, що
випливають із прийнятих на Зборах рішень, на умовах, прийнятих Зборами;
- Доручити правлінню Об'єднання внести з урахуванням прийнятих на Зборах рішень доповнення
до кошторису Об'єднання на 20__ рік.
- Доручити правлінню Об'єднання відслідковувати стан сплати співвласниками запровадженого на
цих Зборах обов'язкового платежу та в разі несплати своєчасно звертатися до суду за примусовим
стягненням коштів з боржників.
Голосували: "за": 48, "проти":3, "утримались":3.

ПІДПИСИ:
Голова Зборів
Секретар Зборів
Голова Лічильної комісії
Члени Лічильної комісії:
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Додаток 5. Приклад структури бізнес плану
1. Титульний лист
2. Меморандум про конфіденційність
3. Резюме
Основні висновки бізнес-плану.
Суть інвестиційної програми (плану)
Вартість інвестиційної програми (плану)
Показники ефективності інвестиційної програми (плану).
Умови залучення коштів для фінансування інвестиційної програми (плану).
Висновки за інвестиційною програмою.

4. Підприємство (власник проекту)
4.1 Основні відомості
Історична довідка про підприємство
- коли засноване
- реєстрація
- статут
-соціально-економічне середовище діяльності (загальні відомості про місто)
Мета і предмет діяльності підприємства
Інформація про власників (аналіз правових і контрактних відносин)
Організаційна структура підприємства
- відділи і підрозділи
- розподіл функціональних обов’язків
- координація роботи між структурними підрозділами
4.2 Характеристика системи теплопостачання (за 2007-2009 роки)
Обсяги виробництва і надання послуг.
Технічні характеристики систем теплопостачання та їхній стан
- виробництво
- транспортування
Кількість абонентів
4.3 Фінансовий стан підприємства (за 2007-2009 роки)
Аналіз основних показників діяльності підприємства
- результати огляду системи бухгалтерського обліку, фінансової звітності та
оподаткування
- аналіз показників фінансової звітності
- аналіз доходів і витрат
- аналіз фінансових результатів діяльності
- аналіз фінансових коефіцієнтів (ліквідність, оборотність і термін погашення,
рентабельність)
Тарифи на послуги
- інформація щодо тарифів
- аналіз динаміки тарифів
Системи нарахування та збору платежів, роботи з божниками.
- заходи з покращення рівня збору платежів
- заходи з покращення фінансового стану підприємства
- заходи з покращення якості послуг
Кредити
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- досвід отримання кредитів
- інформація про наявні кредити (суми, умови, цілі, терміни (короткі, строкові,
довгострокові)

3. Інвестиційна програма (проект)
3.1 Мета та опис програми (проекту).
Перелік заходів (проектів) які реалізовуватимуться.
Опис кожного заходу та характеристика поточного стану.
Результат, що планується досягти в натуральних одиницях щорічно на період реалізації
проекту.
3.2 Організаційний план інвестиційної програми (проекту)
(Розписувати по проектно)
Основні етапи підготовки та реалізації проектів.
Визначення виконавців заходів.
Опис основних робіт у рамках проектів.
Склад та характеристика витрати за категоріями витрат по роках реалізації
інвестиційного проекту.
3.3 Юридичний план інвестиційної програми (проекту).
Аналіз відповідності інвестиційного проекту законодавству.
Аналіз відповідності проекту стратегії розвитку підприємства та схеми
теплопостачання міста.
Юридичні перешкоди та/або процедури.
Необхідність сертифікатів, дозволів, висновків.
3.4 Ризики інвестиційної програми (проекту)
Аналіз потенційних ризиків у розрізі: соціальні, політичні, економічні.
3.5 Фінансовий план інвестиційної програми
(Розписувати по проектно)
Вартість програми за роками (максимальний термін впровадження проекту – 5 років).
Джерел фінансування.
Інформація щодо структури витрат окремих проектів за категоріями:
- обладнання
- матеріали
- будівельно-монтажні роботи
- проектно-кошторисна документація.
Прогноз основних фінансових показників та параметрів інвестиційної програми (плану).
- прогнози фінансової звітності підприємства
- прогнози фінансових коефіцієнтів.
Застава і порука
3.6 Розрахунок економічної ефективності інвестиційної програми (проету)
(Розписувати по проектно та загалом для інвестиційної програми)
- чиста теперішня вартість проекту
- внутрішня ставка доходності
- період окупності
- чистий прибуток по проекту за період його реалізації
- індекс прибутковості капіталовкладень по проекту
- коефіцієнт прибутковості проекту.

4. Соціальний та екологічний ефект від впровадження інвестиційної
програми (проекту)
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- зміна обсягів реалізації
- кількість збережених або новостворених робочих місць
- покращення умов роботи
- впровадження інновацій
- підвищення якості послуг
- вплив на тарифи
- зменшення кількості аварій
- зменшення викидів
- зменшення захворюваності.

5. Додатки
А. Розширена інформація про місто (за необхідності).
Б. Розрахунок тарифів на 2010 р., та на період 2011-2031 рр.
В. Оцінка доступності тарифів
Г. Графік погашення кредиту
Д. Фінансові потоки інвестиційної програми (проекту)
Е. Прогнозні форми звітності підприємства на 2010 р. та на період 2011-2031 рр.
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