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ЄБРР в Україні
• 340 проектів на 11 млрд. євро
(щорічно 1 млрд. євро)
• Стала енергетика – 30% щорічно
Фінансування сталої енергетики ЄБРР в Україні,
2006-2014 р
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Енергоефективність в бюджетних
будівлях: технічна допомога ЄБРР
• 2008-2011 pp.
• Аналіз нормативно-правової бази у сфері бюджетних
відносин і державних закупівель консультантами ЄБРР.
Підготовка схеми фінансування через ЕСД на прикладі міст
Дніпропетровськ, Одеса та Запоріжжя

• Значна технічна допомога з підготовки проектів
(енергоаудити, розробка типового контракту, тендерної
документації, системи моніторингу тощо) за рахунок
грантових коштів
• Підготовка проекту з Дніпропетровськом – позика €20 млн.
для фінансування заходів з енергозбереження у бюджетних
будівлях (школах, дитсадках)

Енергоефективність в бюджетних
будівлях: технічна допомога ЄБРР
• 2012-2015
• Допомога з підготовки
законодавства щодо запровадження
енергосервісних договорів (1313 та
1409)

• Реалізація пілотного проекту у
Дніпропетровську – 10 млн. євро на
термомодернізацію 84 шкіл та
дитсадків
•

Перший тендер на 40 будівель для ЕСКО
компаній завершено, другий – розпочато в
жовтні 2015 року

Програма фінансування
енергоефективності в бюджетних будівлях
• EUR 100 млн від ЄБРР та EUR 25 млн пільгового
співфінансування з Фонду чистих технологій з 2016 року

• Для фінансування енергосервісних договорів за схемою
Дніпропетровська
• Технічна допомога містам-учасникам та ЕСКО компаніям під
час реалізації проектів щодо:
o Підвищення спроможності
o Проведення енергоаудитів

o Підготовки тендерної документації тощо

Схема роботи з енергосервісним
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Фінансова установа
Дебіторська заборгованість за Енергосервісним договором

Енергосервісний договір: істотні умови
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Предмет, у тому числі перелік заходів, строки та умови впровадження
Ціна договору
Базовий рівень споживання
Рівень скорочення споживання, що має бути досягнений
Строк дії енергосервісного договору (не більше 10 років)
Порядок оплати за рахунок скорочення споживання
Обов'язок сторін забезпечувати визначені законодавством режими та
умови використання паливно-енергетичних ресурсів або ЖК послуг
Відповідальність за невиконання, неналежне виконання зобов'язань
Умови та порядок розірвання і наслідки
Порядок переходу до замовника права власності
Порядок коригування визначення та розрахунку результату
Порядок та методи вимірювання (розрахунку) і перевірки фактичного
рівня споживання
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Подальші законодавчі кроки
1. Методологія визначення базового рівня споживання паливноенергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг
(Мінрегіон);
2. Акти щодо приведення деяких наказів Міністерства фінансів
України у відповідність із положеннями закону:
o проект наказу Міністерства фінансів України “Про внесення
зміни до економічної класифікації видатків бюджету”;
o проект наказу Міністерства фінансів України “Про внесення
змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 січня
2002 року № 57”;
o проект наказу Міністерства фінансів України “Про внесення
змін до Інструкції щодо застосування економічної
класифікації видатків бюджету”;
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Подальші законодавчі кроки
3. Зміни до Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань
розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних
коштів в органах Державної казначейської служби України
(Наказ Міністерства фінансів України від 02.03.2012 № 309), що
стосуються порядку взяття та реєстрації зобов’язань за
енергосервісним договором (Мінфін);
4. Роз’яснення/рекомендації щодо проведення процедури
закупівлі енергосервісу (Мінекономрозвитку);
5. Роз’яснення/рекомендації щодо процедури погодження
істотних умов енергосервісного договору (Мінфін,
Держенергоефективності).
6. Роз’яснення/рекомендації щодо розрахунку базового рівня
споживання паливно-енергетичних ресурсів та житловокомунальних послуг для розпорядників бюджетних коштів
(Мінрегіон).
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Дякую за увагу!
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