
ЕСКО включено до 
законодавства України 
У травні 2015 Парламент України прйняв деякі закони, що 
безрезультатно виносилсь на розгляд вже роками, що 
створювало неабияку затримку у запровадженні заході ЕЕ у 
державній сфері. Віталій Шаповаленко, Менеджер з 
розвитку бізнесу, iC consulenten Ukraine,  коментує щодо 
нагальності цього законодавства: 

“Безумовно Закон України «Про запровадження нових 
інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних 
інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для 
проведення масштабної енергомодернізації» є одним з 
важливих кроків на шляху підвищення енергетичної 
ефективності української економіки. Цим Законом 
створено рамкові умови для запровадження в Україні 
механізму енергосервісного контракту (ЕСКО), а саме 
визначено  зміст поняття «енергосервісний договір» та 
умови щодо його укладання, а також особливості 
здійснення державних закупівель енергосервісу. Як відомо, 
вказаний механізм народився понад 40 років тому в США, 
коли розвинуті країни в умовах світової енергетичної кризи 
шукали способи скорочення споживання енергетичних 
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ЄУЕА беруть участь у 
Brightest! Greenest! 
Buildings EUROPE 
2015 ЕКСПО 

ЄУЕА раді запросити вас на 
вуглецево-нейтральну, пан-
європейську віртуальну виставку, 
присвячену найзеленішим і 
найуспішнишим будівельним 
проектам та їх виконавцям, а 
також, рішенням, які підтримують 
ці досягнення. Більше інформації 

ЄУЕА відвідали 
Інвестиційні форуми 
травня для ВДЕ та 
ЕЕ України 

New Ukraine Investment Forum та 
Міжнародна конференція 
«Інвестиції в альтернативну 
е н е р г е т и к у т а 
енергоефективність» пройшли у 
травні. Більше інформації 

ЄУЕА відвідали 
презентацію проекту 
ГЕФ/ЮНІДО  

Метою проекту «Впровадження 
с т а н д а р т у с и с т е м 
енер гоменеджменту в 
промисловості України» є 
допомога Уряду України в 
розробці та впровадженні 
п р о ц е д у р с т а л о г о 
енерговикористання у 
промисловості. Більше інформації

ІНФО БЮЛЕТЕНЬ
Золотий спонсор ЄУЕА : 
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ресурсів. Популярність зазначеного механізму пояснюється 
передусім його інвестиційною привабливістю, можливістю 
поєднати на взаємовигідній основі інтереси замовників та 
виконавців робіт з енергозбереження, у тому числі 
постачальників енергоефективного обладнання. Крім того, 
цей механізм дозволяє вирішувати складні питання 
залучення необхідних фінансових ресурсів для реалізації 
енергоефективних проектів.  

Одночасно було прийнято 
Закон «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», яким 
в и з н а ч е н о п о н я т т я 
«довгострокове зобов’язання 
за енергосервісом», а також 
н а д а н о п р а в о 
розпорядниками бюджетних 
коштів брати на себе такі 
зобов’язання. 

Таким чином, хоча й з 
великим запізненням,  механізм ЕСКО нарешті отримав 
законну прописку в Україні, що створює організаційно-
правові умови для залучення інвестицій перед усім для 
підвищення енергоефективності об’єктів комунальної 
сфери, що фінансуються коштами державного та місцевих 
бюджетів”. 

ЕСКО в Україні, що далі? 
Скільки часу потрібно ЕСКО щоб запрацювати? Хто головний 
інвестор в  державні проекти та які заходи ЕЕ стануть 
найприбутковішими? Дайте нам знати  Вашу думку в групі 
LinkedIn під заголовком Newsletter.     

!
Щиро, ЄУЕА 
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ЄУЕА 

ЄУЕА – це незалежна 
неприбуткова організація 
відкрита для всіх учасників 
ринку енергоефективності та 
ВДЕ України, які мають на меті 
конструктивно співпрацювати  
з компаніями-однодумцями. 
Разом, ми прагнемо зробити 
свій внесок в прозорий 
розвиток цих ринків, шляхом 
сприяння справедливому та 
сталому розвитку бізнесу, 
підвищенню інформованості 
громадськості про питання 
енергетики, а також шляхом 
впливу на енергетичну політику 
уряду. 

Чому приєднатися? 

Зворотній зв’язок: 

office@euea-energyagency.org 

БЦ Євразія, 5й поверх, вул. 
Жилянська 75, Київ, 01032, 
Україна 

Тел.: + 38.044.390.5533 

Факс: + 38.044.390.5540 

Слідуйте за нами: 

www.euea-energyagency.org  

FACEBOOK            LinkedIn 

iC consulenten (группа компаній 
i C )  п р о п о н у є і н н о в а ц і й н і 
інженерні рішення в рамках 9  
технічних дисциплін. Тисячі 
успіших проектів в більш ніж 50 
країнах світу є переконливим 
доказом високих міжнародних 
стандартів надання послуг 
нашою командою.

http://euea-energyagency.org/uk/chlenstvo-v-euea/chomu-varto-pryednatysa
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mailto:office@euea-energyagency.org
http://www.euea-energyagency.org
https://www.facebook.com/EUEA.UA
https://www.linkedin.com/company/european-ukrainian-energy-agency?trk=biz-companies-cym
https://www.linkedin.com/groups?mostRecent=&gid=2521858&trk=my_groups-tile-flipgrp


Фінансування Проектів 

25 травня - ЄІБ виділить кредит EUR400 млн на розвиток муніципальної 
інфраструктури України  Читати ТУТ  

Європейський інвестиційний банк виділить Україні рамковий кредит для відновлення та розвитку 
муніципальної інфраструктури у розмірі EUR400 млн. Проект покликаний продовжити життя 
критично важливої міської інфраструктури в секторах енергетики, водопостачання та санітарії, 
знизити втрати і шкідливі викиди та підвищити енергоефективність. Згідно з інформацією ЄІБ, 
загальна вартість проекту оцінюється в EUR800 млн, а партнером з його розроблення з 
українського боку виступає Мінрегіон. 

22 травня - ЄБРР запустить нову програму енергоефективності житлових 
будинків для України  Читати ТУТ  

Європейський банк реконструкції та розвитку розробив нову програму енергоефективності 
житлових будівель в Україні (UREEP).Загальна сума інвестицій, виділених на реалізацію програми 
складе 80 млн євро. у інвестиційних приватних банків (на сьогоднішній день зацікавленість 
висловили 4 банки). Позичальниками за програмою UREEP можуть стати як фізичні особи - 
власники будинків або квартир, так і об'єднання власників багатоквартирних будинків (ОСББ). 
Кредит буде видаватися на нове енергозберігаюче обладнання та термомодернізацію. Обрані 
заходи підвищення енергоефективності мають бути як мінімум на 20% ефективніше, ніж 
використовувані в Україні сьогодні. У ЄБРР наголошують, що програмою передбачено 
кредитування не тільки матеріалів та обладнання для підвищення енергоефективності, а й витрати 
на виконання робіт. 

22 травня - Німеччина готова спрямувати EUR200 млн до створюваного 
Україною Фонду енергоефективності  Читати ТУТ  

Уряд Німеччини за умови розробки українським урядом моделі повернення фінансування, що 
надається, заявив про готовність спрямувати EUR200 млн до створюваного Фонду 
енергоефективності для залучення коштів міжнародних фінансових організацій (МФО) на заходи з 
підвищення енергоефективності в Україні. Такі дані повідомив віце-прем'єр-міністр-міністр 
регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Геннадій Зубко на 
брифінгу в рамках Форуму енергоефективного партнерства в Києві в п’ятницю. "Конкретна 
пропозиція уряду Німеччині щодо EUR200 млн, які можуть наповнити цей Фонд, але їм необхідно 
чітко продемонструвати, яким чином ці кошти повертатимуться від споживачів цього Фонду", - 
сказав він. За словами Г.Зубка, на сьогодні у рамках пошуку такої моделі функціонування Фонду 
енергоефективності розглядається можливість фінансової участі української сторони в наповненні 
Фонду за рахунок залишку коштів від субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, що 
надаються населенню, який утворюється внаслідок запровадження енергоефективних заходів і 
скорочення споживання природного газу. 

!
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6 травня - «Ощадбанк» надаватиме кредити на енергоефективність для 
ОСББ  Читати ТУТ  

«Ощадбанк» починає фінансування ОСББ (об'єднань співвласників багатоквартирних будинків) 
для впровадження енергоефективних заходів в багатоквартирних будинках. Як відомо, 8 квітня 
2015 Кабінетом Міністрів було прийнято рішення про продовження Державної програми 
стимулювання населення, в тому числі ОСББ, до впровадження енергоефективних заходів шляхом 
відшкодування частини суми кредиту. Завдяки підтримці уряду об'єднання співвласників 
багатоквартирних будинків зможуть отримати відшкодування до 40% суми кредитних коштів, 
залучених на придбання енергоефективного обладнання і матеріалів. Кредит надається на термін 
до 60 місяців. Ставка - 25% річних, обов'язковий перший внесок - від 10%, одноразова комісія - 3% 
від суми кредиту. Сума кредиту становитиме не більше 90% вартості проекту, але не більше 30 тис. 
грн. на 1 квартиру в будинку. 

!
Політика ЄС та Енергетичного Співтовариства 

8 травня - Директор Копач закликав Президента України прийняти закон 
про регулятор відповідно до Третього пакета Читати ТУТ (англ.) 

Директор Копач направив лист Президенту України, Петру Порошенко, закликаючи його 
затвердити та подати до парламенту України, Верховної Ради, закон про органи регулювання 
енергетики відповідно до Третього енергетичного пакета Енергетичного співтовариства. 
Законопроект, який був розроблений українським регулюючим органом НКРЕКП і Кабінетом 
Міністрів, був розглянутий і схвалений Секретаріатом і Світовим банком. Крім того, крім 
зобов’язань перед Енергетичним співтовариством, проект також є передумовою для виплати 
кредиту Світового банку в $ 500 млн. 

5 травня - Відновлювані джерела енергії: Юридичний Аспект. Ірландія Читати 
ТУТ (англ.) 

У цій статті зібранооновлення щодо ряду останніх подій, що можуть представляти інтерес для 
девелоперів відновлюваної енергії, супроводжуючих фінансових установ. Ця правова довідка не є 
повною, чи єдиновірною в трактуванні законодавства. До прийняття будь-яких дій 
проконсультуйтеся з юристами. 

!
!
!
!
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Енергетична стратегія України  

21 травня - Верховна Рада прийняла за основу законопроекти, що 
спрощують ввезення електромобілів Читати ТУТ  

На черговому засідання депутати Верховної Ради прийняли одразу два законопроекти, що 
спрощують ввезення електромобілів в Україну. Зокрема, перший законопроект на 5 років 
звільняє імпортерів електромобілів від ПДВ і акцизів на ввезення, другий - скасовує ввізне мито на 
електромобілі. Поки що законопроекти прийняті лише в першому читанні. 

12 травня - Прийнято Закон Про енергосервісний контракт Читати ТУТ 

Закон № 327-VIII Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та 
законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної 
енергомодернізації. Метою закону є створення правових засад для впровадження нових 
інвестиційних можливостей, забезпечення прав і законних інтересів суб'єктів підприємницької 
діяльності для проведення масштабної енергомодернізації через механізм енергосервісу. 

!
Професійне читання  

Будівництво міст майбутнього з зеленими районами Читати ТУТ (англ.) 

При нинішніх темпах урбанізації, міста світу додаватимуть 65 млн. жителів щорічно в період до 
2025. В результаті попит на інфраструктуру буде означати, що кожен рік, в одній тільки Індії 
необхідно додати стільки дорожних покрить, скільки існує в усьому Чикаго, а у Китаї ще більше, ніж 
у два рази. Методи, якими світ будує тепер визначать стійкість міст на довгі роки - викиди, відходи і 
використання води. 

Події 

17  червня 2015 року  - ВДЕ в Україні : Біомаса. Ризики. Можливості Читати ТУТ  

В рамках Європейського тижня сталої енергетики 17 червня 2015, в 14:00 в Українському 
кризовому медіа центрі ЄУЕА проведе другу зустріч професійних переговорів, які будуть 
зосереджені на біо енергетиці. Долучайтеся! 

14-16  жовтня 2015 року  - Виставка «Екоіндустрія-2015» , Будапешт Читати ТУТ 

Виставка «Екоіндустрія-2015» є значимою подією з екологічних питань в центральній та східній 
Європі з широким спектром професійних заходів і міжнародних можливостей з розвитку бізнесу, 
що також демонструє інноваційні екологічні технології та послуги, забезпечуючи майданчик  для 
обміну інформацією, передачі технологій і ділового співробітництва. Захід проходитиме під 
патронатом   професора Ласло Сабо, Заступника міністра, Міністерство закордонних справ і 
торгівлі Угорщини.
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