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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Забезпечення енергоефективності та енергозбере"

ження в ЖКГ не можливо без впровадження проектів

модернізації об'єктів ЖКГ, новітніх технологій, спрямо"

ваних на підвищення ефективності використання палив"

но"енергетичних ресурсів, альтернативних і відновлю"

вальних джерел енергії тощо. Реалізація таких енерго"

ефективних заходів стримується обмеженими фінансо"

вими ресурсами державного і місцевих бюджетів.

Виходом із цієї ситуації є залучення інвестицій та

досвіду енергосервісних компаній (далі — ЕСКО) до

впровадження енергоефективних проектів.

Енергосервісна компанія реалізує енергоефективні

проекти за власні кошти, які повертає із отриманої еко"

номії витрат на оплату спожитих паливно"енергетичних

ресурсів та комунальних послуг протягом строку енер"

госервісного договору.

Проте на сьогодні у законах України відсутні спе"

ціальні положення щодо правових засад реалізації енер"
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госервісних або енергоперформанс (далі — EPC), що

не дає можливості залучати інвестиції у підвищення

ефективності використання паливно"енергетичних ре"

сурсів.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження стану запровадження

розвитку та створення умов для ЕСКО в ЖКГ шляхом

нормативно"правового врегулювання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, У ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ЦІЄЇ ПРОБЛЕМИ

Питання вирішення проблем залучення коштів на

енергозбереження та енергоефективність ЖКГ розгля"

нуто в роботах науковців і практиків Кравцової Л.В. [4],

Хом'як О.П. [5], Гайко Є.Ю. [6], Олійник Н.І. [7]. Аспек"

ти запровадження енергосервісних контрактів як ме"

ханізм для залучення коштів розглядаються в небага"
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тьох наукових роботах, проте ве"

лика увага приділяється практика"

ми та експертами, зокрема А. Бабак,

Д. Левицьким, В. Погорєловою,

Р. Хреновою"Шимкіною, А. Міцка"

ном та інші [8] за результатами

роботи, що реалізуються міжна"

родними організаціями в рамках

проектів "Енергоефективність у

будівлях", "Створення енергетич"

них агентств" GIZ [10], "Муніци"

пальна енергетична реформа в Ук"

раїні" USIAD [11; 12; 13] тощо. Де"

тально проаналізовано специфіку

застосування механізму фінансу"

вання енергозберігаючих заходів

через енергосервісні компанії з по"

верненням залучених з міського

бюджету коштів за рахунок одер"

жаної економії паливно"енерге"

тичних ресурсів в роботі Ново"

сельцева О. В. [3], проблеми інсти"

туціонального становлення ринку

енергосервісних послуг досліджено в науковій роботі

Корчміта О.Ю. [1], базу для прийняття управлінських

рішень забезпечує надійність планування та впровад"

ження інвестиційних енергоефективних проектів, без"

посереднього управління поточною діяльністю енерго"

сервісних компаній, визначення та максимізації соціаль"

ного ефекту досліджено в науковій роботі Степаненко

І.І. [2].

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Питання ефективного споживання енергоресурсів

на сьогодні для України є надзвичайно актуальним. Ве"

лика енергоємність у ЖКГ ускладнює роботу інфра"

структури муніципалітетів. Різке підвищення цін на при"

родний газ, що заплановано згідно з постановою Уря"

ду від 17.04.2014 № 106 збільшити граничний рівень ціни

на природний газ для організацій, які виробляють теп"

лову енергію для опалення і гарячого водопостачання

будівель: з 2015 року — не менш ніж на 40 %, з 2016

року — на 20 %, з 2017 року — на 20 % встановлює

пріоритет для економії коштів за рахунок енергоефек"

тивності.

На міжнародному рівні в США, Канаді, Китаї, Індії,

Аргентині, Росії та інших країнах [12; 23], а особливо

серед країн Європейського Союзу (далі — ЄС) зокре"

ма, Німеччина, Фінляндія, Франція, Велика Британія, Ес"

тонія, Болгарія, Іспанія, Чехія та інші [17] значна увага

приділяється забезпеченню підвищення енергоефектив"

ності в проблемних місцях з найбільшим потенціалом, а

саме: за рахунок кінцевого споживання. Поліпшення

кінцевого використання енергії забезпечує:

— економію енергії;

— рентабельність використання потенціалу енергії;

— зменшення залежності від імпорту енергії;

— розвиток інноваційних рішень;

— стимулювання до енергоефективності постачаль"

ників/виробників енергії.

В Україні структура кінцевого енергоспоживання за

видами економічної діяльності відображає первинну та

вторинну енергію, яку використовують кінцеві спожи"

вачі. Найбільшими кінцевими споживачами енергії в

Україні у 2013 році були, як і раніше, промисловість і

побутовий сектор, але частка енергоспоживання побу"

тового сектору (тобто, кінцеве споживання в ЖКГ) впер"

ше перевищила частку енергоспоживання промисло"

вості і склала 33,8 % (рис. 1) [18].

Якщо порівняти втрати енергії на різних етапах, то

понад 40 % тепла втрачається на етапі його кінцевого

споживання — у житловому фонді. Мешканці житлово"

го фонду — це 80 % від усіх енергоємних споживачів, і

які є кінцевими споживачами комунальних послуг [18,

с. 3].

За даними Інституту газу НАН України ефект від

енергоощадних заходів на етапі кінцевого споживання

у 2 рази перевищує можливий ефект від відповідних за"

ходів на інших етапах системи енергозабезпечення (рис.

1):

— модернізація теплогенеруючого обладнання в

джерелах (котельнях) дозволить зекономити лише 4 %,

що складає 141 млрд гривень;

— модернізація теплових мереж дозволяє зеконо"

мити 14 %, що складає 33 млрд гривень;

— лише санація будівель дозволить досягти значної

економії в 41 %, що в грошовому еквіваленті становить

150 — 600 млрд гривень зекономлених коштів [17, c. 1].

Для України одним з проблемних питань енергое"

фективності кінцевого споживання є житлове господар"

ство, а особливо будівлі бюджетної сфери.

На сьогодні в Україні 80 % житлового фонду заста"

рілої забудови (до 1990 року побудовано 190 тис. бу"

динків) їх технічні характеристики не відповідають су"

часним вимогам за показниками вжитку енергоресурсів

і умов комфорту.

Бюджетні будівлі споживають теплової енергії від

130 до 250 кВт*год/м2, в ЄС цей показник значно мен"

ший і складає від 50 до 80 кВт*год/м2. Досвід провідних

країн ЄС засвідчує потенціал енергозаощадження бу"

дівель від 40 % до 70 % [17].

Причинами високого рівня споживання енергії в бу"

дівлях бюджетної сфери є:

— їх старіння;

— дефіцит коштів бюджету на впровадження енер"

гоефективних технологій;

— відсутність зацікавленості приватного інвестора

у проектах з енергоефективності в силу законодавчих

обмежень [17, с. 3].

Державні та комунальні заклади бюджетної сфери

України створено виключно з метою надання послуг гро"
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Рис. 1. Структура енергоспоживання за видами економічної
діяльності
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мадянам. Таким чином, вони, як і органи державної вла"

ди та місцевого самоврядування, в першу чергу мають

бути вкрай зацікавлені у зменшенні витрат на споживан"

ня комунальних послуг та енергоресурсів, що надасть

можливість знизити тиск на державний та місцевий бюд"

жети, підвищити рівень надання послуг. З аналізу міжна"

родної практики Болгарія, Бельгія, Хорватія, Кіпр, Ес"

тонія, Франція та інші [17] впроваджують проекти з

енергоефективності з застосуванням EPC, саме для

об'єктів бюджетної сфери, що віднесені до відання чи

знаходяться у власності муніципалітетів, і вважаються

пріоритетною сферою для поліпшення енергоефектив"

ності. Об'єктами впровадження проектів з енергозбе"

реження можуть бути: заклади освіти (школи, дитячі

садки та інші), охорони здоров'я (лікарні, амбулаторії)

та бюджетні установи та організації, спортивні споруди

та об'єкти, місцеві дільниці пожежної безпеки та інші.

Водночас саме ця група потенційних замовників є

найменш привабливою з точки зору процедури, здат"

ності щодо повернення інвестицій. Головною пробле"

мою впровадження ЕСКО проектів в бюджетній сфері є

відсутність або брак нормативно"правового регулюван"

ня, специфіка бюджетного процесу, відсутність політич"

ної волі, комплексного підходу до вирішення проблем

енергоефективності, який би передбачав як поступаль"

не впровадження проектів, так і забезпечення гаранту"

вання поворотності коштів, залучених для впроваджен"

ня проекту. Згідно з існуючою на сьогодні практикою,

кошти галузей на заходи з енергозбереження розпоро"

шуються невеликими сумами по багатьох об'єктах, що

у свою чергу не дає значного економічного ефекту від

їх використання. Досить часто профінансовані заходи

не відповідають дійсним потребам об'єктів або є еко"

номічно та технологічно не виваженими [13, c. 5].

У бюджетній сфері оплата за спожиті паливно"енер"

гетичні ресурси та комунальні послуги є однією з най"

більших складових витрат на утримання бюджетних за"

кладів, що разом із постійним зростанням тарифів на

паливно"енергетичні ресурси та комунальні послуги та

обмеженістю фінансування веде до зростання забор"

гованості розпорядників бюджетних коштів за спожиті

паливно"енергетичні ресурси та комунальні послуги, і,

як наслідок супроводжується, майже повною відсутні"

стю капітальних вкладень у реконструкцію об'єктів со"

ціальної інфраструктури.

Витрати на опалення бюджетних установ в Україні є

у 2—3 рази вищими ніж витрати на опалення бюджетних

установ країн ЄС, при чому це не гарантує дотримання

санітарних вимог у приміщеннях бюджетних установ.

Крім того, на рівні головних розпорядників бюджет"

них коштів відсутній комплексний підхід до вирішення

проблем неефективного використання паливно"енерге"

тичних ресурсів.

За оцінками як вітчизняних, так і закордонних екс"

пертів, потенціал десятирічної щорічної економії енергії

за рахунок енергоефективних проектів у будівлях бюд"

жетної сфери складе 1 млрд м3 природного газу або 11

млрд гривень у грошовому еквіваленті за умови впро"

вадження ЕСКО (рис. 2) [17].

Звичайно реалізація заходів з енергоефективності

вимагає значних фінансових ресурсів. Як свідчить

досвід європейських країн, зокрема Німеччина, Польща,

Чехія, Італія, Австрія та ряд інших [14] термомодерні"

зація будівель може здійснюватися шляхом запрова"

дження ЕСКО договорів. Проте, через відсутність в ук"

раїнському законодавстві спеціальних положень щодо

правових засад реалізації таких договорів приватний

інвестор не зацікавлений прийти та вкладати власні кош"

ти в ЖКГ, як і в бюджетні об'єкти.

Запровадження механізму ЕСКО на сьогодні є од"

ним із дієвих та ефективних механізмів залучення коштів

у цю галузь.

Проте на сьогодні у законах України відсутні спе"

ціальні положення щодо правових засад реалізації енер"

госервісних договорів, що не дає можливості залучати

інвестиції у підвищення ефективності використання па"

ливно"енергетичних ресурсів.

18 країн ЄС (зокрема, Австрія, Німеччина, Польща,

Румунія, Болгарія, Іспанія, Швеція, Латвія, Литва та інші)

успішно впроваджують ЕСКО"контракти в будівлях бюд"

жетної сфери. Ефективність енергосервісу в США за ос"

танні 30 років призвела до скорочення енергоспоживання

в бюджетних будівлях на 35 % та перехід ЕСКО — ком"

паній до впровадження енергоощадних заходів у ЖКГ.

Рис. 2. Щорічна економія витрат державного та місцевого бюджетів на централізоване
опалення бюджетних установ в Україні

* 171 - (85% )
2009–2012 /;

** :
’ ( 573, . , .

. , 27: ’ : 955 , 40,5%).
8%

*** 2009–2010 . : . . = 486 ./ , V . . = 9,111 ; 2011–2012 . : . . = 738,3
./ , V . . = 9,11 .
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Впровадження енергосервісних договорів в бю"

джетних установах є вимогою Директиви 2006/32/ЄС

Європейського Парламенту та Ради про енергетичну

ефективність кінцевого споживання та енергетичні по"

слуги, яку Україна зобов'язувалася виконати ще у 2009

році, зокрема, шляхом створення належних умов для

діяльності енергосервісних компаній ЕСКО та впровад"

ження енергосервісних договорів.

Для України потенціал економії енергоресурсів за

рахунок енергоефективних проектів у будівлях складає

до 0,8 млрд м3 природного газу або 6,5 млрд гривень

щорічних видатків бюджетних коштів.

Ефективність механізму енергоперформанс — кон"

тракту (EPC) (рис. 3) роботи енергосервісної компанії

ЕСКО передбачає наступне: енергосервісна компанія ре"

алізує енергоефективні проекти за власні кошти, які по"

вертає із отриманої економії витрат на оплату спожи"

тих паливно"енергетичних ресурсів та комунальних по"

слуг протягом строку енергосервісного договору.

Цивільним кодексом України України передбачено

діяльність за договором сторін, які зобов'язуються

спільно діяти для досягнення певної мети, яка не супе"

речить закону, але в бюджетній сфері є наявність спе"

цифіки декларативного процесу, що не дозволяє легі"

тимно працювати через низку нормативних перешко.

Відсутність визначення ЕСКО у нормативно"пра"

вовій базі України. ЕСКО не визначено в законодавстві

України, як життєздатний варіант для укладання кон"

трактів щодо енергетичних послуг.

Відсутність механізмів для запуску ЕСКО проектів.

Національні правила призначені для реалізації закладе"

них у бюджеті звичайного укладання контрактів на про"

екти на базі заявок та специфікацій і прямих операцій

купівлі, але не включають положення для альтернатив"

них підходів. Механізм закупівлі для муніципалітетів не

дозволяє проводити оцінку різних видів контрактів,

якщо це не контракти на базі заявок та специфікацій.

Досвід муніципалітетів обмежений тим, що відповідає

закону, відсутні можливості та нормативні інструменти

для укладання контрактів на базі енергоефективності

із змінними змістом роботи і ціною продажу і пропо"

зиції послуг.

Відсутність довгострокових бюджетних зобов'я"

зань. Ключовою є здатність муніципалітетів робити за"

позичення у фінансових установах на базі свого бюд"

жету. Хоча бюджетний кодекс надає можливість трирі"

чного планування, а розподіл ресурсів необхідно зат"

верджувати щорічно. На практиці, це ставить під загро"

зу регулярність грошових потоків до установ"креди"

торів.

Віддаленість у часі між заощадженнями енергозбе"

реження та платежами проекту. Бюджетні закони об"

межують можливості місцевої влади зберегти кошти від

економії енергії. Закон про бюджет визначає, що ви"

трати бюджетних установ здійснюються на основі кодів

економічної класифікації в залежності від типу витрат

та економічного змісту платежів. Це означає, що якщо

витрати комунального підприємства були скорочені

після впровадження проекту, то бюджет комунального

підприємства на наступний рік буде скорочений. Оскі"

льки, платежі для реалізації проекту надходять з іншої

статті бюджету, бюджетні установи не мають права оп"

лачувати енергоефективність проект з бюджетного ряд"

ка витрат коммунального підприємства. Згідно з бю"

джетним кодексу не існує зобов'язання включати май"

бутні платежі ЕСКО у майбутні бюджети, навіть якщо

наявна угода. Окрім того, зниження витрат комуналь"

ного підприємства в результаті впровадження проекту

призведе до зменшення бюджету комунального

підприємства на наступний рік, не дозволяючи муніци"

пальному клієнту оплатити проект, як частину бюджету

комунального підприємства.

Відсутність захисту від неплатежів з боку держав"

них установ. Цивільне законодавство не може захисти"

ти приватних осіб (ЕСКО та банки) від неплатежів; якщо

муніципалітети перестали платити, ЕСКО або приватні

банки дуже мало, що можуть зробити для забезпечен"

ня платежів [9, c. 5—6].

З метою запровадження механізму енергоперфор"

манс — контракту (EPC) роботи енергосервісної ком"

панії в бюджетній сфері з 2014 року в Україні розроб"

лено проекти законів:

— "Про внесення змін до Закону України "Про енер"

гозбереження" щодо правових засад реалізації дого"

ворів енергосервісу";

— "Про особливості здійснення закупівель енерго"

сервісу";

— "Про внесення змін до Бюджетного кодексу Ук"

раїни (щодо впровадження енергоефективних заходів

у бюджетних установах)" [17].

Діючий Закон України "Про енергозбереження" виз"

начає правові, економічні, соціальні та екологічні осно"

ви енергозбереження для всіх підприємств, об'єднань

та організацій, розташованих на території України, а та"

кож для громадян [19]. Законопроектом "Про внесен"

ня змін до Закону України "Про енергозбереження"

щодо правових засад реалізації договорів енергосерв"

ісу" пропонується доповнити врегулювавши дію еконо"

мічних заходів для забезпечення енергозбереження

такого змісту, що для здійснення комплексу енергоз"

берігаючих (енергоефективних) та інших заходів, спря"

мованих на скорочення споживання та (або) витрат на

оплату паливно"енергетичних ресурсів та (або) кому"

нальних послуг порівняно до споживання та (або) вит"

рат, які б існували за відсутності таких заходів, фізична

або юридична особа може укласти енергосервісний

договір. Передбачається, що предметом енергосервіс"

ного договору є здійснення енергосервісу. Оплата енер"

Рис. 3. Ефективність механізму енергоперформанс$контракту (EPC)
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госервісу за енергосервісним договором здійснюється

за рахунок суми (або її частини) скорочення витрат за"

мовника енергосервісу (порівняно до витрат, які були б

понесені за відсутності енергосервісу) на оплату палив"

но"енергетичних ресурсів та (або) комунальних послуг

[17].

Законом України "Про здійснення державних заку"

півель" унормовано правові та економічні засади

здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг

для забезпечення потреб держави та територіальної

громади з метою створення конкурентного середови"

ща у сфері державних закупівель, запобігання проявам

корупції, розвитку добросовісної конкуренції [20]. За"

конопроектом "Про особливості здійснення закупівель

енергосервісу" передбачається встановити особливості

здійснення закупівель енергосервісу шляхом передба"

чення нормативно"правового врегулювання:

— сфери застосування;

— здійснення закупівель енергосервісу, оцінки про"

позицій (при проведенні процедури закупівлі енергосер"

вісу для визначення найбільш економічно вигідної про"

позиції замовник замість такого критерію оцінки, як ціна

договору, оцінює і зіставляє такий критерій, як показ"

ник ефективності енергосервісного договору);

— договору про закупівлю енергосервісу (енергосер"

вісний договір) (наявність типового енергосервісного до"

говору та істотних умов енергосервісного договору);

— визначення термінів (базовий рівень споживан"

ня паливно"енергетичних ресурсів та комунальних по"

слуг, договір про закупівлю енергосервісу (енергосер"

вісний договір), енергосервісу, щорічні скорочення вит"

рат замовника, щорічні платежі учаснику процедури за"

купівлі) [17].

На сьогодні Бюджетним кодексом України регулю"

ються відносини, що виникають у процесі складання,

розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітуван"

ня про їх виконання та контролю за дотриманням бюд"

жетного законодавства, і питання відповідальності за

порушення бюджетного законодавства, а також визна"

чаються правові засади утворення та погашення держав"

ного і місцевого боргу [21]. Законопроектом "Про вне"

сення змін до Бюджетного кодексу України (щодо впро"

вадження енергоефективних заходів у бюджетних ус"

тановах)" передбачається можливість для довгостроко"

вого зобов'язання за енергосервісом — зобов'язання

за енергосервісним договором розпорядника бюджет"

них коштів (муніципалітет), відповідно до якого необхі"

дно здійснити платежі протягом поточного та (або) май"

бутніх бюджетних періодів за рахунок суми скорочен"

ня видатків на оплату комунальних послуг та енерго"

носіїв (порівняно до видатків, які були б понесені за

відсутності енергосервісу) [17].

Країни ЄС вживають загальних міждержавних за"

ходів щодо забезпечення виконання державним секто"

ром зразкової ролі в контексті Директиви 2006/32/ЄС

Європейського Парламенту та Ради про енергетичну

ефективність кінцевого споживання та енергетичні по"

слуги. З цією метою, за рахунок роботи підвищення

енергоефективності в державному секторі, вони інфор"

мують громадян про зразкову роль і діях державного

сектора, який виступає взірцем позитивного прикладу.

Держави, члени ЄС забезпечують реалізацію заходів з

підвищення енергетичної ефективності в державному

секторі, за рахунок економічно ефективних заходів, які

дозволяють досягти найбільшої економії енергії в най"

коротші терміни. Такі заходи застосовуються на відпо"

відному національному, регіональному та/або місцево"

му рівні і можуть складатися з законодавчих ініціатив

та/або добровільних угод, або інших схем аналогічно"

го впливу [22].

Зокрема це стосується того, що країни, члени ЄС

забезпечують наявність або впровадження практики ук"

ладання добровільних угод та/або інших ринкових схем

таких, як "білі сертифікати", застосування яких аналог"

ічна реалізації однієї або більшій кількості вимог з енер"

гоефективності. Добровільні угоди повинні пройти оці"

нку, за якими встановлюється нагляд, а держави"члени

повинні дотримуватися таких угод з метою забезпечен"

ня того, щоб на практиці їх дія була еквівалентна вико"

нанню однієї або більшій кількості вимог з енергоефек"

тивності, а саме: виробниками, виконавцями, надавача"

ми житлово"комунальних послуг та/або через ЕСКО.

Одними з таких дій щодо виконання вимог з енергое"

фективності є:

— надання пропозицій кінцевим споживачам та

сприяння наданню оціненим енергетичним послугам за

конкурентною ціною;

— забезпечення наявності у своїх кінцевих спожи"

вачів, і проведення незалежного енергетичного аудиту

за конкурентною ціною та/або заходів з підвищення

енергетичної ефективності;

— робити внески до фондів і приймати участь у ме"

ханізмах фінансування з підвищення енергоефектив"

ності, [22 с. 10—11] тощо.

За досвідом Італії ЕСКО — механізм реалізується як в

державній, так і в приватній сфері. Діяльність енергосерв"

існих компаній в Італії сертифікована. Вкладені інвестиції

в енергозбереження відшкодовуються через економію

енергоресурсів. Відповідні показники економії енергоре"

сурсів розраховують та надають енергопостачальні орган"

ізації. Споживання енергії здійснюється за обліком.

Цікавим досвідом є розвинена система стимулів до

здійснення заходів з енергозбереження та енергоефек"

тивності для італійців. Стимули до енергозбереження ви"

користовуються для приватного та державного сектору.

Приватний сектор не сприймається таким, де не потрібно

спонукати до скорочення споживання енергії, оскільки

власник за все платить. Завдання зменшення енергоспо"

живання є загальнонаціональним. Для зменшення спо"

живання енергії в Італії існують так звані "білі" та "зелені"

сертифікати, які містять кількість зекономленої енергії.

Ця кількість встановлюється та надається за запитами ви"

робниками комунальних послуг. Такі сертифікати при"

рівнюються до цінних паперів. Наявність їх, а саме: інфор"

мації про економію енергії, є підставою для участі в гро"

шовому відшкодуванні або підставою для зменшення

сплати державних податків чи зборів. Накопиченні фізич"

ними особами "білі" та "зелені" сертифікати можуть ви"

користовуватися для закупки енергозберігаючого облад"

нання у банку та у інвестора. З метаю захисту кінцевих

споживачів та гарантування отримання інформації про

власну економію енергоресурсів, стимули поширюють"

ся на виробників комунальних послуг, які такою інфор"

мацією володіють. Виробники комунальних послуг отри"

мують бонуси перед державою для реалізації енергоз"

берігаючих проектів за рахунок державних коштів.

З 2005 року в Італії діють нормативи податкових

пільг. Італійські суб'єкти господарювання можуть отри"

мати 65 % компенсації витрат через зменшення сплати

податків за/чи на впровадження енергозберігаючих

технологій з терміном на 10 років, при умові, якщо сума

не перевищує певний грошовий еквівалент. Всі державні

компенсації здійснюються через податкове відшкоду"

вання.
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У Німеччині інструмент контрактингу або енергосер"

вісних договорів передбачає, що в умовах, коли влас"

ники будівель (приватна особа, муніципалітет або

підприємство) не мають достатньої кількості коштів на

проекти з енергозбереження та знань стосовно вико"

ристання енергозберігаючих технологій, вирішення цьо"

го завдання бере на себе контрактор. Він проводить

енергоаудит будівель, знаходить відповідне рішення і

постачальників технологій і бере фінансування проекту

на себе. Контрактор укладає угоду із замовником по"

слуг, у контракті передбачається плата за енергосервісні

послуги, вона закладається в суму витрат власника жит"

ла на оплату комунальних послуг. Він також може на"

давати додаткові послуги як енергосервісна компанія:

будувати, експлуатувати нове обладнання і виступати пе"

репродувачем комунальних ресурсів. За посередницт"

ва Німецького енергетичного агентства "Dеna" в процес

контрактинг включені вже 49 федеральних об'єктів

(державні адміністративні будівлі, соціальні установи),

планується застосування інструменту контрактингу ще

в 20 тис. громадських будівель по всій Німеччині. У

країні діють уже понад півсотні фірм, які укладають кон"

трактингові угоди з компаніями, які керують житлови"

ми будинками, бюджетними та приватними установами.

Вигоду від контрактингової системи можуть отри"

мувати також постачальники технологій, ресурсів або

послуг. У Німеччині у якості контракторів часто висту"

пають дочірні компанії енергетичних концернів або по"

стачальників устаткування і технологій [16].

У Німеччині є ряд стандартів якості, які сприяють

визначенню послуг в галузі енергоефективності, зокре"

ма:

— DIN EN 15900: Керівництво послуг із забезпечен"

ня енергетичної ефективності (прийнято з 2009 року);

— ISO 50001: Системи енергетичного менеджменту

— Вимоги та настанови щодо застосовування (прийня"

то з 2012 року);

— VDMA 24198: Умови та послуги енергетичних пер"

форманс"контрактів, пояснює етапи розробки проекту

і дає критерії для оцінки EPC послуг;

— DIN 8930"5: Визначення різних видів контрактів

(прийнято з 2003 року) [14 с. 81—82].

В Австрії сформовано нормативно"правову базу в

підтримку ЕСКО. Найбільшого ефекту було досягнуто

за рахунок нормативно"інформативної політики і за"

ходів, зокрема такі, як:

— запроваджено схеми сертифікації та акредитації

ЕСКО;

— розроблено еко"ярлик, який вказує на якість по"

слуг ЕСКО та їх відповідність стандартам;

— зобов'язано до обов'язкових енергетичних кон"

сультацій для чи підчас отримання субсидій;

— введені стандартні контракти, розроблені в рам"

ках сфери європейських проектів, із залученням рин"

кових посередників.

В Австрії діють юридичні особливості, зокрема для

деяких територіальних регіонів, які формують більш

привабливі умови для проектів ЕСКО, а саме:

— жорсткі будівельні норми, ніж національні буді"

вельні правила;

— обов'язкові перевірки для громадських будівель;

— критерії обов'язкової енергоефективності для

деяких енергетичних послуг в регіоні.

Австрійські муніцмпалітети є основними клієнтами

ЕСКО. Австрія запустила великі програми для житло"

вого господарства з реновації для громадських будівель

шляхом укладення договорів підряду на основі ЕСКО в

рамках першого плану дій енергоефективності. Однак

у 2012 році ЕСКО успіхи були обмежені. Проекти зосе"

редилися в основному на опаленні, кондиціонуванні, ос"

вітленні та автоматизації будівель, оскільки ЕСКО було

спрямовано на проекти з коротким терміном окупності,

тому саме термомодернізація будівлі не виконувалася.

Австрійським урядом більшість регулярних бар'єрів

були подолані шляхом роботи ЕСКО в державному сек"

торі, де основною перешкодою для проектів ЕСКО були

відсутність знань і досвіду з енергоефективності будин"

ку. Але в зв'язку з наявністю сформованої практики ро"

боти ЕСКО на ринковій основі з проектами з коротким

часом окупності, ЕСКО не використовує можливість для

реалізації проектів з термомодернізації або реновації

будівель.

Для забезпечення конкурентоспроможності на рин"

ку ЕСКО Австрія підтримує субсидований аудит і про"

грами оптимізації, що є сучасною основу для проектів

ЕСКО в будівлях [14, c. 22—24].

У Хорватії в 2008 році прийнято закон про ефектив"

не використання кінцевого енергоспоживання кінцево"

го споживання, що є правовою основою для енергетич"

них послуг та роботи ЕСКО. Він визначає енергетичні

послуги, енергоаудит та сертифікацію будівель і нака"

зує на зобов'язання для державного сектора, енерге"

тичних компаній, виробників енергії і великих спожи"

вачів.

У Хорватії є підзаконні акти, які формують політи"

ку енергоефективності:

— Положення про енергетичний аудит та енергетич"

на паспортизація будівель;

— Положення про методологію моніторингу, оцін"

ки та перевірки енергозбереження;

— Постанова про ЕСКО договори та реалізацію про"

ектів в державному секторі.

Відповідно до Положення про енергетичний аудит

та енергетичну паспортизацію будівель, енергоаудит є

обов'язковий (кожні п'ять років) для всіх громадських

будівель, а також для компаній з річним споживанням,

що перевищують споживання 10.000 MWh. Отримані

дані є основою для для майбутніх проектів ЕСКО.

Постанова про ЕСКО договори та реалізацію про"

ектів в державному секторі створює правові передумо"

ви для здійснення ЕСКО моделі в державному секторі,

дозволяючи енергосервісні контракти в громадському

секторі та умови для організації публічних торгів для

енергетичних послуг. Крім того, відповідні нормативні

положення створюють такі підстави, до того що:

— економія енергії визнається, як дохід для влас"

ника будівлі;

— ризики реалізації проекту з компаніями ЕСКО

(інвестиції в оновлення джерел енергії мають бути по"

гашені за рахунок економії витрат на енергію);

— базовий рівень споживання повинен бути розра"

хований на основі енергетичних рахунків за останні три

роки [14, с. 39—40].

У Данії розвинена нормативно"правова основа для

фінансування ЕСКО в ЖКГ. Податкова система Данії за"

безпечує сприятливу основу для фінансування енерго"

ефективності. З 2009 року після зеленої податкової ре"

форми податок на енергію та викиди CO
2
 є одними з цен"

тральних шляхів для збільшення прибутковості проектів

ЕСКО.

Проекти майже виключно фінансуються за рахунок

клієнта. Фінансування третьою стороною не застосо"

вується для проектів ЕСКО в Данії. Муніципалітети в хо"

рошому фінансовому становищі, таким чином, мають
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можливість займатися з довгостроковими контрактами,

навіть не беручи на себе кредити. Крім того, коли муні"

ципальна будівля отримує бюджет, щоб заплатити за

витрати на проект, муніципалітет оцінює майбутні

щорічні послуги з електроенергії, води та опалення

бюджету установи зі значенням розрахункової фінан"

сової економії. Якщо установа має можливість скоро"

тити більше на споживання — наприклад, поведінкових

змін — установа може мати додаткові заощадження у

власному розпорядженні. В Данії є і інші моделі фінан"

сування і, як правило, розроблені відповідно до потреб

конкретних проектів.

Бюджетні обмеження є загальними і в інших країнах

ЄС — це істотний бар'єр для розміру і кількості проектів,

який муніципалітет може зробити. У Данії це обмеження

було знято в період між 2009 і 2012 роком, яке працює

на умові, проведення заходів в рамках проекту ЕСКО.

Мета даної нормативної допомоги в стимулюванні.

Подальші вигоди ЕСКО включають державну гаран"

тію для муніципальних позик, кредитів; наявність гро"

мадських банків, які можуть кредитувати муніципаліте"

ти з низькими ставками [14 c. 58—60].

У Франції найбільш ефективні проекти ЕСКО в дер"

жавному секторі, що забезпечено за допомогою законів

про державні закупівлі, які створили сприятливе сере"

довище для початку розвитку ЕСКО. З 2009 — 2010

років ЕСКО досягає піку за рахунок так званих Гре"

нельських законів.

Закон Гренель 1 враховує основне значення при"

хильність французької урядової політики амбіційним

цілям енергоефективності, що включає в тому числі роз"

квартирування викидів CO
2
 до 2050 року, та вже забез"

печує розвиток ЕСКО контрактів для кондомініумів та

місцевих органів влади, а також встановлює вимоги

щодо зниження:

— кінцевої енергоємності до 2 % на рік до 2015

року і на 2,5 % з 2015 до 2030 року;

— енергоємності при виробництві житлово"кому"

нальних послуг на 10 % енергетичних потреб за раху"

нок поновлюваних джерел енергії з 2010 року;

— енергоємності будівель на 38 % до 2020 року.

Для приватних, спільних домоволодінь з централі"

зованим теплопостачанням або кондомініумів (в Україні

це об'єднання співвласників багатоквартирного будин"

ку) закон Гренель 2 вводить вимогу щодо запроваджен"

ня плану роботи з реалізації енергозберігаючих заходів

на основі ЕСКО контрактів після обов'язково проведе"

ного енергоаудиту.

Гренельські закони встановлюють вимоги до законів

про державні закупівлі у Франції, які поширюють дозвіл

EPC в державному секторі для великих контрактів, що

включають проектування, будівництво та експлуатацію,

у разі якщо економія енергії є гарантованою (але без

фінансування третьою стороною) [14, c. 14].

У Чехії, Норвегії, Литві, Латвії, Великобританії немає

окремих нормативно"правових положень для ЕСКО про"

те це не заважає структурі механізму ЕСКО для розум"

ної діяльності.

У Чехії 80 — 90 % ринку ЕСКО сконцентрований на

громадських будівлях, в основному освітніх і медичних

установ, муніципальних і регіональних будівель. Жит"

ловий сектор є пріоритетним для проектів в рамках

ЕСКО, в той час як у промисловості та інших приватних

клієнтів зустрічаються рідко [14, c. 47].

Реалізація проектів ЕСКО в Чехії здійснюється в по"

єднанні з оперативним державними програмами. ЕРС

ЕСКО довели свою ефективність і збільшили досяжні

заощадження від 20—30 % до 40—50 %. ЕРС поєднує

контракти з типовим договором ЕСКО з державними

грантами і форфейтингом для фінансування масштаб"

них ремонтних робіт, багатоквартирних будівель, які

знаходяться в особливо застарілому стані [14, c. 264].

До 2014 року у Литві всі проекти були реалізовано в

тепловому господарстві, що в основному охоплюють

модернізацію котелень з використанням біопалива та

інших місцевих енергоресурсів. Основні ЕСКО догово"

ри за типом лізингу, з гарантією заощадження. У Литві

з 2012 року прийнято Стратегію національної енерге"

тичної незалежності. Крім того, Національна програма

з підвищення енергоефективності є міжвідомчим доку"

ментом призначеним для деталізації реалізації енерге"

тичної політики відповідно до цілей сталого розвитку.

Вона оновлюється кожні 5 років. Також діє плани дій з

енергоефективності, який визначає завдання з економії

енергії. Основним чинником політики енергоефектив"

ності в Литві законодавство та зобов'язання ЄС. Незва"

жаючи на прогнозні плани і програми, які займають по"

зицію для енергоефективності, на жаль щодо ЕСКО, то

конкретних положень у Литві не існує.

Проте потреба у визначенні ЕСКО або сертифікації

була виражена експертами, так як це може забезпечити

довіру та прозорість на ринку ЕСКО. Без цих норматив"

них роз'яснень, проекти не можуть бути перевірені не"

залежно, що призводить до суперечок, які виникають

через нерозуміння або інтерпретацію договірних умов

та їх результатів. Це показав досвід Латвії на прикладі,

що стався в проекті з дитячими садками, коли резуль"

тати енергоефективності були подані клієнтом, до суду,

проте суд не міг прийняти результати проекту до уваги,

тому що ЕСКО є невідомим як юридичний термін. Такі

випадки призводять до невпевненості у моделі ЕСКО.

Крім того, модель ЕСКО важко застосовувати в діючих

правилах державних закупівель та в складності проце"

дур в державному секторі [14, c. 115].

У Польщі в успішну роботу ринкового ЕСКО покла"

дено нові нормативні зміни, що введені відповідно до

директив ЄС, водночас, як на інші процеси розвитку вка"

зують консервативні польські правила, що є основними

бар'єрами.

В основі підтримки політики є новий закон про енер"

гоефективність від 2011 року. Його нормами вводяться

енергоефективні зобов'язання для постачальників кому"

нальних послуг з електроенергії, природного газу, теп"

лової енергії у вигляді схеми білих сертифікатів. В ос"

нові схеми є те, що ЕСКО можуть увійти на тендери че"

рез отримання сертифікатів енергетичної ефективності

(білі сертифікати). Отримані заощадження енергії можуть

бути об'єднані, які призвели до інвестицій з підвищення

енергоефективності. В рамках першого етапу роботи схе"

ми в 2012 році, за результатами якої було зареєстровано

в секторах кінцевого споживання річні заощадження

енергії більше встановленої норми. В Польщі розпочато

другий етап шляхом запровадження схема зелених сер"

тифікатів і схем червоних сертифікатів.

Польський закон про державні фінанси є основною

перешкодою для розвитку, тому що класифікує ЕСКО

проекти як звичайні кредити, що збільшують держав"

ний борг, якщо державний орган бере участь у проекті,

незважаючи на те, що вони насправді досягають зни"

ження фінансових зобов'язань для органів місцевого са"

моврядування за рахунок зниження споживання енергії

[14, c. 131].

Успіх Швеції в стратегії комплексного і локального

урахування політики у відродженні ринку ЕСКО привер"
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нув міжнародну увагу. Ключові особливості цієї стра"

тегії були в поєднанні європейської політики та місце"

вого урахування її вимог, в тому числі енергетичних сер"

тифікатів для будівель, схем субсидування громадських

будівель і ринкового інструменту, таких як податки на

CO2, зелені сертифікати, податок енергію на енергоєм"

них підприємств і т.д., що разом значно збільшити рен"

табельність заходів з підвищення енергоефективності

EPC. Добровільні угоди для виконання Програми підви"

щення енергоефективності в енергоємних галузях

здійснювалися шляхом стимулювання до проведення

енергетичних аудитів та впровадження енергоефектив"

них заходів в обмін на податкові пільги на введені по"

датки на енергію.

Швеція прийняла з 2008 року нормативно"правовий

акт щодо закупівлі на основі EPC, що поклав успіх для

муніципальних проектів ЕСКО в державному секторі [14,

c. 167].

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
На сьогодні, основними перешкодами залучення

приватного капіталу до впровадження енергозберіга"

ючих (енергоефективних) заходів у бюджетних уста"

новах (за механізмом енергосервісу) передусім є

відсутність: правового регулювання енергосервісних

послуг та типового енергосервісного договору для

бюджетних установ; взаємозв'язку між досягнутою

економією у бюджетних установах та відшкодуванням

витрат на оплату енергосервісних послуг; бюджетних

стимулів щодо поступового скорочення видатків бюд"

жетних установ на комунальні послуги та енергоносії

та порядку відбору енергозберігаючих (енергоефек"

тивних) заходів за критерієм найменшої вартості (дер"

жавна закупівля), що унеможливлює взаємозв'язок з

досягненням показників енергозаощадження в бюд"

жетних установах, а також відсутність гарантій сплати

бюджетними установами за енергосервісні послуги

через обмеженість бюджетних зобов'язань одним ро"

ком.

Для запровадження роботи ЕСКО в ЖКГ першочер"

говим є необхідність нормативно"правового врегулю"

вання шляхом прийняття розроблених проектів законів:

— "Про внесення змін до Закону України "Про енер"

гозбереження" щодо правових засад реалізації дого"

ворів енергосервісу";

— "Про особливості здійснення закупівель енерго"

сервісу";

— "Про внесення змін до Бюджетного кодексу Ук"

раїни (щодо впровадження енергоефективних заходів

у бюджетних установах)".

Досвід країн показує, що ЕСКО має значно ширші

можливості для реалізації енергоефективних проектів.

Так, зокрема, це стосується різних сфер економічної

діяльності, де ЕСКО не має обмежень бюджетною сфе"

рою за рахунок енергоефективності в будівлях, а вико"

ристовує весь можливий потенціал енергоефективності.

Серед країн ЄС ЕСКО працює в енергоємних підгалу"

зях ЖКГ: зовнішнє освітлення (Естонія, Польща), водо"

постачання (Іспанія), теплопостачання (Великобританія,

Швейцарія).

 Підвищення енергоефективності ЖКГ можливе за

рахунок роботи ЕСКО в усіх його енергоємних підгалу"

зях.

Подальші дослідження, на нашу думку, мають бути

спрямовано на наукове дослідження зарубіжного дос"

віду запровадження роботи механізму ЕСКО на ринку

комунальних послуг.
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