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Дорожня карта реалізації ЕСКО проектів в рамках ЗУ
Замовник у конкурсній документації має надати 

інформацію про об'єкт та визначити базовий рівень 
споживання енергоносіїв. За умови недотримання 

санітарних норм в закладі – базовий рівень визначається 
відповідно до  ДСТУ БА 2.2-12:2015

Основним критерієм визначення виконавця енергосервісу є 
чиста приведена вартість (NPV) за 20-річний період. При 

цьому, якщо вартість предмету договору перевищує 1 млн.грн 
у конкурсі мають брати участь не менше 2 компаній

Істотними умовами договору є його предмет, ціна, строк дії, 
базовий рівень енергоспоживання, порядок оплати , право 

переходу власності відповідальність і обов'язки сторін. Строк 
розгляду договору Департаментом фінансів – 3 дні.

Договір укладається на період не більше 10 років і 
припиняється достроково, якщо сума виплат досягла ціни 

договору  

Довгострокове бюджетне зобов'язання визначається у 
межах суми скорочення видатків на оплату енергоносіїв  на 

відповідний бюджетний період

За результатами реалізації заходів, ЕСКО компанія має 
забезпечити дотримання санітарних умов на об'єкті

У відповідності до бюджетного законодавства

У разі якщо фактична економія менша/перевищує 
планові показники розпорядник забезпечує перерозподіл 

бюджетних асигнувань для збільшення/зменшення 
видатків на оплату енергоносіїв і зменшення/збільшення 

видатків на оплату енергосервісу

Строк прийняття рішення щодо затвердження або відмови 
у затвердженні істотних умов договору  – 10 днів

2. Проведення закупівлі енергосервісу

1. Визначення об'єкту щодо якого 
планується проведення енергосервісу 

3. Визначення та погодження істотних 
умов енергосервісного договору із 

Департаментом фінансів

5. Укладання енергосервісного 
договору

6. Взяття довгострокових 
зобов'язань за енергосервісом

7. Реалізація заходів в рамках 
енергосервісу

8. Визначення фактичної економії 
енергоносіїв

9. Набуття довгостроковим зобов'язанням 
статуту бюджетного зобов'язання 

10. Здійснення оплати енергосервісу та 
фактично-спожитих енергоносіїв

4. Затвердження істотних умов 
договору Київрадою
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Подолання інституціональних бар’єрів
№ 
з/п Завдання/проблемне питання

1. Невизначені перспективні проекти (за експрес енергоаудитами)

2. Відсутність прикладів зразків енергосервісних договорів 

3. Необхідність прикладів розрахунку базового рівня споживання ПЕР (за 
ДСТУ)

4. Розробка зразкового пакету тендерної документації

5. Потреба у створенні  калькулятора NPV для визначення переможця 
закупівлі

6. Розробка стандартного пакету для Київради (щодо погодження істотних 
умов договору)

7. Відсутність стимулів для замовників (управління освіти тощо) брати участь 
в ЕСКО

8. Супроводження законопроекту щодо внесення змін до ЗУ №327 (у зв’язку 
із прийняттям ЗУ «Про публічні закупівлі»)
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Подолання фінансово-економічних бар'єрів:
 моделі формування інвестиційної привабливості 

великих ЕСКО-проектів через партнерство

Партнерство «Влада-Бізнес»

Фінансування окремих 
капітальних робіт на об'єктах 

енергосервісу

Здешевлення кредитів для ЕСКО Пільгове кредитування
надання коштів для ЕСКО із

«Револьверного фонду» 
(державний / місцеві бюджети)

Приклад Києва:
Термомодернізація дитячого садка

Партнерство

ЕСКО

Місцевий 
бюджет

5,5 млн. грн Окупність   12 років

Утеплення даху
(2,2 млн.грн)

Решта
(3,3 млн.грн)

Окупність 
8 років

відшкодування 
частки % по 

кредитах
(15-20%)

з державного / місцевого 
бюджетів

відшкодування 
частки тіла 

кредиту
(20-25%)
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Підвищення мотивації і рівня інституційної готовності 
замовників енергосервісуї

Форум 
енергоефективного 

партнерства

Україна: Плани-2016

Держенергоефективності:Мінрегіон:

щоквартальний 
моніторинг 

кількості ЕСКО-
договорів у регіоні
(впливає на річний 
рейтинг області)

Меморандум з 
головами областей і 

міст
Обов'язкова реалізація ЕСКО-
договорів у кожному районі

    1. Забезпечення консалтингових послуг (за 
підтримки МФО) по всій країні:
─ розрахунок базового рівня;
─ проекти документів (тендерний пакет, рішення органу 
місцевої влади про узгодження і затвердження та ін.);
─ моніторинг та верифікація результатів.
   2. Створення «Call-центру ЕСКО» та бази потенційних 
об'єктів енергосервісу України
3. Впровадження (рекомендація місцевим органам) 
преміювання з бюджету відповідальних за реалізацію 
проектів ЕСКО
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Форум енергоефективного партнерства 

«Енергосервіс: інвестиції в 
енергоефективність бюджетної сфери та 

переваги для житлових будівель»

Передбачається підписання меморандумів

6

Голова 
області (міста)

Держенергоефективності



Основні зобов’язання Держенергоефективності:
• Забезпечити надання консультативного супроводженням (у т.ч., із залученням експертів і 

консультантів проектів міжнародної технічної допомоги та інших організацій) щодо:
− роз’яснень стосовно законодавства у сфері енергосервісу;
− створення регіональною/місцевою владою інформаційної бази потенційних об’єктів 

енергосервісу (забезпечити необхідним шаблоном таблиці з характеристиками будівель 
бюджетних установ);

− розрахунку та затвердження базового рівня споживання ПЕР та ЖКП;
− підготовки тендерної документації;
− визначення переможця процедури державних/публічних закупівель за показником 

ефективності енергосервісного договору (NPV);
− розробки документів для погодження/затвердження істотних умов місцевим фінансовим 

органом/місцевою радою;
− підготовки проекту енергосервісного договору;
− організації моніторингу енергоспоживання, верифікації результатів енергосервісу та 

здійснення розрахунків за ЕСКО-договорами;
− обліку майна, утвореного в результаті здійснення енергосервісу.
• Проводити спільно із регіональною/місцевою владою загальнонаціональні, регіональні 

та місцеві комунікаційні заходи (форуми, семінари, круглі столи, вебінари тощо) щодо 
питань предмету підписаного Меморандуму.
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Основні зобов’язання 
регіональної/місцевої влади:

• Зібрати та узагальнити інформацію щодо потенційних об’єктів енергосервісу, 
розташованих на території області за шаблонною формою, розмістити дану інформацію на 
своєму офіційному веб-сайті та повідомити Держенергоефективності відповідне електронне 
посилання, 

• Забезпечити затвердження базового рівня споживання ПЕР та ЖКП будівель бюджетних 
установ, щодо яких заявлений намір або планується укладання ЕСКО-договорів. 

• Забезпечувати доступ до будівель бюджетних установ, відносно яких потенційні виконавці 
енергосервісу заявили про намір укладання ЕСКО-договорів та надавати інформацію щодо 
технічних, економічних та режимних  характеристик об’єкту (в т.ч. щодо помісячного 
енергоспоживання,  енергетичних аудитів та інше).

• Запровадити систему преміювання осіб, задіяних в процесі впровадження енергосервісу 
на рівні обл/райдержадміністрацій.

• Забезпечити/сприяти укладання у 2016 році не менше 1 ЕСКО-договору та проведення 
тендерів щодо закупівлі енергосервісу до 01.07.2016 із укладанням ЕСКО-договорів до 
01.09.2016.

• Забезпечити щорічне збільшення кількості укладених ЕСКО-договорів із досягненням 
показників, зазначених п.2 Плану заходів з реалізації НПД з енергоефективності на період до 
2020 року.

• Сприяти проведенню комунікаційних заходів щодо механізму енергосервісу  із 
забезпеченням участі широкого кола потенційних сторін договору.
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Інформаційна база потенційних суб’єктів енергосервісу



З 2015 року - показник кількості укладених ЕСКО-договорів
   використовується для оцінки соціально-економічного 

розвитку регіонів

Постанова Кабінету Міністрів України 
від 21 жовтня 2015 № 856 

«Про затвердження Порядку та Методики проведення 
моніторингу та оцінки результативності реалізації 

Державної регіональної політики»

1 з 7 показників
групи «Відновлювана 

енергетика та 
енергоефективність»

Впроваджено адміністративний вплив на мотивацію 
підписання енергосервісних договорів
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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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