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Енергоспоживання знаходиться на рівні:
- для житлових будівель 150-250 кВт*год/м2;

- для громадських будівель 180-350 кВт*год/м2.
 

- Опір огороджувальних конструкцій будівель не відповідає навіть діючим нормам, місцями 
вони фізично зношені та потребують ремонту (або взагалі зруйновані).

- Система опалення будівель в переважній більшості розбалансована, спостерігається 
нерівномірність температур по приміщенням будівлі. Відсутня можливість регулювати 

температуру по кожному окремому приміщенню, або взагалі відсутня система регулювання 
теплопостачанням будівлі.

- Система вентиляція будівель в переважній більшості природна. Механічна система 
вентиляції закладів бюджетної сфери м. Києва знаходиться в не робочому стані, що 

призводить до погіршення умов внутрішнього мікроклімату в середині приміщень (відсутня 
необхідна кратність повітрообміну).

Загальна характеристика будівель
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Заклади освіти  ~1060

Заклади охорони здоров’я ~ 180

Заклади культури  ~   170

Інші заклади  ~   150

Бюджетна сфера міста Києва

Всього закладів   ~ 1560
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Обсяги необхідних інвестицій 
в енергоефективність будівель

Житлові будівлі
Бюджетні установи

Багатоквартирні Індивідуальні

КІЛЬКІСТЬ БУДІВЕЛЬ

≈ 75 тисяч ≈ 6,5 мільйонів ≈ 100 тисяч

ПОТРЕБА В ІНВЕСТИЦІЯХ 

≈ від 48,5 до 86,9 
млрд. дол. США*

≈ від 4,2 до 8,5 
млрд. дол. США*

ПОТЕНЦІАЛ ЩОРІЧНОЇ ЕКОНОМІЇ ГАЗУ 

8 млрд. куб. м 700 млн. куб. м

*в залежності від ступеню термомодернізації
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Невідповідність рівня енергоефективності 
будівель європейським стандартам*

Швеція 
30-60 кВт·год/м2

Німеччина
50-100 кВт·год/м2

Польща
120-160 кВт·год/м2

Україна
210-300 кВт·год/м2

* - середній рівень енергоспоживання будівель (за даними експертів Університету науки і 
технології Польщі). 5



Тарифи на житлово-комунальні послуги та ціни / тарифи на енергоносії 
формують економічну основу для запровадження механізму 

енергосервісу в Україні
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Динаміка тарифів на природний газ



Динаміка зростання тарифів на теплову 
енергію для бюджетних установ

Тариф зр
іс в 20 разів
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Середній тариф по країні на теплову енергію для 
непобутових споживачів дорівнює 1600 грн./Гкал



Створення законодавчої бази енергосервісу 
у бюджетній сфері

№ 327-VIII від 09.04.2015  № 328-VIII від 09.04.2015
щодо можливості розпорядників 

бюджетних коштів брати довгострокові 
зобов’язання за енергосервісом (зміни до 

Бюджетного Кодексу України)

щодо визначення механізмів енергосервісу 
(у тому числі особливостей здійснення 

державних закупівель енергосервісу)

Кабінетом Міністрів України 
затверджено Примірний 
енергосервісний договір 

(ПОСТАНОВА від 21 жовтня 2015 р. 
№ 845)

Наказ Мінфіну №996 від 06.11.15
Класифікатор видатків доповнено:

2276 «Оплата енергосервісу»

Примірний 
енергосервісний 

договір

Методика визначення 
базового рівня 

споживання

Прийнято Закони України

Розробка підзаконних актів

Адаптована методика 
напрацьовується спільно із 

експертами проекту USAID та 
громадскістю

Наказ Мінфіну №1118 від 04.12.15
Кошторис видатків бюджетних установ 

можливо формувати з урахуванням 
видатків на оплату енергосервісу

Наказ Мінфіну №1117 від 04.12.15
Інструкцію застосування економічної 

класифікації видатків бюджету  
доповнено кодом 2276 «Оплата 

енергосервісу

ДСТУ затверджено  наказом 
Мінрегіону від 27.07.2015 №178
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Закріплені елементи державно-приватного 
партнерства, що підвищує рівень гарантій 

повернення вкладених інвестицій

Енергосервіс відносно об’єктів  
державної форми власності 

Погодження істотних умов 
енергосервісного договору з 

Міністерством фінансів

Енергосервіс відносно об’єктів  
комунальної форми власності 

Погодження істотних умов 
енергосервісного договору з 

місцевим фінансовим органом

Затвердження істотних умов 
енергосервісного договору з 

Міністерством фінансів

Затвердження істотних умов 
енергосервісного договору з 

місцевим фінансовим органом
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Закупівля енергосервісу
здійснюються за процедурами закупівель у порядку, 

встановленому ЗУ «Про здійснення державних  
закупівель»*, з урахуванням особливостей, встановлених 

Законом 327-VIII від 09.04.2015.

*Президентом України підписано новий ЗУ «Про публічні закупівлі», який вводиться в 
дію з 1 серпня 2016р. і скасовує ЗУ «Про здійснення державних закупівель» 

критерієм визначення переможця є показник 
NPV (чиста приведена вартість), а не 

найменшої ціни

Головна 
особливість - 

який визначається з урахуванням:
oпропонованого строку енергосервісного договору
oщорічного скорочення витрат замовника енергосервісу.
oщорічних платежів учаснику процедури закупівлі

10



Виграє 
учасник 2

Приклад визначення переможця конкурсу на 
визначення виконавця енергосервісу

Учасник 1 Учасник 2

Гарантований щорічний відсоток економії 
(від базового рівня) 20% 50%

Розподіл економії / частка виконавця 
енергосервісу 90% 80%

Предложенный срок действия договора 5 років 10 років

Показник ефективності енергосервісного 
договору (NPV) 417 732

11

За показником ефективності енергосервісного договору (NPV)  
визначається переможець торгів. 

Чим більшим є його величина, тим вигіднішим є даний проект



Інвестор отримав законодавчі гарантії 
довгострокових зобов'язань за договорами ЕСКО 

Бюджетний Кодекс (зміни квітня 2015)

Розпорядники бюджетних коштів мають приймати 
«довгострокові бюджетні зобов'язання по Енергосервіс» 

терміном до 10 років (до змін - 1 рік)

«умовність» довгострокових зобов'язань за 
енергосервісом - реальні зобов'язання 
бюджету наступають тільки за фактом 

досягнення економії передбаченої 
енергосервісна договором

Захист ЕСКОЗахист територіальної 
громади

Оплата енергосервісу є 
захищеною статтею видатків 

бюджету
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Основні умови ЕСКО-договорів в Україні
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Істотні умови енергосервісного договору:

 Базовий рівень споживання енергоресурсів та 
комунальних послуг 

Предмет енергосервісного договору

 Ціна та порядок оплати за договором 

 Рівень скорочення споживання та/або витрат 

 Строк дії енергосервісного договору

 Права, обов’язки та відповідальність сторін 

 Порядок переходу права власності та інші іcтотні 
умови, зокрема порядок коригування визначення та 
розрахунку результату здійснення енергосервісу  14



Істотні умови енергосервісного договору:

 Базовий рівень споживання енергоресурсів та 
комунальних послуг 

Предмет енергосервісного договору

 Ціна та порядок оплати за договором 

 Рівень скорочення споживання та/або витрат 

 Строк дії енергосервісного договору

 Права, обов’язки та відповідальність сторін 

 Порядок переходу права власності та інші іcтотні 
умови, зокрема порядок коригування визначення та 
розрахунку результату здійснення енергосервісу 
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• Визначається як середнє значення обсягів споживання ПЕР 
та ЖКП, на об’єкті, щодо якого здійснюється закупівля 
енергосервісу, за 3 роки, за умови дотримання санітарних (та 
інших) норм або за методикою визначену Мінрегіоном, якщо 
зафіксовано недотримання таких норм
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Базовий рівень споживання енергоресурсів та 
комунальних послуг

• Зазначається в тендерній документації



Істотні умови енергосервісного договору:
 Базовий рівень споживання енергоресурсів та 
комунальних послуг 

Предмет енергосервісного договору

 Ціна та порядок оплати за договором 

 Рівень скорочення споживання та/або витрат 

 Строк дії енергосервісного договору 

 Права, обов’язки та відповідальність сторін 

 Порядок переходу права власності та інші іcтотні 
умови, зокрема порядок коригування визначення та 
розрахунку результату здійснення енергосервісу 
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Предметом договору 

є перелік заходів 
(технічних та організаційних 

енергозберігаючих 
(енергоефективних) та 

інших заходів), строки та 
умови їх впровадження

 Предмет енергосервісного договору
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Істотні умови енергосервісного договору:

 Базовий рівень споживання енергоресурсів та 
комунальних послуг 

Предмет енергосервісного договору

 Ціна та порядок оплати за договором 

 Рівень скорочення споживання та/або витрат 

 Строк дії енергосервісного договору 

 Права, обов’язки та відповідальність сторін  

 Порядок переходу права власності та інші іcтотні 
умови, зокрема порядок коригування визначення та 
розрахунку результату здійснення енергосервісу 
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Оплата за договором здійснюється за рахунок суми скорочення витрат 
замовника порівняно з витратами, які були б здійснені за відсутності 
енергосервісу.

Платіж за розрахунковий період визначається за формулою:

=
• де n — розрахунковий період (місяць);

•  В — частка ЕСКО-компанії у відсотках (від 80 до 90%);

• БРn — базовий рівень споживання 

• ФРn — фактичний рівень споживання 

• Тn — ціна (тариф) що діє розрахункового періоду.

•  

20

 Ціна та порядок оплати за договором 

Щорічні платежі виконавцю енергосервісу за 
енергосервісним договором 

мають становити не менше 80 та не більше 90 % 
суми щорічного скорочення витрат замовника



Істотні умови енергосервісного договору:

 Базовий рівень споживання енергоресурсів та 
комунальних послуг 

Предмет енергосервісного договору

 Ціна та порядок оплати за договором 

 Рівень скорочення споживання та/або витрат 

 Строк дії енергосервісного договору 

 Права, обов’язки та відповідальність сторін 

 Порядок переходу права власності та інші іcтотні 
умови, зокрема порядок коригування визначення та 
розрахунку результату здійснення енергосервісу 
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 Рівень скорочення споживання та/або витрат 

Скорочення 
рівня 

споживання та 
або витрат ПЕР 

та/або ЖКП які 
мають бути 
досягнуто в 
результаті 

здійснення 
енергосервісу, 

зазначаються за 
кожний рік дії 

договору



Істотні умови енергосервісного договору:

 Базовий рівень споживання енергоресурсів та 
комунальних послуг 

Предмет енергосервісного договору

 Ціна та порядок оплати за договором 

 Рівень скорочення споживання та/або витрат 

 Строк дії енергосервісного договору 

  Права, обов’язки та відповідальність сторін 

 Порядок переходу права власності та інші іcтотні 
умови, зокрема порядок коригування визначення та 
розрахунку результату здійснення енергосервісу 
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 Строк дії енергосервісного договору 

≥10 років
Енергосервісний договір припиняється достроково 

у разі, якщо сукупна сума виплат, здійснених на 
користь викоанвця за енергосервісним договором, 

досягла ціни енергосервісного договору.



Істотні умови енергосервісного договору:

 Базовий рівень споживання енергоресурсів та 
комунальних послуг 

Предмет енергосервісного договору

 Ціна та порядок оплати за договором 

 Рівень скорочення споживання та/або витрат 

 Строк дії енергосервісного договору 

  Права, обов’язки та відповідальність сторін 

 Порядок переходу права власності та інші іcтотні 
умови, зокрема порядок коригування визначення та 
розрахунку результату здійснення енергосервісу 
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 Права, обов’язки та відповідальність сторін 

В договорі зачаються права та обов'язки сторін, 
а також відповідальність за їх недотримання

• У разі нездійснення 
заходів енергосервісу 

виконавець сплачує на 
користь замовника штраф 
у розмірі 0,1 відсотка ціни 
договору за кожний день 

прострочення.

• У разі несвоєчасного виконання 
замовником зобов’язань щодо 
оплати за договором замовник 

сплачує на користь виконавця пеню 
у розмірі 0,1 відсотка суми 

прострочення за кожний день 
прострочення, але не більше 

подвійної облікової ставки 
Національного банку, що діяла у 
період, за який нараховувалася 

пеня.

Примірний енергосервісний договір, зокрема, пропонує таку 
відповідальність:



Істотні умови енергосервісного договору:

 Базовий рівень споживання енергоресурсів та 
комунальних послуг 

Предмет енергосервісного договору

 Ціна та порядок оплати за договором 

 Рівень скорочення споживання та/або витрат 

 Строк дії енергосервісного договору 

  Права, обов’язки та відповідальність сторін 

 Порядок переходу права власності та інші іcтотні 
умови, зокрема порядок коригування визначення 
та розрахунку результату здійснення енергосервісу 
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 Порядок переходу права власності та інші іcтотні 
умови, зокрема порядок коригування визначення 
та розрахунку результату здійснення енергосервісу

• Після закінчення строку дії договору замовник набуває 
право власності без додаткової плати на все майно, 
утворене (встановлене) за договором.

• Порядок коригування визначення та розрахунку результату 
здійснення енергосервісу в разі виникнення протягом строку 
дії договору змін у конструкції або площі, порядку або 
режимі роботи об’єкта енергосервісу, наведено у додатку 7 
Примірного енергосервісного договору



Реалії та перешкоди розвитку ЕСКО в Україні
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Економічні бар’єри для інвесторів ЕСКО

< 3 < 10 15 

Встановлення 
індивідуального теплового 
пункту

Модернізація системи 
освітлення

Заміна вікон

Утеплення даху та підвалу

Реконструкція системи отоплення

Утеплення зовнішніх стінЗОНА ПРИВАБЛИВОСТІ

ЗОНА РИЗИКУ

ЗОНА ОБМЕЖЕНА 

ЗАКОНОМ

Простий (не дисконтований) термін окупності енергоефективних заходів, років
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Довгі гроші

31

Кредит в банках до 5 років Застава 
ЕСКО-потоки не враховуються

Дешеві ресурси

Кредитна ставка для ЕСКО – 28%

Валютні ризики

Ризик неповернення інвестицій у валюті
(в 2015 р. $ виріс в 3 рази до 2013 р.)

Фінансові бар’єри для інвесторів ЕСКО



Перспективи ЕСКО в багатоквартирному житловому 
фонді
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Приведення цін та тарифи на комунальні послуги до ринкового рівня

За матеріалами Біоенергетичної асоціації України 33



98% багатоквартирних будинків – 
потенціальні клієнти ЕСКО

Потенційний ринок управителів; 73%

ОСББ; 19%

ЖБК; 8%

УСЬОГО 
~75 тис. 

багатоквартирних будинків

За даними Мінрегіону станом на 01.11.2015 р

80% 
будинків потребують 

термомодернізації

Лише 20% ОСББ готові 
взяти кредити на 

утеплення 
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Можливість задіяти ще 6 моделей термомодернізації багатоквартирних 
будинків

Діюча модель 
державної підтримки:

Запропоновані моделі

ОСББ/ЖБКОСББ/ЖБК

ОСББ (20%)

Управитель ББ
(ЕСКО)

Управитель ББ
(ЕСКО)

ЕСКОЕСКО

Управитель ББУправитель ББ

ЕСКОЕСКО

ІІ 
модель

ІІІ 
модель

ІV 
модель

І
модель

Неорганізовані 
співвласники 

(80%)

Управитель ББ
(ЕСКО)

Управитель ББ
(ЕСКО)

ЕСКОЕСКО

Управитель ББУправитель ББ

ЕСКОЕСКО

VІІ 
модель

VІ
модель

V
модель

Державний та 
місцевий бюджети

Державний та 
місцевий бюджети

Часткове 
відшкодування

Часткове 
відшкодування

Державний та місцевий 
бюджети

Державний та місцевий 
бюджети

Державний та 
місцевий бюджети

Державний та 
місцевий бюджети

Часткове 
відшкодування
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Економія коштів для ОСББ за умови підписання ЕСКО-договорів

36

ДО 
підписання 

ЕСКО-договору 

ПІСЛЯ
підписання 

ЕСКО-договору 

ПІСЛЯ
відшкодування 

з бюджету

ПІСЛЯ
закінчення дії 

ЕСКО-договору 

Плата за 
опалення

Плата за 
опалення

(50%)

Плата за 
опалення

Плата за 
опалення

Плата за 
ЕСКО-

договором

Додаткова плата 
за ЕСКО-
договором

Плата із 
економії 

з опалення

Плата за 
ЕСКО-

договором

Відшкодування з 
бюджету

Плата із 
економії 

з опалення

Економія у 
порівнянні з 

витратами ДО 
ЕСКО-договору

Економія у 
порівнянні з 
витратами ДО 
ЕСКО-
договору

Додаткові переваги для ОСББ:
Подовження строку експлуатації будівлі до +20 років
Підвищення комфорту житла
Зменшення ризиків загрози здоров'ю через недотримання рекомендованого 
температурного режиму в житловому приміщенні
Збільшення комерційної вартості житла



 Підтримка пропозиції щодо додання Управителів та ЕСКО 
в механізм відшкодування з державного бюджету

• ГС «Фонд розвитку та інновацій ЖКГ» 

• ГС «Асоціація управителів житла» 

• ТОВ «ДомКом Україна»

• Луцька міська рада

• Виконавчий орган Київської міської ради (КМДА)

• Волинська ОДА

• Рада голів ОСББ м. Луцька

• Асоціація ОСББ «Лучани» (м. Луцьк)

• 11 ОСББ:
- ОСББ «АВАНГАРД ЛУЦЬК»

- ОСББ «МРІЯ-ЛУЦЬК»

- ОСББ «8 БЕРЕЗНЯ» (м. Луцьк)

- ОСББ «ВІДРОДЖЕННЯ» (м. Луцьк)

- ОСББ «Калина 30» (м. Луцьк)

- ОСББ «БЕРЕГИНЯ-ЛУЦЬК»

- ОСББ «Відродження-Шанс» (м. Луцьк)

- ОСББ «БІНОМ» (м. Луцьк)

- ОСББ «АЛЬМА-ЦЕНТР» (м. Харків)

-  ОСББ «ГОСПОДАР-ЛУЦЬК»

-  ОСББ «НАШ ДІМ 23А» (м. Луцьк)
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Ризики

 Низькі тарифи (в 2,5 рази нижчі за 
бюджетну сферу)

 Довга окупність глибинної 
термомодернізації будинків 
(більше 15 років)

 Висока вартість кредитних ресурсів 
(біля 25% річних)

 Ризики несплати по енергосервісу 
мешканцями будинку

 Політичний вплив на незмінність 
низьких тарифів

 Відсутність співфінансування з 
державного та місцевого бюджетів

 Ринок в 10 разів більший за 
бюджетну сферу

 Відсутність ризиків неплатежів з 
бюджету

 Більший простір для 
домовленостей за ЕСКО договором 
(незарегульованість законодавства)

 Сплата від мешканців без затримок 
(в бюджеті – затримки 
фінансування/трансферів)

 Стимулювання створення ОСББ та 
ефективних управителів

Переваги

Запровадження ринку енергосервісу в житловому секторі:

×
×

×
×
×
×

√
√
√

√

√
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ОО «Муниципальная энергия»

 Стратегии, планы, программы       энергетического 
развития

 Привлечение финансирования для     проектов 
по энергоэффективнсоти

 Организация учета и управления энергозатратами 
на уровне города

 ЭСКО-консалтинг в бюджетной сфере            «под 
ключ»

 Расширение практики использования «зеленой» 
энергии

 Разработка и внедрение Коммуникационных 
планов  продвижения энергоэффективних 
проектов

Специализация:

ОО 
«Муниципальная 

энергия»

Городские 
власти

Общественные 
организации

Коммунальные 
предприятия

Международные 
организацииФонды

Профильный 
бизнес

Эксперты

Основные  бенефициары:



050-557-67-75  

  o.korchmit@municipalenergy.org.ua

Дякую за увагу

Корчміт Олексій
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