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ПОТРЕБА	В	ІНВЕСТИЦІЯХ	У	ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	
УКРАЇНИ	

Інвестиційна 
потреба ($) 

•  17 млрд. 

•  28 млрд. 

•  4 млрд. 

•  2 млрд. 

•  6 млрд. 

Потенціал 
скорочення газу 

(млрд. м3) 

•  2,3 

•  4,7 

•  1,7 

•  0,3 

•  2,4 

Скорочення 
споживання газу 

на  
$1 млрд. 

•  135 млн. м3 

•  168 млн. м3 

•  425 млн. м3 

•  150 млн. м3 

•  400 млн. м3 

Всього $ 57 млрд. 11,4 млрд.м3 

Сфера 

•  Санація багатоквартирних будинків 

•  Санація індивідуальних будинків 

•  Заміна котлів 

•  Санація громадських будівель 

•  Модернізація виробництва тепла    та 
мереж 

1,2 млрд.м3 

(Аналітичний	звіт	Мінрегіону	«Теплова	енергетика	у	ЖКГ:	стан	та	перспективи»,	2016	рік)	
	



 
ДЖЕРЕЛА ІНВЕСТИЦІЙ У 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ 

 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ 
Бюджет розвитку місцевих бюджетів є складовою СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 

ДОХОДИ ВИДАТКИ 
Основним джерелом 
формування бюджету 
розвитку, як правило,  є  
кошти, що передаються 
із  ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ 

І) проведення капітальних видатків - виконання 
інвестиційних проектів; будівництво, капітальний ремонт та 
реконструкцію об'єктів соціально-культурної сфери і 
житлово-комунального господарства; будівництво і 
придбання житла окремим категоріям громадян; розвиток 
дорожнього господарства; придбання шкільних автобусів та 
автомобілів швидкої медичної допомоги; інші заходи, 
пов'язані з розширеним відтворенням; 
 
ІІ) внески органів місцевого самоврядування до 
статутного капіталу суб'єктів господарювання; 
 
ІІІ) інші 
 

дивіденди; 
плата за надання місцевих 
гарантій;  
кошти пайово ї участ і у 
розвитку інфраструктури; 
кошти за договорами про 
розподіл продукції; 
кошти від відчуження майна, 
земельних ділянок; 
місцеві запозичення 
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МОЖЛИВОСТІ	ІНВЕСТУВАННЯ	КОШТАМИ	МБ	

Довідка про виконання місцевих бюджетів за видатками станом на 01.01.2017 
(з урахуванням трансфертів, що передаються до державного бюджету) (млрд. грн.) 

№ п/п Назва території Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд Разом 

1 Автономна Республіка Крим  -   -  -  
1 Вінницька 11,70    2,13    13,83    
2 Волинська 7,96    1,48    9,44    
3 Дніпропетровська 24,98    7,15    32,12    
4 Донецька 12,98    3,15    16,13    
5 Житомирська 9,65    1,47    11,13    
6 Закарпатська 8,77    1,28    10,04    
7 Запорізька 13,36    2,51    15,87    
8 Івано-Франківська 10,54    1,62    12,16    
9 Київська 12,93    3,39    16,33    
10 Кіровоградська 7,47    1,06    8,53    
11 Луганська 4,94    1,21    6,14    
12 Львівська 18,28    4,54    22,82    
13 Миколаївська 8,13    1,44    9,58    
14 Одеська 15,19    4,72    19,91    
15 Полтавська 11,80    2,38    14,17    
16 Рівненська 9,11    1,08    10,19    
17 Сумська 8,77    1,25    10,03    
18 Тернопільська 8,21    1,05    9,26    
19 Харківська 17,76    4,53    22,29    
20 Херсонська 7,24    1,08    8,32    
21 Хмельницька 9,65    1,65    11,29    
22 Черкаська 9,73    1,53    11,25    
23 Чернівецька 6,25    1,10    7,36    
24 Чернігівська 7,70    1,04    8,74    
25 м.Київ 22,65    10,83    33,48    
27 м.Севастополь -      -      -      

Всього 285,73    64,68  350,41    



	
ДИНАМИКА	ПОШИРЕННЯ	ЕНЕРГОСЕРВІСУ	

	

	6,77		 	6,47		
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	-				
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Оплата	комунальних	
послуг	(План)	

Оплата	комунальних	
послуг	(Факт)	

Оплата	енергосервісу	
(План)	

Оплата	енергосервісу	
(Факт)	

Видатки	державного	бюджету	(ДБ)	(млрд.	грн.)	

2016	 2017	

	19,68		
	17,79		

	0,0019				 	0,0003				

	16,13		

	7,83		

	0,0024				 	0,0015				
	-				

	4,00		

	8,00		

	12,00		

	16,00		

	20,00		

Оплата	комунальних	
послуг	(План)	

Оплата	комунальних	
послуг	(Факт)	

Оплата	енергосервісу	
(План)	

Оплата	енергосервісу	
(Факт)	

Видатки	місцевих	бюджетів	(МБ)	(млрд.	грн.)	

2016	 2017	

Планові видатки ДБ на оплату 
енергосервісу складають 
лише 0,00003 % 
від видатків на комунальні послуги 

Планові видатки МБ на оплату 
енергосервісу складають 
лише 0,01 %  
від видатків на комунальні послуги 
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Підвищення	ефективності	комунального	теплопостачання	
та	бюджетних	установ	
	

9. Засновницький 
внесок, кредит  

1. Інвестиційний 
план 

5. Повідомлення про здійснення 
місцевих запозичень 

6. Погодження обсягів та умов 
запозичень 

17. Погашення та 
обслуговування кредиту 

8. Надання кредиту 

13. Оплата послуг 
4. Надання ліцензії та затвердження тарифів з 
постачання тепла 

12. Надання послуг з 
теплопостачання 

Голова міськвиконкому 

Комунальне підприємство КП 

Міська рада 

Мінфін, КМУ 

Споживачі 
тепла 

Постачальники 
обладнання 

7. Застава  

Бюджетні 
установи 

15. ? Щорічні асигнування коштів 
на оплату енергосервісу 
(захищена стаття бюджету) Комунальне	ЕСКО	
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Фінансування	тепломодернізації	через	КП	під	МГ	

1. Засновницький 
внесок (не менше 
30% суми кредиту) 

2. Підвищення е/
ефективності 
бюджетних 
установ 

5. Повідомлення про надання гарантії 

6. Погодження умов гарантії 

7. Місцева гарантія 

15. Щорічні 
асигнування 
коштів на оплату 
енергосервісу 
(захищена стаття 
бюджету) 

Голова міськвиконкому 

Комунальне ЕСКО підприємство 
КП 

Мінфін, КМУ 

Бюджетні 
установи 

Постачальники 
обладнання 

11. Постачання та монтаж 
обладнання 
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ЗВ’ЯЗАНІ		РОЗРАХУНКИ	ЗА	КОМУНАЛЬНІ	ПОСЛУГИ	

• Державним бюджетом на 2017 рік передбачено надання субвенцій на покриття різниці 
в оплаті населенням комунальних послуг на 5 млрд грн. та 61,2 млрд грн на субсидії 
населенню 

• Розрахунки проводяться шляхом виставлення платіжних доручень на оплату послуг 
проти доручень на сплату податків на таку саму суму протягом одного банківського 
дня.  

•  Станом на 7 серпня 2017 року на субвенції перераховано 38,725 млрд грн 

Стан	ринку		
2017	р.	

• Усунення зацікавленості населення у відображені індивідуальному обліку споживання 
та обґрунтованості тарифів 

• Усунення потреби  постачальників енергоресурсів-платників податків в 
індивідуальному обліку енергоресурсів, які споживають отримувачі субсидій, в 
економії цих ресурсів, застосуванні енергоефективних технологій їх генерації та 
передачі 

• Відсутність  контролю за відповідністю виставлених рахунків дійсному споживанню  

Бар’єри	

• Виплата	субсидій	грошовими	коштами	без	зв’язаних	вимог,	застосування	відключення	від	
комунальних	послуг	в	разі	несплати,	поступове	перенаправлення	субсидій	на	фінансування	
енергоефективних	заходів.	

Варіанти	
вирішення	

• Поява	стимулів	у	населення	та	комунальних	підприємств	до	проведення	енергоефективних	
заходів,	обліку	та	економії	спожитих		ресурсів,	збільшення	попиту	на	фінансування	
енергоефективних	заходів	

Очікувані	
результати	
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ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ	ПАРТНЕРСТВО			

	

• Існує розрив між потребою інвестицій в енергоефективність України, яка  оцінюється в 57 
млрд. дол., та щорічними можливостями бюджетів. Залучити такий обсяг інвестицій 
можливо лише за участю коштів приватного сектору.   
	

Стан	ринку	
у	2016	р.	

• Відсутність повноважень органів влади прийняти зобов’язання на умовах 
господарських договорів щодо повернення інвестицій у довгостроковий (більше одного 
року) публічний проекти, які здійсненні  приватним сектором у його розробку, 
будівництво та передачу «під ключ»  або експлуатацію, а також щодо гарантій 
відшкодування втрат внаслідок недостатньої окупності проекту,     
	

Бар’єри	

• Внести зміни до Бюджетного кодексу України щодо надання повноважень приймати 
зобов’язання на умовах господарських договорів щодо повернення інвестицій у 
довгострокові (більше одного року) публічні проекти, які здійсненні  приватним 
сектором у його розробку, будівництво та передачу «під ключ»  або експлуатацію, а 
також щодо гарантій відшкодування втрат внаслідок недостатньої окупності проекту 

Варіанти	
вирішення	

• Збільшення інвестицій у енергоефективність України за рахунок коштів 
приватного сектору.      
	

Очікувані	
результати	
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ВИКУП	ПРАВА	ВИМОГИ	ЗА	ЕНЕРГОСЕРВІСНИМИ	(Е/С)	
ДОГОВОРАМИ	

• За	інформацією	Держенергоефективності	укладено	лише	19	договорів	Е/С	
• Згідно	з	експертними	оцінками	в	Україні	бюджетні	будівлі	споживають	теплову	енергії	від	
130	до	250	кВт*год/м2,	-	в	ЄС	цей	показник	складає	від	50	до	80	кВт*год/м2»	

Стан	ринку	
у	2016	р.	

• Ризик	відмови	у	стягненні	заборгованості	бюджетних	установ	(БУ)	за	Е/С	договорами	у	
зв'язку	з	відсутністю	асигнувань		на	розрахунки	за	ними	у	бюджеті	на	певний	рік	протягом	
дії	договору.	

• Розрив	між	коротким	терміном		впровадження	Е/С	заходів	(до	1	року)	і	довгим	терміном	їх	
окупності	(до	10	років),	що	занадто	підвищує	вимоги	до	власного	розміру	власного	
капіталу	ЕСКО-компаній.	

Бар’єри	

• Надання	повноважень	міським	радам	надавати	гарантії	за	зобов'язаннями	БУ,	що	
дозволить	банку	викупати	право	вимоги	за	Е/С	договорами		(Зміни	до	Бюджетного	кодексу	
України)	після	перших	розрахунків	в	межах	досягнутої	економії.	У	цьому	випадку	інвестиції	
для	ЕСКО-компанії	окупаються	протягом	1-2	років.	

Варіанти	
вирішення	

• Залучення	приватних	інвестицій	до	енергомодернізації	бюджетних	установ	міських	рад,	
збільшення	платоспроможного	попиту	на	кредитні	ресурси			

Очікувані	
результати	
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КОЕФІЦІЄНТ	ЛІКВІДНОСТІ	МІСЦЕВИХ	ГАРАНТІЙ	
(кредитування	енергоефективності	комунального	сектору)	

• Надано	гарантій	на	користь	МФО	55,3	млн.	євро	
• ставки	кредитів:	6%;	EURIBOR	+(6-7)%	
• Термін	до	погашення	–	5-13	років	

Стан	ринку	
у	2016	р.	

• Обмежена	кількість		ліквідного	майна	комунальних	підприємств	для	застави	
• Відсутність	коефіцієнту	ліквідності	місцевих	гарантій	(в	разі	використання	такого	
забезпечення	замість	застави),	наслідок	-		погіршення	показників	економічних	нормативів	
НБУ	

Бар’єри	

• Запропонувати	НБУ	ввести	коефіцієнт	ліквідності	місцевих	гарантій	1,0	при	визначенні	
банками	кредитного	ризику	

Варіанти	
вирішення	

• Можливість	для	банків	фінансувати	окупні	еко-проекти	комунальних	підприємств	без	
значного	погіршення	економічних	нормативів	

Очікувані	
результати	
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Дякуємо	за	увагу!	

Висоцький	Володимир	Вікторович	
Заступник	директора	департаменту	екологічного	реінжинірингу	та	впровадження	проектів	ресурсозбереження	

	
М.	Київ,	вул.	Б.	Хмельницького	16-22	

vvvysotsskyi@ukrgabank.com	


