
м. Чугуїв, 2020 рік

ЕНЕРГОСЕРВІС 
Досвід міста Чугуїв



Чугуїв   -

Населення        32,8 тис. осіб

Бюджет міста Чугуєва 

НА 2020 рік       275,6 млн. грн

Площа 1277 га

Відстань

від Харкова 20 км

від Києва 530 км

місто обласного значення 

Харківської області

Харківська обла
сть

Чугуїв

Харків



Проєктна діяльність
у сфері енергоефективності

За 2015 – 2019 роки на 
підвищення енергоефективності 

м. Чугуїв було залучено 

75,4 млн. грн 

НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ ПРОЄКТИ:
• співпраця з ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» - ІІІ;
• співпраця з НЕФКО «Фонд «Північна ініціатива гуманітарної підтримки та

енергоефективності (Україна)»;
• участь в програмі Міжнародної організації з міграції «Всебічна стабілізаційна

підтримка ВПО та постраждалого населення в Україні»;
• співпраця з GIZ «Розвиток соціальної інфраструктури у зв'язку зі збільшенням

кількості ВПО».



Енергосервіс – це…
ЕНЕРГОСЕРВІС - комплекс технічних та організаційних енергозберігаючих (енергоефективних) та
інших заходів, спрямованих на скорочення замовником енергосервісу споживання та/або витрат на
оплату паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг порівняно із споживанням
(витратами) за відсутності таких заходів.

ЗУ «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та 
законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної  енергомодернізації»

Розподіл грошових 
потоків за механізмом 
енергосервісу



ОСНОВНІ ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ЕНЕРГОСЕРВІСНОГО ДОГОВОРУ

ЕТАП 1.

Визначення базового рівня 

споживання ПЕР об’єктомЕТАП 2.

Оголошення та проведення 

процесу закупівлі енергосервісу

ЕТАП 3.

Укладання енергосервісного

договору з переможцем

ЕТАП 4.

Впровадження заходів 

з енергосервісу

ЕТАП 5.

Вимірювання рівня досягнутої

економії та виплати
ЕТАП 6.

Завершення енергосервісного 

договору. Передача обладнання



ПІДПИСАННЯ
ЕНЕРГОСЕРВІСНИХ 
ДОГОВОРІВ

5 квітня 2019 року у Чугуївській міській раді відбулось 
підписання енергосервісних договорів між Управлінням 
освіти Чугуївської міської ради та представниками 
енергосервісної компанії.



ІСТОТНІ УМОВИ
ЕНЕРГОСЕРВІСНИХ 
ДОГОВОРІВ

Чугуївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені І.Ю. Рєпіна

Чугуївський навчально-виховний комплекс «Дошкільний
навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» №8

ЦІНА енергосервісних договорів:
ЗОШ №1 - 384 013,36 грн
НВК №8 - 456 371,09 грн

Щорічні платежі виконавцю енергосервісу становлять 89% суми 
щорічного скорочення витрат споживання ПЕР на об’єктах.

СТРОК дії енергосервісних договорів:
ЗОШ №1 - 4 роки 215 днів
НВК №8 - 4 роки 210 днів



В рамках енергосервісних договорів 
було замінено контролери, приєднано 

їх до мережі Інтернет, утеплено 
ділянки трубопроводів, замінено 

прибори обліку теплової енергії на 
автоматизовані та інше.

ЗАХОДИ



ФАКТИЧНА ЕКОНОМІЯ

Інформація по виконанню енергосервісних договорів станом на 01.01.2020

Найменування

Базовий рівень 

згідно договору 

(2015-2017рр), 

гКал

Загальне споживання 

скореговане клімат. умовами, гКал

Фактична 

економія, гКал

Сума сплати 

енергосервісного 

договору

(89% від економії),

грн

ЗОШ №1 145,13 88,71 56,42 73576,77

НВК №8 243,34 193,84 49,5 64552,47

разом 388,47 282,55 105,92 138129,24



Дякую за увагу!


