
«Про затвердження примірного 

енергосервісного договору» 

Засідання Уряду 

21.10.2015 



Обсяги необхідних інвестицій в енергоефективність бюджетних установ 

* Розрахунки зроблені з використанням звіту ЄБРР http://www.ebrd.com/downloads/about/evaluation/1405PDEE.pdf 

Млн євро 
 

ПОТРЕБА В ІНВЕСТИЦІЯХ  до 2030 року становить мінімум 4,4 млрд. Євро  

Млн куб.м 

Ціль: щорічна економія газу у 2020 році складатиме 100 млн куб.м та 700 млн куб. м –  у 2030 році  
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НЕОБХІДНИМ Є ЗАЛУЧЕННЯ ПРИВАТНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЮ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 

http://www.ebrd.com/downloads/about/evaluation/1405PDEE.pdf
http://www.ebrd.com/downloads/about/evaluation/1405PDEE.pdf


Механізм енергосервісу: основні принципи 
(energy saving performance contracting) 

ДО 
укладання  

енергосервісного 
договору 

Підчас 
дії енергосервісного 

договору (до 10 років!) 

Після 
завершення дії 

енергосервісного договору 

Витрати бюджету на теплову енергію та ін. 

Заощадження 
бюджетних 

коштів 

Заощадження бюджетних коштів 
(10-20% від досягнутої економії) 

Платежі ЕСКО (80-90%) 
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ПРИНЦИП: повернення інвестицій приватного інвестору 
 ВИКЛЮЧНО за рахунок досягнутої економії споживання енергоресурсів 



Підстави для розробки проекту постанови Уряду 
На виконання пункту 7.3 Розділу XIV  

Угоди про коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна» 
Верховною Радою України прийнято  Закони: 

щодо можливості розпорядників 
бюджетних коштів брати довгострокові 

зобов’язання за енергосервісом 
(внесення змін до Бюджетного кодексу) 

ЗУ від 09.04.2015 № 328-VIII 

щодо визначення механізмів енергосервісу  
та особливостей здійснення державних закупівель 

енрегосервісу 
 ЗУ від 09.04.2015  № 327-VIII  

 

Стаття 5 Закону передбачає 
ЗАТВЕРДЖЕННЯ КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ 

ПРИМІРНОГО ЕНЕРГОСЕРВІСНОГО ДОГОВОРУ 



Прийняття примірного енергосервісного договору  
забезпечить спроможність укладати договори  

щодо утеплення бюджетних установ 

Сторони мають узгодити усі істотні умови енергосервісного договору 
(ч.2 Статті 5 Закону від 09.04.2015  № 327-VIII) 

Примірний енергосервісний договір носить рекомендаційний характер, 
сторони можуть змінювати його окремі умови  

(ч.4 ст.179 Господарського кодексу) 



Примірний енергосервісний договір містить  
такі істотні умови: 

Перелік заходів, строки та умови впровадження енергосервісу (п. 1, додатки 1-2) 

Цінадоговору (п. 2 ) 

Базовий рівень споживання енергоресурсів та комунальних послуг (п.4-6, додаток 3) 

Рівень скорочення споживання та/або витрат (додатки 4,5) 

Строк дії енергосервісного договору (п.9-10) 

Порядок оплати енергосервісу (п.11-15, додаток 6) 

Права та обовязки сторін (п.21-26) 

Відповідальність за невиконання зобов’язань за договором (п.27-30) 

Умови, порядок  і наслідки розірвання договору  (п.31-33) 

Порядок переходу права власності (п.34) 

 Порядок коригування визначення та розрахунку результату здійснення 
енергосервісу (п.35, додаток 7) 

 



Порядок оплати за договором 

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. 

 

Дія договору припиняється достроково у разі, коли сукупна сума виплат 
(платежів) за договором досягла ціни договору 


