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Законодавство на рівні ЄС

Директиви ЄС, що  просувають EPC для бюджетних будівель

 Директива 2012/27/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 25 жовтня 2012 про 
енергозбереження, (Директива про Енергоефективність; EED)
 EED визначає енергосервісний контракт як: “контрактну угоду між бенефіціаром і 

постачальником заходу з покращення енергоефективності, яке верифікується і 
відслідковується протягом дії контракту, в якому інвестиції (роботи, поставка або 
послуги) в цей захід повертаються у відповідності до обумовленого контрактом рівня 
покращення енергоефективності або іншим погодженим критерієм 
енергоефективності, наприклад фінансова економія”

• Директива 2010/31/ ЄС Європейського Парламенту і Ради від 19 травня 2010 про 
енергоефективність в будівлях (Директива  про Енергоефективність в будівлях; 
EPBD)

 Держави-члени повинні заохочувати державні органи враховувати провідну роль, яку 
вони повинні грати в галузі енергетичної ефективності в будівлях.
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Європейський досвід енергосервісних 
компаній

 Ринки-ЕСКО в Європі знаходяться на різних стадіях 
розвитку. У деяких країнах існує багато ЕСКО-компаній 
(наприклад, більше 500 в Німеччині, більше 300 у 
Франції, 80 в Італії), але в більшості з них, як правило, 
їх менше 20 (14 країн мають по 10  або менше).

 Стійке зростання кількості таких компаній відбувалося 
в період 2007-2013 рр. в Данії, Швеції і Румунії, і в 
меншій мірі, в Іспанії, Італії, Франції та Ірландії, 
незначна кількість  країн, показувала негативну 
тенденцію.
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Аналіз діяльності ЕСКО в розвинених країнах світу показує, 
що контракти, які використовуються на практиці, мають 
різні моделі та відрізняються такими характеристиками:

1. Видами послуг, що надаються 
замовникам: 
● окремі послуги (консультації, розробка проекту, 
постачання обладнання, розробка заходів із 
підвищення енергоефективності тощо); 
● комплексні послуги (розробка та реалізація 
проекту «під ключ»).

2. Джерелами фінансування заходів із 
підвищення енергоефективності об’єкта: 
● кошти власника об’єкта або його представника 
(замовника); 
● кошти ЕСКО; 
● кошти кредитора / фінансової установи.

3. Порядком розрахунків між власником 
об’єкта й ЕСКО:
● оплата здійснюється одноразово; 
● оплата здійснюється поетапно протягом 
реалізації проекту; 
● оплата здійснюється у визначений термін після 
завершення проекту.

4. Правом власності на обладнання, 
встановленим на етапах реалізації 
проекту: 
● належить власнику об’єкта; 
● належить ЕСКО.

5. Порядком розподілу коштів внаслідок економії, отриманої під час реалізації проекту, 
між ЕСКО та власником об’єкта.
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Огляд 4-х основних моделей енергосервісу
  Еnergy supply 

contracting (ESC)
Еnergy operations 
contracting (EOC)

Тhird-party financing 
(TPF) Еnergy performance contracting (EPC)

Альтернативні 
назви

supply contracting
facility contracting
useful energy supply
chauffage
delivery contracting (DC)
contract energy 
management (CEm)

technical facility 
management 
operations contracting

equipment leasing performance contracting
energy savings performance contracting (ESPC)

Коротка 
характеристика

ЕСКО пропонують 
надання клієнтам 
енергетичних послуг - 
опалення,електрика або 
охолодження

ЕСКО забезпечує 
технічне 
обслуговування для 
забезпечення 
безпечної,
економічної, 
екологічної ефективної 
експлуатації систем і 
обладнання.

Лізинг обладнання
ЕСКО впроваджує  
технічну установку або 
систему задля 
забезпечення безпечного, 
економічного, 
екологічного і 
ефективного його 
функціонування.

ЕСКО несе відповідальність, у всіх галузях технічного 
обслуговування будівництва та уже в існуючих будівлях.
ЕСКО не пропонують клієнтам енергетичні послуги
ЕСКО зобов'язується за договором ідентифікувати 
досягти доступний потенціал економії, щоб окупити 
необхідні інвестиції від економії енергії та гарантувати 
результати економії протягом усього терміну дії договору

Послуги, що 
надаються ЕСКО

Постачання енергії 
(опалення, електрика та 
ін.)
Закупівлі первинної 
енергії (газ тощо)
Система будівництва
Фінансування

Операційні системи
Технічне 
обслуговування
Первинний закупівлі 
енергії
Використання 
енергопостачання

Планування заходів з 
енергозбереження, 
проектування 
енергетичних потужностей
Реалізація 
енергозберігаючих заходів 
для енергетичного 
устаткування
Фінансування

Розрахунок потенціалу економії, можливий також збір 
даних
Планування економії енергії, заходи з проектування 
енергетичних об'єктів
Реалізація енергозберігаючих заходів
Фінансування
У разі необхідності, технічне обслуговування

Термін дії 
договору

Довгостроковий 
(приблизно 10-15 років)

Змінний Середньостроковий, 
подібний із ESC та  EPC

Як правило, довгостроковий (8-15 років) для оптимізації 
заходів, що охоплюють всі галузі будівництва і 
експлуатації; для EPC за участю низького рівня інвестицій 
(наприклад, "ЕРС світла"), короткострокові контракти (2-3 
роки) також можливі
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Перфоманс-контакт спільних заощаджень  
SSC (Shared Savings Contract)

• За такої моделі проекти, зазвичай, фінансують замовники, зокрема із 
залученням позикових коштів. При цьому ЕСКО знімає із замовника та 
приймає на себе всі технічні ризики щодо розробки та впровадження 
проекту, але не бере на себе кредитного ризику відшкодування 
позики.

Перфоманс-контакт гарантованих заощаджень  
GSC (Guaranteed Savings Contract)

• У даній моделі ЕСКО приймає на себе всі ризики, пов’язані з 
досягненням визначеного рівня заощаджень, включаючи як пов’язані 
з проектуванням та впровадженням проекту, так і кредитний ризик, а, 
отже, забезпечує фінансування проекту.

ЕПК з гарантованим поверненням інвестицій 
FOC (First Out Contract)

Ця модель ЕПК є варіацією контракту спільних заощаджень (Shared Savings Contract). 
Але згідно з нею 100% доходів, отриманих від впровадження проекту, залишається в ЕСКО до 
моменту повного повернення інвестицій (включаючи розрахунки за кредитами, позиками або 
іншими видами фінансування) та отримання прогнозованого рівня дохідності: чим вищий 
рівень заощаджень, тим коротші періоди окупності контракту та його реалізації.
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Порівняльна характеристика основних видів перфоманс-контрактів 
Guaranteed Savings Contract та Shared Savings Contract

Перформанс-контракт гарантованих заощаджень 
GSC (Guaranteed Savings Contract)

Перформанс-контракт спільних заощаджень
SSC (Shared Savings Contract)

Продуктивність пов’язана та оцінюється рівнем 
заощадженої енергії (в натуральних показниках) 
Передбачено проведення детального вимірювання 
та верифікації досягнутої економії енергоресурсів

Продуктивність пов’язана та оцінюється вартістю 
зекономленої енергії (грошовими 
заощадженнями); рахунки ЕСКО базуються на 
фактичних результатах економії грошових коштів

Гарантовано рівень заощаджень для повного 
покриття боргових фінансових зобов’язань 
(погашення кредиту) за мінімальної фіксованої 
ціни на енергоресурси

Рівень виплат ЕСКО прив’язаний до ціни на 
енергоресурси

ЕСКО бере на себе технічні ризики щодо 
впровадження проекту Споживач 
енергоресурсів/замовник несе кредитний ризик

ЕСКО бере на себе всі ризики щодо впровадження 
проекту, зокрема й кредитний ризик, оскільки вона 
забезпечує фінансування проекту

Вимагає платоспроможного замовника ЕСКО може обслуговувати замовників, які не мають 
доступу до фінансування

Контракт може мати широкомасштабний характер 
та довший період окупності проекту (до 15 років)

Проект включає заходи з коротким терміном 
окупності (до 5 років)

Характерні для країн з розвиненою економікою та 
банківською системою

Характерні для країн з економікою, що 
розвивається, та слаборозвиненою банківською 
системою

7



За ступенем термомодернізації розрізняють 
3 варіанти моделі ЕРС:

● EPC-light 
● EPC-basic 
● EPC-plus

Гарантовані 
заощадження енергії 

(в порівнянні з 
базовою лінією)

До інвестицій Заплановані інвестиції
0

EPC light

EPC basic

EPC plus
  EPC 

легкий
EPC 

основний
EPC 

плюс
Досягнуті 

заощадження 
енергії

10-20 % 20-60% >70%

Тривалість 
контракту

2-3 
роки

5-15 
років

>15 
years
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Типовий перелік послуг 
енергосервісної компанії (ЕСКО):

• енергетичне обстеження (енергетичний аудит); 
• техніко-економічне обґрунтування запропонованих заходів 

енергозбереження та підвищення енергоефективності; 
• надання або забезпечення фінансового та інвестиційного 

менеджменту; 
• управління фінансовими й технічними ризиками, пов’язаними із 

впровадженням енергоощадних заходів; 
• інжиніринг (впровадження), управління монтажем та нагляд за 

втіленням енергоощадних заходів;
• постачання та монтаж обладнання; експлуатація і технічне 

обслуговування, інші заходи.
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Ринок енергосервісу Німеччини

• Основні завдання політики Німеччини в сфері економії енергії та 
енергосервісу визначені в документі «Енергетична концепція Федерального 
Уряду». В країні передбачено скорочення повного постачання первинної 
енергії від рівня 1990 року на 20% до 2020 року та на 80% до 2050 року.

• Досить актуальними є формування пулів (пакетів) об’єктів у рамках одного 
контракт. Так, у 2006 році в країні було укладено один контракт на 13 000 
об’єктів.

• Загальна кількість контрактів на початок 2007 року перевищує 70 000. При 
цьому дуже масштабною є динаміка процесу надання енергосервісу: в 
середині 90-х років минулого сторіччя було реалізовано близько 300 подібних 
контрактів, укладених переважно в державному секторі.
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● Модернізація будинків Університету Мистецтв у м. Берліні. 
● Енергозбереження в муніципалітеті м. Берліна. 
● Енергозбереження будинків UniCredit Group. 
● Green Hospital: St. Joseph Krankenhaus у м. Берліні. 
● Плавальний басейн Brigittenau Swimming Pool. 
● Впровадження системи автоматизації будинків. 
● Модернізація військового табору German Army – Aulenbach 
Training Camp. 
● Модернізація медичного центру German Army – Diez Medical 
coordination center. 
● Модернізація музею Jewish Museum Berlin. 

Унаслідок реалізації цих контрактів річна економія енергії 
становила від 25 % до 69%, викиди парникових газів 

зменшено від 31% до 76%, а економія коштів на 
утримання будинків сягнула 

від 236 000 до 2 848 000 євро за рік. 

У Німеччині реалізовано велику кількість високоефективних 
контрактів зі значним економічним та екологічним ефектом. 

Серед них особливо слід відзначити такі: 
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12
Джерело: http://www.epbd-ca.org/

В 2/3 країн ЄС надається фінансова підтримка ЕСКО-
компаніям

Особливо важливою є підтримка ЕСКО-компаній 
на етапі становлення ринку енергосервісу

2/3

Країни ЄС, де надається 
підтримка ринку 
енергосервісу:
44% - підтримка на державному 
рівні;
40% - підтримка на 
регіональному рівні;
5% - підтримка Міжнародних 
фінансових організацій 
(Європейський інвестиційний 
банк, Світовий банк , ООН та ін.).
 

Основні інструменти 
підтримки: гранти, 

кредитні гарантії, податкові 
преференції.

1/3
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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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