Механізм енергосервісу для
утеплення бюджетних установ

Сергій Савчук,
Голова Держенергоефективності

Ринок енергоефективності в бюджетній сфері
до 8,5 млрд. дол. США - не має перспективи реалізації
тільки за бюджетні кошти

≈ 100 тис. бюджетних установ

Потенціал
економії 50%
ПОТРЕБА В ІНВЕСТИЦІЯХ
СТАНОВИТЬ:

ЩОРІЧНА ЕКОНОМІЯ ГАЗУ
СКЛАДАТИМЕ:

≈ від 4,2 до 8,5 млрд грн

700 млн куб. м
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Механізм енергосервісних договорів
(перфоманс-контрактів)
Імплементація Директиви 27/2012/ЕС
Реалізація Національного плану дій з енергоефективності на період до 2020 року
Впровадження енергозберігаючих заходів

Енергетичні витрати

Базові енергетичні
витрати

Детальний аналіз

Вигода
бюджету

Збережені енергетичні витрати

Енергетичні витрати після впровадження
енергоефективних заходів

Тривалість договору

Час
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Створено законодавчу базу енергосервісу
у бюджетній сфері
№ 327-VIII від 09.04.2015

№ 328-VIII від 09.04.2015

щодо визначення механізмів енергосервісу
(у тому числі особливостей здійснення
державних/публічних закупівель енергосервісу)

щодо можливості розпорядників
бюджетних коштів брати довгострокові
зобов’язання за енергосервісом (зміни до
Бюджетного Кодексу України)

Примірний
енергосервісний
договір

Кабінетом Міністрів
України затверджено
Примірний
енергосервісний договір
(ПОСТАНОВА від 21
жовтня 2015 р. № 845)

Методика визначення базового
рівня споживання
( у разі недотримання санітарних
та інших мов)

Наказ Мінфіну №996 від 06.11.15
Класифікатор видатків доповнено:
2276 «Оплата енергосервісу»

Наказ Мінфіну №1118 від 04.12.15

ДСТУ затверджено
наказом Мінрегіону від
27.07.2015 №178

Кошторис видатків бюджетних установ
можливо формувати з урахуванням
видатків на оплату енергосервісу

Наказ Мінфіну №1117 від 04.12.15
Інструкцію застосування економічної
класифікації видатків бюджету
доповнено кодом 2276 «Оплата
енергосервісу

4

Що передбачають прийнятті ЕСКО-закони
1) Зміни до Бюджетного Кодексу – можливість взяття
довгострокових (умовних) бюджетних зобов’язань до 10
років – 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:
- 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.
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Інвестор отримав законодавчі гарантії
довгострокових зобов'язань за договорами ЕСКО
зміни до Бюджетного Кодексу України

Розпорядники бюджетних коштів мають приймати
«довгострокові бюджетні зобов'язання за енергосервісом»
терміном до 10 років (до змін - 1 рік)
Захист територіальної громади
«Умовність» довгострокових зобов'язань
за енергосервісом - реальні зобов'язання
бюджету наступають тільки за фактом
досягнення економії передбаченої
енергосервісним договором

Захист ЕСКо
Оплата енергосервісу є
захищеною статтею видатків
бюджету

ОСОБЛИВІСТЬ: Енергосервісний договір припиняється достроково у
разі, якщо сукупна сума виплат, здійснених на користь виконавця за
енергосервісним договором, досягла ціни енергосервісного договору
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Удосконалення законодавства щодо енергосервісу
Законопроект реєстраційний № 4549 від 29.04.2016
(група народних депутатів України –
РябчинО.М., Домбровський О.Г., Галасюк В.В., Бабак А.В.)

Зміни до Закону України № 327-VIII від 09.04.2015
Технічні зміни
у зв'язку із повним введенням в дію
з 01.08.2016 нового законодавства у
сфері публічних закупівель,
у тому числі:
Можливість застосування
електронного аукціону та системи
PROZORRO;
Перегляд норми щодо відміни
тендерів, тендерних документацій та
тендерних пропозицій.

Уточнення та удосконалення
щодо:
Збільшення
максимального
строку
енергосервісного договору (з 10 до 15 років);
Чітке визначення суб’єктів, які затверджують
базовий рівень споживання (та недотримання
вимог утримання будівель);
Перегляд норми щодо розподілу економії
(можливість моделі First Out);
Можливість енергосервісу щодо «пулу»
об’єктів (у тому числі, які перебувають у віданні
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різних розпорядників).

Розбудова інституційної спроможності
сторін енергосервісу

ІІ Форум енергоефективного партнерства:
фокус на запровадження в Україні механізмів енергосервісу
Підписання меморандумів про партнерство
Регіональна/Міська влада

Держенергоефективності

Консультаційна допомога (із залученням
міжнародних експертів та консультантів)
щодо тендерних процедур, створення
Укладання мінімум 1 енергосервісного
інформаційної бази будівель бюджетних
договору цього року
установ, обліку майна тощо)
Популяризація механізму енергосервісу
(організація, семінарів, вебінарів, круглих столів тощо)
Створення інформаційної бази
потенційних об’єктів енергосервісу

Розробка Методичних рекомендацій:
− щодо особливостей закупівель енергосервісу (консультанти ЄБРР);
− щодо особливостей бюджетного процесу та оподаткування (консультанти проекту
USAID – ІБСЕД)
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Проведено II-й Форум енергоефективного партнерства –
500 учасників з усіх регіонів України
Учасники:
- Керівний склад ОДА та міст обласних центрів
- 80 розпорядників бюджетних коштів
- 100 ОСББ з усіх регіонів

- 50 управителів житла
- 20 ЕСКО компаній
Підписано 34 Меморандуми
про впровадження енергосервісу в регіонах та
містах
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Підписано 34 Меморандуми про намір місцевої влади впроваджувати
ЕСКО-механізм в бюджетній сфері
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ХЕРСОНСЬКА
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Дякую за увагу!
www.saee.gov.ua
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