НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Перспективи впровадження ЕСКО в
бюджетній сфері України

Ефект від енергоощадних заходів на етапі кінцевого споживання у 2 рази
перевищує можливий ефект від відповідних заходів на інших етапах
системи теплозабезпечення
Обсяги необхідного фінансування
141 млрд грн

Джерело

33 млрд грн

150-600 млрд грн

Споживач

Модернізація
теплогенеруючого
обладнання

Ефект –
зменшення
втрат*

Заходи:

Теплові мережі

Модернізація
теплових мереж

-4%

*за даними Інституту газу НАН України

-14%

Санація будівель

-41%
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Динаміка скорочення питомого споживання теплової
енергії на опалення будинків в Європі за 10 років
250 кВт*год/кв.м - середній рівень споживання теплової
енергії на опалення житлових будинків в Україні

кВт*год./
м2
250

0%
-5%

200

150

183
-13%

170

141
-16%

100

-10%

160

156
133

-18%

-19%

134

128

-15%

119

-20%

-20%
-23%

-24%

-25%

-25%
-30%

50
-35%

-35%
0

-40%

Рівень споживання у 2010 році (кВТ*год./рік)
Відсоток скорочення питомого споживання тепла на опалення житлових будинків за період 2000-2010 рр., %
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Можливі механізми реалізації проекту ЕСКО
ІІ Варіант. Залучення приватного капіталу

I Варіант Місцеві гарантії (USAID)

Місцевий
бюджет

Замовник
(бюджетна
установа)

Надання
місцевих
гарантій

Залучення та
повернення
кредитних
коштів

Надання
енергосервісних
послуг*
Оплата енергосервісних
послуг за рахунок
економії коштів на
оплату енергоносіїв

Замовник
(бюджентна
установа)

Фінансові
установи

Реалізація
проекту

Фінансові
установи

Повернення %

ЕСКО
(комунальне
підприємство)

Розпорядники бюджетних коштів мають право укладати енергосервісні договори на
строк, що перевищує строк дії встановлених бюджетних призначень. Витрати на оплату
таких договорів плануються та здійснюються у складі витрат на оплату відповідних
енергоносіїв (зміни до статті 51 Бюджетного Кодексу України)

Платежі з
отриманої економії

Фінансування

ЕСКО
(приватне підприємство)
ЕСКО впроваджує енергоефективні заходи та не бере участь у контролі та управлінні
споживанням будинку. Джерело фінансування – приватні кошти під гарантії зобов’язань
за ЕСКО-договорами

ІІІ Варіант. ЕСКО-компанія – виконавець послуг з утримання установи (бюджетний ЖЕК)
Залучення та повернення
кредитних коштів

Замовник
(бюджетна
установа)

Надання енергосервісних послуг; контроль і
управління енергоефективності + послуги з
утримання будівлі
Оплата енергосервісних послуг за рахунок
економії коштів на оплату енергоносіїв +
оплата послуг з утримання будівлі

ЕСКО
(комунальне
або приватне
підприємство)

Фінансові
установи

Постачальники
комунальних послуг
та енергоносіїв

Віртуальний ЖЕК набуває повноважень експлуатуючої організації на період повернення платежів за енергосервісним договором з метою контролю та
забезпечення збереження досягнутих параметрів енергоефективності.
Фінансування здійснюється або за рахунок приватних коштів, або через комунальне підприємство під гарантії зобов’язань за ЕСКО-договорами..
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Неврегульовані нормативно-правові питання, що
заважає впровадити ЕСКО:

 Бюджетний кодекс України;
 Закон України “Про енергозбереження”;
 Закон України “Про здійснення
державних закупівель”

Фінансування енергозбереження в бюджетних
установах за механізмом ЕСКО:
не потребує додаткових витрат з державного або
місцевих бюджетів
5

Схема до впровадження ЕСКО
Загальноосвітня
школа

Теплопостачальна
організація

600 Гкал/рік
450,6 тис грн/рік

Схема на момент впровадження ЕСКО
- 40 %
теплоспоживання

+
Теплоізоляція
вікон

Теплопостачальна
організація

Теплоізоляція
стін

Загальноосвітня школа

ЕСКО
компанія

360 Гкал/рік

Оплата
ресурсу

Фондовий ринок
Банк

Оплата
капіталу 180,2 тис грн
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Відсутність мотивацій для бюджетних установ
Чинне законодавство України
Законопроект
(зміни до Бюджетного кодексу
України)

Указ Президента України від 16.06.1999 № 662:
забезпечення скорочення енергоспоживання бюджетними
установами на 3-6 % щорічно, починаючи з другого
півріччя 1999 р., з досягненням у 2004 р. загального обсягу
економії 25%, порівняно з базовим 1998 р.

Розпорядження КМУ від 17.12.2008 № 1567-р.:
Зменшення споживання енергоресурсів бюджетними
установами повинно досягти у 2014 р. 20
2009 р.

і більше % рівня

Досвід Російської Федерації

Вирішення
проблеми

Закон РФ від 23.11.2009 № 261 «Про
енергозбереження….»
Закріплено, що з 2010 р. економія споживання енергоресурсів
державними (муніципальними) закладами повинна

протягом 5 р. становити не менше ніж на 15
% від об'єму фактичного споживання в 2009 р. з щорічним
скороченням споживання таких ресурсів не менше чим на 3 %.
Дана економія ресурсів іде на виконання функцій відповідної
установи, в тому числі на збільшення річного фонду оплати
праці.

Статтю 77 доповнити пунктом 6
такого змісту:
"6. Головні розпорядники бюджетних
коштів
здійснюють
планування
бюджетних
асигнувань
на
проведення
розрахунків
за
електричну та теплову енергію,
водопостачання,
водовідведення,
природний газ, які споживаються
бюджетними
установами
(окрім
бюджетних установ відносно яких
укладено енергосервісні договори) на
підставі даних про обсяг фактично
спожитих ними в 2014 році кожного із
зазначених ресурсів з щорічним
передбаченим зменшенням таких
асигнувань, що розраховуються на
підставі зменшення споживання
зазначених ресурсів у натуральних
показниках на 3-6 % відносно обсягів
фактичного споживання у 2013 році з
досягненням 20% загальної економії
до 2020 року.".
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Гарантії для Еско-компаній
Вирішення
проблеми
Чинне законодавство України
На сьогодні відсутні гарантії для
еско-компаній
у
довгостроковому
періоді
щодо
укладення
енергосервісного
договору
бюджетними установами.
Планування видатків бюджету
здійснюється на один бюджетний рік.

Законодавство Російської Федерації
Закон РФ «Про енергозбереження..»
Державні
або
муніципальні
енергосервісні договори (контракти),
які укладаються для забезпечення
державних або муніципальних потреб
(можуть
затверджуватися
на
відповідні
цілі
довгостроковими
цільовими програмами (проектами)).

Законопроект
(зміни до Бюджетного Кодексу)

1) Статтю 2 доповнити новими термінами:
49) умовне бюджетне призначення - повноваження
головного розпорядника бюджетних коштів, надане законом
про Державний бюджет України (рішенням про місцевий
бюджет), стосовно оплати у майбутніх бюджетних періодах
енергосервісних послуг в рамках енергосервісних договорів, у
разі зниження в результаті виконання енергосервісних
договорів обсягів споживання комунальних послуг та
енергоносіїв у будівлях бюджетних установ, що утримуються за
рахунок державного або місцевого бюджету;";
50) умовне бюджетне зобов’язання – здійснене відповідно
до умовного бюджетного призначення державного та місцевого
бюджету укладення енергосервісного договору, згідно з яким
необхідно
здійснити
платежі
протягом
строку
дії
енергосервісного договору.
…………
Головні розпорядники бюджетних коштів мають право
укладати енергосервісні договори на строк, що перевищує
строк дії встановлених бюджетних призначень. Витрати
на оплату таких договорів плануються та здійснюються у складі
витрат на оплату відповідних комунальних послуг та
енергоносіїв
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Переможця конкурсу на виконання
енергосервісних послуг визначається той учасник, який пропонує максимальну
економію ресурсів та мінімальний строк енергосервісного договору
Початкова
ціна
договору
Фіксований
розмір
економії
витрат

=

Обсяг споживання
ком.послуг та
енергоносіїв

х

(середньорічний за останні три роки)

=

Початкова ціна
договору

х

Діючі ціни
(тарифи)
(на дату оголошення
конкурсу)

х

Строк дії
договору

Фікс. %
гарант.
економії

Переможцем конкурсу визначається учасник, який запропонував найменшу різницю
між початковою ціною договору та фіксованим розміром економії витрат
замовника
Умовний приклад*:
Обсяг споживання ком.послуг в рік = 593 Гкал
Діючи ціни (тарифи) = 898 грн/Гкал
Учасник конкурсу № 1:
Учасник конкурсу № 2:
Строк дії договору = 3 років
Строк дії договору = 10 років
Фіксований відсоток гарантованої економії = 40%
Фіксований відсоток гарантованої економії = 10%

Розрахунки:
(593*898*10)-(5 325 140)*0,1 =
(593*898*3)-(1 597 542)*0,4 =
5 325 140 – 532 514=
1 597 542 – 639016 =
4 792 626
958 526
Порівнюючи дві цифри – обираємо найменшу,
тому переможцем визначається
* Для розрахунків взяті реальні показники
учасник конкурсу № 1
загальноосвітньої школи у м.Херсоні за 2012 рік
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80 000

Через 10 років щорічна економія витрат державного та місцевих
бюджетів на централізоване опалення бюджетних установ в
Україні складе понад 11 млрд. грн/рік за умови впровадження
енергосервісних договорів*
71 944

Видатки за комунальні
послуги та енергоносії

Ряд1

70 000

62 582

Видатки за результатами
Ряд3
енергосервісних послуг

60 000

54 438
47 355

50 000
41 193
40 000
31 170
27 114

30 000

37 236
Чиста економія
бюджетів
32 391
28 176

23 586
20 517
20 000
8 889
6 726 7 732

10 000
4 428
-

42 806

35 833

6 726
4 428

4 601

10 219

11 747

13 504

15 525

17 847
16 133
14 033
12 207
10 619

9 237
8 035 Точка окупності**
6
990
5 289 6 080
(9 років)

24 510
21 320
18 546

Витрати бюджетів
на комунальні послуги
та енергоносії

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

* За даними по 171 підприємству-ліцензіату Нацкомпослуг (85% обсягу ринку теплової енергії) щодо обсягів збуту теплової енергії та рівня
середньозваженого тарифу для бюджетних установ на основі факту 2009-2012 рр;
** За результатами розрахунків впровадження механізму ЕСКО: у будівлях проведено заходи з утеплення зовнішніх стін та заміни дерев’яних вікон та
вхідних дверей на металопластикові (за даними енергоаудиту ДНЗ № 573,м. Київ, вул. М.Малиновського, 27: середні витрати на один об’єкт : 955 тис
грн , економія споживання теплової енергії 40,5%). Ставка по кредиту 8% (за досвідом ЕСКО-проекту ЄБРР в м. Дніпропетровськ)
*** 2009-2010 рр. факт: Тариф теп.ен. = 486 грн/Гкал, Vтеп.ен. = 9,111 млн Гкал; 2011–2012 рр. факт: Тариф теп.ен. = 738,3 грн/Гкал, Vтеп.ен. = 9,11 млн Гкал
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Енергетична безпека держави у контексті споживання імпортованого
природного газу для потреб населення та об’єктів бюджетної сфери,
За даними
за умови проведення енергоощадних заходів*
Обсяги газу,

НАК
«Нафтогаз
України»
(за 2011 рік)

млрд
куб.м

45

«Зона залежності»

40

Імпорт
35
30

40,0
млрд
куб.м

9,48
Точка
«енергонезалежності населення»

25
20
15

6,64
17,41
12,19
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Власного
видобутку

20,6
млрд куб.м

5

0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

* Розрахунки передбачають:
- заходи санації: заміна вікон та термомодернізація фасадів (заощадження у теплоспоживанні 41% призведе до
економії природного газу до 30%);
- незмінність житлової опалюваної площі та призупинення подальшої газифікації населених пунктів;
- незмінність обсягів власного видобутку газу.
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Дякуємо за увагу

2013
Київ

