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МЕХАНІЗМ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕНЕРГОСЕРВІСУ 

В ДОРОЖНЬОМУ ГОСПОДАРСТВІ 
 

Анотація 
Вступ. Україна є енергодефіцитною країною та імпортує значну частину енергоносіїв для 

власних потреб. Водночас енергоємність вітчизняної економіки в 3-4 рази перевищує відповідні 
показники економічно розвинутих країн, що робить країну надзвичайно чутливою та вразливою 
до імпортування енергоносіїв та ускладнює гарантування нормальних умов життєдіяльності 
громадян та країни в цілому. 

Метою статті є аналіз механізмів оцінки ефективності енергосервісу в дорожньому 
господарстві, виявлення проблем в цьому питанні та пошук шляхів їх вирішення. 

Методи дослідження. У процесі дослідження використовувалися методи комплексного і 
системного аналізу, застосовано абстрактно-логічний, графічний, статистичний, розрахунково-
конструктивний, порівняльного аналізу та інші. 

Проблематика. Підвищення енергоефективності в наш час є дуже важливим через те, що 
енергоресурси стрімко дорожчають, а використання відновлюваних – знаходиться на 
початковому рівні (десь близько 2,7 % від загального споживання первинної енергії). Втім і ті 
ресурси, що використовуються, споживаються вкрай неекономно. Серед головних причин – 
низькі темпи модернізації промисловості, значна частина якої будувалась ще в радянські часи з 
їх дуже ліберальними цінами на енергію. Одним із методів підвищення енергоефективності у 
дорожньому господарстві є укладання з відповідними профільними підприємствами і 
організаціями енергосервісних договорів, які передбачають комплекс заходів з 
енергозбереження. Тому для оцінки пропозиції учасників ринку щодо заходів з 
енергозбереження необхідно розробити чіткі вимоги щодо визначення показника ефективності 
енергосервісного договору.  

Висновки. Для прискорення процесу впровадження енергоефективних технологій 
необхідно удосконалення механізмів стимулювання енергозбереження на загальнодержавному 
та галузевому рівні. Це удосконалення слід розглядати перш за все в рамках суворого виконання 
програм енергозбереження та енергоефективності, використання відновлюваних джерел енергії, 
як важливого організаційно-технічного заходу на забезпечення масового впровадження 
енергозберігаючих технологій. 

Ключові слова: енергосервіс, енергосервісний договір, енергоефективність, показник 
ефективності. 

Вступ 

Україна є енергодефіцитною країною та імпортує значну частину енергоносіїв для 
власних потреб. Водночас енергоємність вітчизняної економіки в 3-4 рази перевищує відповідні 
показники економічно розвинутих країн, що робить країну надзвичайно чутливою та вразливою 
до імпортування енергоносіїв та ускладнює гарантування нормальних умов життєдіяльності 
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громадян та країни в цілому. 
Останні роки в Україні не проводилася на належному рівні робота щодо 

енергоефективності і енергозбереження [6,7]. Для успішного розвитку дорожньої галузі 
проблема ефективного використання та економії паливно-енергетичних ресурсів є надзвичайно 
вагомою і виступає як важлива складова основної діяльності. 

Впровадження інноваційних енергоефективних технологій в сфері галузевої діяльності є 
невід'ємною складовою конкурентності та успішного розвитку галузі.  

Дослідженням проблеми підвищення енергоефективності займались такі науковці як 
С.Ф. Єрмілов [1]; І.М. Сотник, К.О. Охтеменко, Є.О. Сидоренко [2]; Камбур О.Л., 
Петрищенко Н.А. [3]; M. Schimpe, M. Naumann, N. Truong, H.C. Hesse [4]; E. Shove [5] та ряд 
інших. Питання оцінки ефективності фінансування та договірних відносин в дорожній галузі 
досліджували Безуглий А.О., Бібик Ю.М., Цинка А.О. [6, 7, 8] та інші. Але питання оцінки 
ефективності саме енергосервісу в дорожньому господарстві залишається недостатньо 
дослідженим. 

Стан ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів дорожньої галузі в 
цілому має недоліки, а саме: велика кількість викидів шкідливих речовин в атмосферу, пальне 
низької якості, що збільшує економічні витрати споживачів, а також недостатньо відповідає 
вимогам часу. 

Технічне оснащення дорожньої галузі України часто використовується неефективно, 
обладнання - ресурсномістке та екологічно шкідливе, нормативний строк експлуатації машин та 
обладнання в більшості випадків вже вичерпався. Дорожня галузь дотепер відстає у 
використанні сучасних технологій та техніки, що приводить до збільшення споживання палива 
на одиницю продукції, виконаних робіт. У сучасних умовах, коли ціна на енергоносії значно 
виросла, ефективне використання енергії відіграє ще важливішу роль у галузі, забезпечить 
зменшення використання енергоносіїв на співставні обсяги виконаних робіт та збільшить 
ефективності використання коштів. 

На сьогоднішній день можна констатувати, що незважаючи на енергоефективну 
діяльність, виконання заходів, рівень енергоефективності, а ні в Україні, а ні в галузі не 
відповідає реальним потребам часу та обставин. 

Серед причин такого становища слід назвати: 
 відсутність фінансових можливостей щодо модернізації енергоспоживаючих 

об'єктів; 
 недостатність державних фондів та програм фінансування заходів з підвищення 

енергоефективності; 
 недостатність усвідомлення та зацікавленості працівників всіх рівнів щодо 

доцільності та необхідності системної реалізації енергоощадної політики; 
 відсутність належного обліку використання різних видів енергії; 
  відсутність діючої системи мотиваційних та адміністративних важелів ефективного 

використання енергії; 
 недостатність актуальних знань, досвіду, кваліфікаційних та професійних навичок як 

в самій сфері енергоефективності, так і в суміжних сферах (фінансовій, інформаційній, 
технологічній тощо). 

Таким чином, існуюча нормативно-організаційна система, в частині забезпечення 
ефективного використання енергії в галузі потребує актуалізації та інтенсифікації як в частині 
реалізації безпосередньо заходів енергоефективності, так і у частині створення сучасної 
інформативно-організаційної, методичної допомоги споживачам енергоресурсів для досягнення 
необхідних результатів, зокрема створення глибокого усвідомлення та зацікавлення працівників 
всіх рівнів щодо постійної реалізації енергоощадної політики, забезпечення дієвого обліку і 
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контролю, у тому числі й з боку колективу, за виконанням вимог та прийнятих рішень, 
системної адміністративної роботи. 

Наведені причини підтверджують великий обсяг необхідної цільової діяльності щодо 
дієвого використання можливостей ефективного та ощадного використання енергії в галузі. 

За період з 2010 по 2014 роки в галузі було заплановано інвестувати в енергоощадливість 
та зменшення споживання енергоресурсів 529,02 млн.грн., фактично вкладено коштів 
264,9 млн.грн. 

При обсязі фінансування заходів по зменшенню споживання енергоресурсів в 
Укравтодорі за 2014 рік 48,7 млн.грн., тобто 64,5 % від запланованих показників 
(108,02 млн.грн.), фактична кількість зекономлених ПЕР (в тонах умовного палива) становить 
79,6 % від кількості визначеної, як планова. Це є яскравим свідченням доцільності та 
ефективності інвестицій в енергозбереження. 

Основна частина 

Для вирішення питань розвитку дорожньої галузі та енергетичної безпеки України в 
цілому, проблема економії паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) та впровадження 
енергозберігальних технологій є найбільш вагомою і виступає як пріоритетний напрям в 
економічній політиці держави.  

Впровадження інноваційних енергозберігальних технологій в цій сфері діяльності є 
невід’ємною складовою розвитку та необхідністю для самого виживання суспільства. Тому для 
реалізації масштабної енергомодернізації на автомобільних дорогах загального користування 
необхідно залучити енергосервісні компанії, які здатні зробити цю енергомодернізацію в межах 
чинного законодавства. 

Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про запровадження 
нових  інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів 
підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації», який набрав 
чинності з 01.08.2016 [9].  

Відповідно до Закону [9] для енергосервісу і енергосервісного договору встановлено 
наступні визначення: 

 енергосервіс – комплекс технічних та організаційних енергозберігальних 
(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 ; 

 енергосервісний договір – договір, предметом якого є здійснення енергосервісу 
виконавцем енергосервісу, оплата якого здійснюється за рахунок досягнутого в результаті 
здійснення енергосервісу скорочення споживання та/або витрат на оплату паливно-енергетичних 
ресурсів та/або житлово-комунальних послуг порівняно із споживанням (витратами) за 
відсутності таких заходів. 

Закон [9] дозволяє реалізацію органами публічної влади проектів з енергозбереження на 
основі енергосервісу. Розглянемо цей механізм. 

Історія енергосервісу в Україні почалась із бажання держави скоротити величезні 
витрати на енергоносії у своїх установах і закладах, успішно поєднаного із фінансовими 
ініціативами ЄС. Оптимальною для цього моделлю є енергосервіс, тобто виконуваний 
енергосервісною організацією або ESCO-компанією (англ. ESCO – Energy Service Company) ряд 
робіт і послуг, спрямованих на енергомодернізацію, на замовлення органа публічної влади. Для 
реалізації енергосервісу слід було втілити у життя ряд законодавчих ініціатив, перш за все 
передбачити можливість укладати енергосервісні договори. Закон [9] пропонує нормативне 
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врегулювання концепції енергосервісного договору, предметом якого є здійснення енергосервісу 
виконавцем енергосервісу, оплата якого здійснюється за рахунок досягнутого в результаті 
здійснення енергосервісу скорочення суми витрат замовника енергосервісу (порівняно до 
витрат, які були б понесені за відсутності енергосервісу) на оплату паливно-енергетичних 
ресурсів, житлово-комунальних послуг. Тобто енергосервісний договір є формою креативного 
фінансування енергомодернізації на належних установам і закладам об'єктах, що дозволяє 
залучати зовнішні кошти у рахунок майбутнього скорочення енерговитрат. Певною мірою це 
нагадує договір про виконання робіт/надання послуг, що має значні особливості по своїй оплаті. 

Енергосервісний договір укладається за ціною, що дорівнює сумі скорочення витрат 
замовника енергосервісу на оплату паливно-енергетичних ресурсів, житлово-комунальних 
послуг порівняно з витратами, що були б здійснені за відсутності енергосервісу, яка має бути 
забезпечена виконавцем енергосервісу за весь строк дії енергосервісного договору, з 
урахуванням фіксованого відсотка суми скорочення витрат замовника енергосервісу на оплату 
відповідних паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, що підлягає до 
сплати виконавцю енергосервісу. 

У разі якщо енергосервісним договором передбачено скорочення рівня споживання 
паливно-енергетичних ресурсів, житлово-комунальних послуг, енергосервісний договір 
укладається за ціною, що дорівнює добутку обсягу скорочення споживання замовником 
енергосервісу відповідних паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, 
який має бути забезпечений виконавцем енергосервісу за весь строк дії енергосервісного 
договору, і відповідних цін (тарифів), що діяли на дату оголошення про проведення процедури 
закупівлі енергосервісу, з урахуванням фіксованого відсотка суми скорочення витрат замовника 
енергосервісу на оплату відповідних паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-
комунальних послуг, що підлягає до сплати виконавцю енергосервісу. 

Розрахунки за енергосервісним договором здійснюються за рахунок суми скорочення 
витрат замовника енергосервісу порівняно з витратами, які були б здійснені за відсутності 
енергосервісу, на оплату паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг за 
відповідний період на підставі цін (тарифів), що діяли у період, за який здійснюється 
розрахунок. У разі якщо енергосервісним договором передбачено скорочення рівня споживання 
паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, сума скорочення витрат 
замовника енергосервісу визначається як різниця між базовим рівнем споживання паливно-
енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг і фактичним рівнем споживання 
паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг, помножена на ціни (тарифи) на 
оплату паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг, що діяли у період, за 
який здійснюється розрахунок. 

Оскільки процедура закупівлі послуг з енергосервісу відрізняється від процедури, 
передбаченої Законом [10], то для оцінки енергосервісних договорів Законом [9] передбачено 
особливості оцінки пропозицій учасників процедури закупівлі: 

1) Під час проведення процедури закупівлі енергосервісу основним критерієм оцінки 
пропозицій учасників процедури закупівлі для визначення найбільш економічно вигідної 
пропозиції є показник ефективності енергосервісного договору (чиста приведена вартість). 
Показник ефективності енергосервісного договору визначається як сумарне за двадцятирічний 
період з дати оголошення про проведення процедури закупівлі енергосервісу значення 
дисконтованих різниць між щорічними скороченнями витрат замовника та щорічними 
платежами учаснику процедури закупівлі. Дисконтування здійснюється на розмір облікової 
ставки Національного банку України, що діяла на дату оголошення про проведення процедури 
закупівлі енергосервісу. 
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2) Якщо для визначення найбільш економічно вигідної пропозиції конкурсних торгів, 
крім показника ефективності енергосервісного договору, застосовуються й інші критерії оцінки, 
у документації конкурсних торгів визначається їх вартісний еквівалент або питома вага цих 
критеріїв у загальній оцінці пропозицій конкурсних торгів. Питома вага критерію 
«показник ефективності енергосервісного договору (чиста приведена вартість)» не може бути 
нижчою за 75 відсотків. Тому необхідний механізм розрахунку показника ефективності 
енергосервісного договору в дорожньому господарстві. Цей механізм буде застосовуватися для 
оцінки пропозиції учасників конкурсних торгів на закупівлю. 

Процедура публічних закупівель енергосервісу (далі – закупівель енергосервісу) повинна 
відповідати вимогам Закону України [9] та [10]. 

Для оцінки ефективності енергосервісного договору використовується «приведений 
показник ефективності енергосервісного договору» - показник ефективності енергосервісного 
договору, зазначений учасником у тендерній пропозиції та перерахований із урахуванням 
показників інших критеріїв оцінки за математичною формулою, визначеною методикою оцінки 
замовником у тендерній документації. 

Установа, підприємство або організація, де реалізується енергозберігальний проект, за 
рахунок виконавця енергосервісу за енергосервісним договором нічого не витрачає на його 
впровадження.  

Фіксований відсоток суми скорочення витрат замовника енергосервісу на оплату 
відповідних паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, що підлягає до 
сплати виконавцю енергосервісу, має становити не менше ніж 80 відсотків. Якщо на об’єкті 
енергосервісу планується здійснення енергозберігальних (енергоефективних) заходів за рахунок 
бюджетних коштів, замовник має право встановлювати максимальний розмір фіксованого 
відсотка менше ніж 80 відсотків. 

Строк дії енергосервісного договору [11] не може перевищувати 15 років. 
Енергосервісний договір припиняється достроково у разі, якщо сукупна сума виплат, здійснених 
на користь виконавця енергосервісу, досягла ціни енергосервісного договору. 

Під час проведення процедури закупівлі енергосервісу для оцінки пропозицій учасників 
процедури закупівлі та визначення найбільш економічно вигідної пропозиції замовник замість 
критерію оцінки тендерних пропозицій та пропозицій на переговорах (у разі застосування 
переговорної процедури закупівлі) «ціна» застосовує критерій «показник ефективності 
енергосервісного договору». 

Показник ефективності енергосервісного договору визначається як сумарне за 
двадцятирічний період з дати оголошення про проведення процедури закупівлі енергосервісу 
значення дисконтованих у кожному інтервалі різниць між щорічними скороченнями витрат 
замовника та щорічними платежами виконавцю енергосервісу. Дисконтування здійснюється на 
розмір облікової ставки Національного банку України, що діяла на дату оголошення про 
проведення процедури закупівлі енергосервісу. Приведений показник ефективності 
енергосервісного договору – показник ефективності енергосервісного договору, зазначений 
учасником у тендерній пропозиції та перерахований із урахуванням показників інших критеріїв 
оцінки за математичною формулою, визначеною методикою оцінки замовником у тендерній 
документації. 

Під інтервалом дисконтування розуміється календарний рік. Для врахування неповного 
інтервалу ставка дисконтування для нього коригується відповідно до кількості днів цього 
неповного інтервалу. 

Якщо для визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції крім показника 
ефективності енергосервісного договору застосовуються й інші критерії оцінки, то визначається 
приведений показник ефективності енергосервісного договору – показник ефективності 



ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ. ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

20   ISSN 2524-0994. Dorogi i mosti, 2018 (18) 

енергосервісного договору, зазначений учасником у тендерній пропозиції та перерахований із 
урахуванням показників інших критеріїв оцінки за математичною формулою, визначеною 
методикою оцінки замовником у тендерній документації. Питома вага критерію «показник 
ефективності енергосервісного договору» не може бути нижчою за 75 відсотків: 
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де  ОБЧИСЛБ  – обчислювальна кількість балів; 

 ЕСКО
ВИЗНNPV  – показник ефективності енергосервісного договору тендерної пропозиції, 

що оцінюється, грн; 

 ЕСКОNPVmax  – найвищий показник ефективності енергосервісного договору тендерної 

пропозиції, грн; 

 ik
 

– коефіцієнт, що враховує питому вагу критерію «показник ефективності 

енергосервісного договору» (від 1,0 до 0,75); 

 n
ВИЗНSi

ВИЗНS .....  – показники, що враховують інші критерії тендерної пропозиції, що 

оцінюється, грн; 

   nSiS max......max – найвищі показники, що враховують інші критерії тендерної пропозиції, 

що оцінюється, грн;  

 nkk .....2
 

– коефіцієнти, що враховують питому вагу інших критеріїв оцінки (сума 

коефіцієнтів не може перевищувати   ;25,0....225,0  nkk  

Показник ефективності енергосервісного договору 




 ECKONPV  визначається як 

сумарне за двадцятирічний період з дати оголошення про проведення процедури закупівлі 
енергосервісу значення дисконтованих у кожному інтервалі різниць між щорічними 
скороченнями витрат замовника та щорічними платежами виконавцю енергосервісу: 
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де 20 – термін реалізації проекту, років; 
 k

 
– порядковий номер року від початку реалізації проекту; 

 
kP  – щорічні скорочення витрат замовника енергосервісу, грн.; 

 kZ  – щорічні платежі учаснику процедури закупівлі енергосервісу (виконавцю 

енергосервісу), грн.; 
 r  – ставка дисконту (в розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла 
на дату оголошення про проведення процедури закупівлі енергосервісу). 

%100
kPp

k


       (3) 

де p  – фіксований відсоток суми скорочення витрат замовника енергосервісу на оплату 

відповідних паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, що підлягає до 
сплати виконавцю енергосервісу, %. 
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Енергосервісний договір укладається за ціною, що дорівнює сумі скорочення витрат 
замовника енергосервісу на оплату паливно-енергетичних ресурсів, житлово-комунальних 
послуг порівняно з витратами, що були б здійснені за відсутності енергосервісу, яка має бути 
забезпечена виконавцем енергосервісу за весь строк дії енергосервісного договору з 
урахуванням фіксованого відсотка суми скорочення витрат замовника енергосервісу на оплату 
відповідних паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, що підлягає до 
сплати виконавцю енергосервісу: 

TkPkQ        (4) 

де kQ – ціна енергосервісного договору, грн. 

 T  – строк дії енергосервісного договору, років. 

Висновки 

На сьогоднішній день рівень енергоефективності в галузі не відповідає реальним 
потребам часу та обставин. 

Серед причин такого становища слід назвати: 

 відсутність фінансових можливостей  щодо модернізації енергоспоживаючих 
об'єктів; 

 недостатність державних фондів та програм фінансування заходів з підвищення 
енергоефективності; 

 недостатність усвідомлення та зацікавленості працівників всіх рівнів щодо 
доцільності та необхідності системної реалізації енергоощадної політики; 

 відсутність належного обліку використання різних видів енергії; 
 відсутність діючої системи мотиваційних та адміністративних важелів ефективного 

використання енергії; 
 недостатність актуальних знань, досвіду, кваліфікаційних та професійних навичок як 

в самій сфері енергоефективності, так і в суміжних сферах (фінансовій, інформаційній, 
технологічній тощо). 

Для прискорення процесу впровадження енергоефективних технологій необхідно 
удосконалення механізмів стимулювання енергозбереження на загальнодержавному та 
галузевому рівні. Це удосконалення слід розглядати, перш за все, в рамках суворого виконання 
програм енергозбереження та енергоефективності, використання відновлюваних джерел енергії 
як важливого організаційно-технічного заходу на забезпечення масового впровадження 
енергозберігальних технологій за рахунок застосування механізму адміністративного та 
економічного стимулювання ощадливого споживання енергоносіїв шляхом запровадження 
енергосервісу. 
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THE MECHANISM FOR EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF THE ENERGY 

SERVICING IN THE ROAD ECONOMY 
 

Abstract 
Introduction. Ukraine is an energy-deficient country and it imports a significant share of energy 

carriers for its own needs. At the same time, the energy intensity of the domestic economy is in 3-4 
times higher than the corresponding indicators of economically developed countries which makes the 
country an extremely sensitive and vulnerable to the import of energy resources and, at the same time, 
complicates ensuring the normal living conditions of its residents and of the country as a whole. 

The purpose of the study is an analysis of the mechanisms for evaluation of the efficiency of the 
energy servicing in the road economy, identifying the issues in this matter and finding the methods for 
their solution. 

Research methods. During research, the methods of complex and system analysis were used; 
abstract-logical, graphical, statistical, calculation-structural, comparative analysis, etc. were applied. 

Problem statement. Increasing energy efficiency is very important nowadays because the cost of 
energy resources is rapidly increasing and the use of renewable energy resources is at an initial level 
(about 2.7% of the total primary energy consumption). However, the used resources are consumed 
extremely uneconomically. One of the main reasons for that is the slow rate of modernization of 
industry, the major part of which was created during the Soviet epoch with its very liberal energy 
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prices. One of the methods of increasing the energy efficiency in road economy is the conclusion of 
energy savings performance contracts with the appropriate enterprises and organizations which provide 
a set of energy saving measures. Therefore, in order to assess the market players' proposals on energy 
saving measures, it is required to develop clear requirements for determining the indicator of the energy 
saving performance contracts efficiency. 

Conclusions. To accelerate the implementation of energy efficient technologies, it is required to 
improve the mechanisms for stimulating the energy saving at the national and industrial levels. This 
updates should be considered, first of all, within strict performance of energy saving and energy 
efficiency programs, the use of renewable energy sources as an important organizational and technical 
measure to ensure the mass implementation of energy saving technologies. 

Key words: energy servicing, energy saving performance contract, energy efficiency, 
performance indicator. 
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МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГОСЕРВИСА 

В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 
Анотация 
Введение. Украина является энергодефицитной страной и импортирует значительную 

часть энергоносителей для собственных нужд. В то же время энергоемкость отечественной 
экономики в 3-4 раза превышает соответствующие показатели экономически развитых стран, 
что делает страну чрезвычайно чувствительной и уязвимой перед импортом энергоносителей и 
усложняет обеспечение нормальных условий жизнедеятельности граждан и страны в целом. 

Целью статьи является анализ механизмов оценки эффективности энергосервиса в 
дорожном хозяйстве, определение проблем в этом вопросе и поиск путей их решения. 

Методы исследования. В процессе исследования использовались методы комплексного и 
системного анализа, абстрактно-логический, графический, статистический, расчетно-
конструктивный, сравнительного анализа и другие. 

Проблематика. Повышение энергоэффективности в наше время очень актуально из-за 
того, что энергоресурсы стремительно дорожают, а использование возобновляемых - находится 
на начальном уровне (где-то около 2,7 % от общего потребления первичной энергии). Впрочем, 
и те ресурсы, которые мы используем, потребляются крайне неэкономно. Среди главных причин 
- низкие темпы модернизации промышленности, значительная часть которой строилась еще в 
советские времена с их очень либеральными ценами на энергию. Одним из методов повышения 
энергоэффективности в дорожном хозяйстве является заключение с соответствующими 
профильными предприятиями и организациями энергосервисных договоров, 
предусматривающих комплекс мер по энергосбережению. Поэтому для оценки предложения 
участников рынка относительно мероприятий по энергосбережению необходимо разработать 
четкие требования по определению показателя эффективности энергосервисного договора. 
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Выводы. Для ускорения процесса внедрения энергоэффективных технологий необходимо 
совершенствование механизмов стимулирования энергосбережения на общегосударственном и 
отраслевом уровне. Это усовершенствование следует рассматривать, прежде всего, в рамках 
строгого выполнения программ энергосбережения и энергоэффективности, использования 
возобновляемых источников энергии, как важного организационно-технического мероприятия 
на обеспечение массового внедрения энергосберегающих технологий. 

Ключевые слова: энергосервис, энергосервисный договор, энергоэффективность, 
показатель эффективности. 

 
 


