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Міським головам
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адміністрацій
Г оловам райдержадміністрацій 
(за списком)

Про запровадження 
ринку ЕСКО в Україні

У теперішній час, в Україні запроваджується новий механізм енергомодернізації 

будівель бюджетних установ -  механізм енергосервісу.

Саме у скороченні споживання енергії бюджетною сферою знаходиться значний 

резерв підвищення енергоефективності країни в цілому. Проте у державному та місцевих 

бюджетах не достатньо коштів для інвестицій в підвищення енергоефективності об’єктів 

бюджетної сфери.

Відповідно до Національного плану дій з енергоефективності на період до 2020 року, 

який схвалений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року 

№ 1228-р, Україною взято зобов’язання щодо досягнення національної мети

енергозбереження 2020 році, що становить 9 відс., або 6,5 млн. тонн нафтового еквіваленту.

З цією метою Верховною Радою України прийнято:

Закон України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування 

прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної 

енергомодернізації» від 09 квітня 2015 року № 327- VIII.

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 09 квітня 2015 року № 328- VIII.

На їх виконання Урядом затверджено примірний енергосервісний договір -  постанова 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Примірного енергосервісного договору» 
від 21 жовтня 2015 року № 845.
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Крім цього, з метою виконання норм законів Міністерством фінансів України 

прийнято наказ від 06 листопада 2015 року № 966 «Про внесення зміни до економічної 

класифікації видатків бюджету» відповідно до якого доповнено економічну класифікацію 

видатків бюджету позицією 2276 «Оплата енергосервісу», (наказ Мінфіну від 14 січня 

2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію»), що дозволить бюджетним установам 

формувати видатки із врахуванням втрат за укладеними «енергосервісними договорами»

Одним із найважливіших завдань є інформування потенційних виконавців 

енергосервісу (ЕСКО) щодо об’єктів бюджетної сфери, які потребують впровадження 

енергоефективних заходів. Держенергоефективності України розробило типову форму з 

основною інформацією щодо енергоспоживання будівель бюджетних установ, (додається).

Прошу Вас у термін до 29 квітня 2016 року надати інформацію «Характеристика 

об’єкта бюджетної сфери» по кожному об’єкту, який потребує енергомодернізації, відділу з 

питань ефективного використання енергоресурсів управління з питань розвитку 

промисловості та енергоефективності департаменту розвитку базових галузей промисловості 

облдержадміністрації на електронну адресу: energy-saving:don.oda@ukr.net та

місцезнаходження на офіційному веб-сайті міськвиконкому (райдержадміністрації) 

заповнених форм у вигляді електронного посилання.

Відтак, енергосервісні компанії зможуть отримати первинну інформацію та вибрати 

найбільш інвестиційно привабливі об’єкти бюджетної сфери для запровадження 

енергосервісу.

Також, з метою стимулювання практичного впровадження механізму енергосервісу в 

бюджетній сфері Держенергоефективності України ініційовано проведення 12 травня 

2016 року 2-го масштабного Форуму енергоефективного партнерства «Енергосервіс: 

інвестиції в енергоефективність бюджетної сфери та переваги для житлових будівель»,

на якому будуть розглянуті питання щодо подальшої взаємодії усіх учасників процесу 

запровадження енергосервісу.

Додаток: на 3 арк. в 1 прим. *Г •

Перший заступник голови 
облдержадміністрації

Черномор дік Г анна Євгенівна
067-623-15-59
Бойко Владислав Олегович
095-574-56-95
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Характеристика об'єкта бюджетної сфери
Табл. 1

№
п/п Назва показників Одиниці

виміру Показники

1 Назва суб'єкта
2 Назва об'єкта
3 Адреса
4 Рік-забудови
5 Будівельний об'єм будівлі куб.м.

6
Площа основна будівлі (без врахування підвалів, 
горищ, ганків) кв. м.

7 Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) чол
8 Кількість сердньорічна в будівлі:
а дітей (дитячі садки) чол
б слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) чол
в відвідувачів (поліклініки) чол
г хворих (лікарні) чол
9 Теплозабезпечення:
а централізоване теплопостачання наявність
б власна газова котельня наявність
в власна твердопаливна котельня наявність

10 Наявність індивідуального теплового пункту наявність
11 Забезпечення гарячою водою наявність
12 Наявність приладів обліку теплової енергії наявність
13 Наявність приладів обліку газу наявність
14 Наявність приладів обліку електричної енергії наявність
15 Наявність приладів обліку холодної води наявність
16 Наявність приладів гарячої води наявність
17 Наявність власної їдальні наявність
18 Наявність припливної вентиляції наявність

2013 2014 2015
19 Режим роботи, діб на рік
20 Режим роботи, годин на добу
21 Споживання теплової енергії (загальне) Гкал
22 Споживання теплової енергії (тільки опалення) Гкал
23 Споживання гарячої води
24 Покази лічильника газу куб.м.
25 Покази лічильника електричної енергії кВт
26 Покази лічильника холодної води куб.м.
27 Списано твердого палива (товарна накладна) тонн

блакитного кольору комірки мають випадаючий список, 
навівши на вказану комірку маємо можливість вибрати зі списка



забезпечення ГВП
немає так/ні
від централізованого теплопостачання так

від власної котельні ні
від бойлерів електричних
від бойлерів газових

Наявність власної їдальні Забезпечення ГВС
ні відсутній
так з приготуванням їжі теплолічильник
так без приготування їжі лише витратомір

Наявність припливної вентиляції
відсутня_____________________
наявна, функціонує____________
наявна, не функціонує_________

Г кал 
куб, м.



забезпечення ГВП
немає_____________
від центса.- ':

Наявність власної їдальні Забезпечення гарячою водою

так з приготуванням їжі теплолічильник
так без приготування їжі лише витратомір

Наявність припливної вентиляції
відсутня________________________
наявна, функціонує______________
наявна, не функціонує____________



забезпечення ГВП
немає так/ні
від централізованого
теплопостачання так
від власної котельні ні
від бойлерів електричних
від бойлерів газових

Наявність власної їдальні Забезпечення гарячою водою
ні відсутній
так з приготуванням їжі теплолічильник
так без приготування їжі лише витратомір

Наяв н ість п р ипли вної вентиля ції
відсутня________________________
наявна, функціонує______________
наявна, не функціонує
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1. Авдіївка
2. Артемівськ
3. Вугледар
4. Дзержинськ
5. " Димитров
6. Добропілля
7. Дружківка
8. Костянтинівка
9. Краматорськ
10. Красноармійськ
11. Красний Лиман
12. Маріуполь
13. Новогродівка
14. Селидове
15. Слов’янськ
16. Артемівський
17. Великоновосілківський
18. Волноваський
19. В о л о дарський
20. Добропільський
21. Костянтинівський
22. Красноармійський
23. Мар’їнський
24. Олександрівський
25. Першотравневий
26. Слов’янський
27. Тельмановський
28. Ясинуватський


