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Нормативне регулювання 
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• Закон України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, 
гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької 
діяльності для проведення масштабної енергомодернізації» від 9 квітня 
2015 року № 327-VIII (далі – Закон про ЕСКО) 

• Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо 
запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та 
законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення 
масштабної енергомодернізації» від 9 квітня 2015 року № 328-VIII 

• Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження примірного 
енергосервісного договору» від 21 жовтня 2015 року № 845 

• Наказ Мінрегіонбуду «Про прийняття національного стандарту України 
ДСТУ Б А.2.2-12:2015 «Енергетична ефективність будівель. Метод 
розрахунку енергоспоживання при опаленні, охолодженні, вентиляції, 
освітленні та гарячому водопостачанні» від 27 липня 2015 року № 178 

• Накази Мінфіну № 996 від 06 листопада 2015 року, № 1117 та 1118 від 04 
грудня 2015 року 
 



Основна проблема 
функціонування моделі 
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Невідповідність між положеннями Закону про ЕСКО та Закону «Про публічні 
закупівлі» фактично не дозволяє провести закупівлю послуг енергосервісу 

Проект закону про внесення змін до Закону України "Про запровадження нових 
інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб'єктів 
підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації" 

(щодо механізму закупівлі енергосервісу) 
 

Прийнятий ВРУ в першому читанні 



Основні зміни, 
Які пропонуються 
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• Приведення у відповідність процедури закупівлі до 
положень Закону «Про публічні закупівлі»; визначені 
особливості проведення закупівлі, змісту тендерної 
документації, оцінки пропозицій, критерій оцінки тощо 

• Максимальний строк договору змінено з 10 до 15 років 
• Визначені особливості проведення закупівлі щодо об’єктів, 

які перебувають у віданні декількох розпорядників 
бюджетних коштів 

• Відмінено обов’язковий мінімальний рівень економії, який 
залишається у замовника 
 



Проблеми моделі, 
які залишаються 
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• Наразі впроваджені механізми направлені на вирішення технічних та 
процедурних проблем моделі 

• Основна проблема створення ринку ЕСКО послуг – проблема 
фінансування самого ЕСКО (у ЕСКО компаній відсутні кошти для 
впровадження проектів) 

 
 

• Доповнити перелік суб’єктів, які можуть отримати державну підтримку за 
програмою «теплі кредити» та іншими програмами державної підтримки 
енергоефективності, ЕСКО компаніями 

• Внести ЕСКО (незалежно від організаційно-правової форми) до переліку 
суб’єктів, які зможуть отримати державну підтримку від Фонду 
Енергоефективності 

• Запропонувати механізми фінансування ЕСКО, зокрема – можливість 
викупу Фондом Енергоефективності прав вимоги до бюджетного 
замовника ЕСКО послуг, надання Фондом гарантій за зобов'язаннями 
ЕСКО, тощо 



 

 

Дякую за увагу 
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