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Що передбачають прийнятті ЕСКО-закони  
1) Зміни до Бюджетного Кодексу – можливість взяття довгострокових (умовних) 

бюджетних зобов’язань до 15 років (максимальний строк договору) – а не на 1 рік; 

2) Визначення термінологічної бази щодо енергосервісу та істотних умов 

енергосервісного договору (у том числі зміни до базового закону у сфері 

енергоефективності – Закону України «Про енергозбереження»); 

3) Визначення особливостей державних/публічних закупівель енергосервісу для 

бюджетних установ – закупівлі через Prozorro: 

• вимоги до тендерної документації та тендерної пропозиції 

• визначення переможця не за найнижчою ціною, а за показником ефективності (NPV) 

• інші особливості 

4) Порядок погодження/затвердження істотних умов енергосервісного договору 

5) Виконкоми та Райдержадміністрації набули права: 

• затвердження базового рівня; 

• фіксації «недоопалення», «недоосвітлення» 

6) Можливість поглибленого партнерства в ЕСКО-договорах - особливості розподілу 

економії у разі прямого фінансування окремих енергоефективних  

заходів самим замовником         3 
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Вигоди міст від запроваджених ЕСКО-
договорів у 2016-2017 рр. 

                       КИЇВ 
Результати 15 ЕСКО договорів: 

Досягнуто 
37%  економії витрат на 

теплову енергію  
1,126 млн. грн. 

           САВРАНСЬКИЙ Р-Н 
Результат 1 ЕСКО договору 

Досягнуто 
40% економії витрат на 

вугілля 
 242 тис. грн. 

          МИРГОРОДСЬКИЙ Р-Н 
Результат 2 ЕСКО договорів: 

Досягнуто 
 63% економії газу  

1,398 млн. грн. 

                         КАНІВ 
Результат 1 ЕСКО договору: 

Досягнуто 
70% економії витрат на 

електроенергію для освітлення 

 66 тис. грн.  
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У 2016 році лише 20% проектів з ціною договору 
понад 1 млн грн, решта - невеликі проекти 

Ціна  
договору 

Строк 
договору 

6 

4 4 

5 6 

4 

10 

7-9 років 

10 років до 6 років 

250 - 600 тис. 
грн 

600 тис. –  
1 млн. грн 

> 1 млн. грн < 250 тис. грн 

5 
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Розподіл потенційних енергоефективних заходів за 
інвестиційною привабливістю для ЕСКО 

• Утеплення стін, 
горищ, підвалів 
 

• Встановлення 
сонячних 
колекторів та 
панелей 
 

• Встановлення 
теплових насосів 

• Заміна вікон 
 

• Заміна дверей 
 

• Модернізація 
внутрішньобудинк
ових мереж 
 
 

• Облаштування 
індивідуальних 
теплових пунктів 
 

• Модернізація 
освітлення 
 

• Модернізація котелень 
 
• Встановлення 

електричного опалення 
з теплоаккумуляцію та 
багатозонним обліком 
(нічний тариф) 
 

Привабливість заходів для інвестора 

окупність 

≤ 3 років 4 - 7 років 8 - 15 років 

Найбільш привабливий сегмент Ризикований сегмент Сегмент підвищеного ризику 
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75% ЕСКО-проектів пов’язані з  
ІТП та модернізацією освітлення 

- енергоаудит будівлі 
- підготовка до проектування 
- утеплення стін  
- утеплення горища  
- модернізація системи опалення 
- освітлення 

- модернізація системи автоматичного 
регулювання теплового потоку  

- інтелектуальне налаштування ІТП  
- балансування та промивка системи 

опалення  
- встановлення термостатів  
- автоматизація моніторингу 
- модернізація освітлення 

5 

15 

Капітальна 
термомодернізація 

Модернізація ІТП та 
освітлення  

7 
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З жовтня 2017 року - відкриті електронні 
торги для закупівлі енергосервісу 

Оголошення про 
закупівлю 

енергосервісу станом 
на 12.02.18 

326 

https://prozorro.gov.ua/tender/sear
ch/?procedure_t=esco 
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Головна особливість - відбір не за найменшою 
ціною, а за показником ефективності 

енергосервісного договору (NPV) 
n, t - кількість часових періодів; 

CF - грошовий потік (Cash Flow), визначається як 

різниця щорічного скорочення витрат 

замовника і щорічних платежів ЕСКО; 

r - ставка дисконтування (дорівнює обліковій 

ставці НБУ) 


 


n

t
t

t

r

CF
ПЕД

0 )1(

Строк дії 
енергосервісного 
договору ≤15 років 

Енергосервісний договір припиняється достроково в 
разі, якщо сукупна сума виплат, здійснених на користь 

виконавця за ЕСКО договором, досягла ціни такого 
договору 
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Дострокова окупність: фактична економія 
більша за заплановану 

Реальна практика: бюджет Києва отримає 100% вигоду 
вже за 3 роки 

Строк договору скорочується 
до 2,5 - 3,5 років 

Запланований 
(строк за ЕСКО 

договором) 

Фактичний 

5,5 – 7 років 

2,5 – 3,5 роки 

Реальна економія в 2 рази вища за 
заплановану ЕСКО договором 

Планова економія                     
за ЕСКО договором 

Фактично 
досягнута економія 

2 
 к

о
н

тр
ак

ти
  

15% 
18% 

30% 

5 
 

ко
н

тр
ак

ті
в 

5 
ко

н
тр

ак
ті

в 

2 
 к

о
н

тр
ак

ти
 9% 



Стаття 179 Господарського кодексу України: 

«При укладенні господарських договорів сторони можуть 
визначати зміст договору на основі: 

… 

примірного договору, рекомендованого органом управління 
суб'єктам господарювання для використання при укладенні ними 
договорів, коли сторони мають право за взаємною згодою 
змінювати окремі умови, передбачені примірним договором, або 
доповнювати його зміст» 

Стаття 5 Закону України  № 327-VIII від 9 квітня 2015 року:  

«Примірний енергосервісний договір затверджується Кабінетом 
Міністрів України» 

Примірний енергосервісний договір затверджено 
постановою КМУ від 21 жовтня 2015 р. № 845 

ЕСКО-договір укладається на основі  
Примірного енергосервісного договору 

11 



Форма енергосервісного договору 
- Предмет договору; 
- Ціна договору; 
- Характеристика об’єкта енергосервісу; 
- Базовий рівень споживання; 
- Скорочення рівня споживання та/або витрат; 
- Строк дії договору; 
- Порядок оплати за договором; 
- Права та обов’язки сторін; 

- Відповідальність сторін; 
- Умови та порядок розірвання договору і 

наслідки такого розірвання; 
- Порядок переходу права власності; 
- Форс-мажорні обставини; 
- Порядок розв’язання спорів; 
- Інші умови. 

Форма додатків 
1. Перелік заходів енергосервісу, строки та умови їх впровадження; 
2. Характеристика об'єкта енергосервісу; 
3. Базовий рівень споживання; 
4. Скорочення споживання/витрат на оплату паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-

комунальних послуг, який повинен бути досягнутий в результаті здійснення енергосервісу, за кожний 
рік дії договору; 

5. Акт про виконання зобов'язань; 
6. 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. 

ЕСКО-договір укладається на основі  
Примірного енергосервісного договору 

Постановою КМУ від 21 жовтня 2015 р. № 845 затвержено: 

12 



Особливості ЕСКО для об'єктів державної форми 
власності 
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Визначення базового рівня споживання 

затверджується  центральним органом виконавчої влади, 
до сфери управління якого належить замовник 
енергосервісу 

комісією, центральним органом виконавчої влади, до 
сфери управління якого належить замовник енергосервісу 
(щодо об’єктів державної власності) 

Фіксація «недотопів» 

Держава 

Формальність набуття права власності на все майно, 
утворене (встановлене) за енергосервісним договором 

Порядок затвердження істотних умов 
енергосервісного договору 

Замовник енергосервісу подає на затвердження 
центральному органу виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної бюджетної 
політики (Мінфін, відповідальний  - Департамент 
фінансів промисловості) 
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Подолання економічних, мотиваційних та  
професійних бар'єрів 

Професійний розвиток 

Залучення проектів МФО; 

Проведення навчальних заходів (семінарів, форумів, круглих столів); 

Розробка і впровадження інтернет-порталу ЕСКО: 

- Безперешкодний онлайн-доступ до шаблонів ЕСКО-процесу; 

- Онлайн доступ до потенційних ЕСКО-об'єктів; 

- Онлайн форум для обговорення енергосервісу 

 

 

 

 

 

 

Формування мотивації 
Впровадження механізму преміювання співробітників з фонду 
зекономлених коштів за ЕСКО-договорами 

Забезпечення доступних фінансових ресурсів для ЕСКО 
Робота з банками по створенню кредитного продукту для ЕСКО 
Реалізація механізмів форфейтинга 
 



Заповнення типової форми з основною інформацією 
щодо енергоспоживання будівель бюджетних установ 

– підготовчий етап енергосервісу  
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http://saee.gov.ua/  
(розділ «Бізнесу», секція «Енергосервіс») 

! Заповнені форми надсилати до Держенергоефективності на ел. адресу 5905415@ukr.net 



Дякую за увагу! 

16 лютого 2018 

Корчміт Олексій 
Радник Голови  

Державного агентства з 
енергоефективності та 

енергозбереження України 

ДЕРЖЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 


