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Юрія Кондратюка»



ПЕРЕВАГИ ЕНЕРГО-
ЕФЕКТИВНОСТІ

Раціональне
використання ресурсів

Низька енергоємність
ВВП

Структурна перебудова
економіки

Енергетична безпека

Конкурентні переваги для 
національного

товаровиробника

Привабливий
інвестиційний клімат

Менше техногенне
навантаження

ПЕРЕВАГИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 



Накази

37%

Укази 

Президента

4%

Закони

33%

Акти КМУ

26%

49

Структура регуляторних активів, що регулюють

енергоефективність

типи енерго-
ефективних

проєктів

технологічні

ресурсозбе-
рігаючі

соціально-
екологічні

організаційні

ТИПИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ПРОЕКТІВ



ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИЙ ПРОЄКТ

Екологічний 

аналіз

Економічний 

опис

Технічне та 

технологічне 

обслуговування

Контрактне 

супроводження 

обслуговування

Експертна оцінка 

обслуговування

Інші документи 

обслуговування

СКЛАДОВІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО ПРОЕКТУ



ЕТАП 1. РОЗРОБКА ПРОЕКТУ. 

Збір інформації та виявлення ключових проблем.

Визначення загальних завдань і цілей

енергоефективності

РЕЗУЛЬТАТ

Визначення можливих наслідків

впровадження проектів (в тому числі

негативних). Розробка плану

впровадження проекту.

ЕТАП 2. ІНВЕСТИЦІЙНА ФАЗА

Пошук фінансових ресурсів для забезпечення

впровадження проекту. Придбання енергоефективних

технологій.

РЕЗУЛЬТАТ

Наявність певної кількості

фінансових ресурсів для здійснення

проекту. Наявність

енергоефективного обладнання і

технологій.

ЕТАП 3. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Заміна та модернізація обладнання. Розширення і

інновація виробничого процесу. Експлуатація

енергозберігаючого обладнання.

РЕЗУЛЬТАТ

Заміна та модернізація обладнання.

Розширення та інновація

виробничого процесу

ЕТАП 4. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОЕКТУ ТА 

ПЕРСПЕКТИВ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ 

НАПРЯМКІВ

Моніторинг основних техніко-економічних показників.

Аналіз результатів проекту та перспектив

впровадження нових напрямків енергозбереження.

РЕЗУЛЬТАТ

Визначено показники ефективності

розробленого проекту. Отримані

результати зіставлені з плановими.

Проект продовжують реалізовувати,

вносять корективи або ліквідують

ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ПРОЄКТІВ 



ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ВПРОВАДЖЕННЯ 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ПРОЄКТІВ

№ 

п/п

Показник Суть показника Формула Складові

1. Чистий приведений

дохід (NPV)

Під чистим приведеним доходом

розуміють різницю між приведеними до

теперішньої вартості сумою чистого

грошового потоку за період

експлуатації проекту і сумою

інвестиційних витрат на його

реалізацію.
CFt – сума чистого 

грошового потоку за 

окремими інтервалами 

загального періоду 

експлуатації проекту, грн;

IC – сума інвестованих 

затрат для реалізації проекту 

(можуть бути одноразові 

вкладення та щорічні), грн.;

i – дисконтна ставка,%;

n – кількість інтервалів у 

загальному періоді t.

2. Індекс дохідності (PI) Під індексом дохідності розуміють

співвідношення чистого

дисконтованого доходу і дисконтованої

вартості інвестицій (дисконтована

норма прибутку), що використовується

для порівняння альтернативних

проектів.

3. Період окупності

(РР)

Під періодом окупності розуміють

період часу, необхідний для покриття

витрат на той чи інший проект або для

повернення коштів, вкладених

підприємством за рахунок коштів,

одержаних в результаті основної

діяльності по даному проекту.

4. Внутрішня норма

дохідності (IRR)

Визначається як норма дисконту, при

якій величина приведених надходжень

від реалізації дорівнює величині

приведених затрат на проект.
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ПОРІВНЯННЯ ТА ВИБІР ПРОЕКТІВ ЗА РІЗНИМИ КРИТЕРІЯМИ

ОЦІНЮВАННЯ



Підготовка пропозиції щодо запуску 

проекту

Експертиза пропозиції щодо

запуску проекту

Контроль щодо оформлення

документації

Ранжування проектів

Прийняття рішення щодо

запуску проекту

Включення проекту в план

Коригування складу проектів

згідно обмежень

Функціональний замовник

Генеральний замовник

Технічний проектний офіс

Технічний проектний офіс

Керівник напряму

Технічний проектний офіс

Генеральний замовник

ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ПРОЕКТІВ



МЕХАНІЗМИ ФІНАНСУВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ПРОЄКТІВ

Фінансовий 

механізм 
Використання 

Отримання 

доступу 
Переваги Недоліки 

Власні кошти 

муніципального 

(міського), 

державного 

бюджету 

 

Всі види муні- 

ципальних про- 

ектів 

Муніципальні 

(міські) і держав- 

ні органи управ- 

ління. 

 

Незалежність у 

прийнятті рішень. 

Обмеженість кош- 

тів; може виявити- 

ся недоступним для 

великомасш- 

табних 
проектів. 

  Муніципалітети   

  (міські ради),   

 
 

Пільгові 

кредити 

 

Використовують 

процентну став- 

ку нижче рин- 
кової, щоб ско- 

держава, банки 

(іноді в рамках 

програми з між- 

народними фі- 
нансовими орга- 

 

Пільговий період 

по сплаті відсот- 

ків. Більш трива- 
лий термін пога- 

Все одно мають 

додаткові платежі 

по обслуговуван- 

ню кредита 

 ротити вартість нізаціями), кре- шення.  

 залучення пози- дитні фонди, під-   

 кових коштів. тримувані між-   

  народними і ба-   

  гатосторонніми   

  організаціями.   

 Надаються бан-  Можливо отрима- Більш дорогі і 
 ками, кредитни-  ти швидше, ніж важкодоступні 

Кредити 

комерційних 

банків 

ми спілками та 
фінансовими 

компаніями за 

ринковими від- 
сотковими став- 

Місцеві і зарубі- 
жні комерційні 

банки. 

фінансування, 
прив'язане до 

державних або 

донорських про- 
грам. 

для капіталоміст- 
ких проектів 

з великим термі- 

ном окупності. 

 ками.    

 Надаються між- Уряд, донори   

Може затримати 

комерціалізацію 

фінансування 

енергетичної 

ефективності. 

 народними фі- (зазвичай в ув'яз- Не вимагають 
 нансовими ор- ці з конкретними погашення. 
 ганізаціями, за- програмами Меньш жорсткі 
 звичай через сприяння розвит- критерії відбору 
 відповідальні за ку); державні проектів 

Гранти реалізацію, міс- 
цеві та міжнаро- 

банки (для сти- 
мулювання та 

 

 дні неурядові комерційного  

 організації, фінансування і  

 агенства міжна- відкриття ринку  

 родного розвит- фінансування  

 ку. енергетичної  

  ефективності).  

 Забезпечення Спеціальні гара- З'являється мож- Обтяжлива робота 

Часткові 

гарантії по 

кредиту 

кредиту на ви- 
падок невико- 
нання позичаль- 
ником фінансо- 

нтійні механізми. 
Суверенні гаран- 
тії, що надаються 

державою. 

ливість отримати 
кредит від фінан- 
сової організації, 

який в іншому 

з підготовки 

фінансової 

документації. 

 вих зобов'язань.  випадку був би  

   недоступний.  

 



МЕХАНІЗМИ ФІНАНСУВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ПРОЄКТІВ

  Контракт, який  Заощадження за 
 За проектами, що підписується між Замовнику не рахунок проекту 
 забезпечують за замовником і потрібен почат- потрібно ділити з 
 рахунок скоро- енерго сервісної ковий капітал для постачальником 
 чення енерговит- компанією. Фі- фінансування послуг. Необхід- 
 рат достатньо нансування може проекту на поча- не підтвердження 
 заощаджень, щоб залучатися через тковому етапі. оплати Замовни- 
 сплатити витрати муніципалітет  ком послуг, що 
 за проектом. (міськрада), по-  поставляються за 

Перфоманс– 

контракти 

 стачальника по- 
слуг, постачаль- 
ника обладнання 

 тарифами до 
впровадження 

проекту на дого- 
  або через третю  вірний період. 
  сторону.  Потрібна достат- 
    ня кількість при- 
    ладів обліку для 
    визначення бази- 
    су і відстеження 
    заощаджень на 
    основі порівнян- 
    ня з базисом. 
 Дозволяє фірмам Приватні компа- Термін від 3-20 Активи, облад- 
 отримувати акти- нії, які бажають років; обладнен- нання знаходить- 
 ви в лізинг з по- надати об'єкти ня використову- ся у власності 
 дальшим вику- теплопостачання ється відразу, а лізингодавця, 
 пом без викорис- в лізинг. Вироб- заплатити за ньо- стягуються дода- 

Лізинг тання кредиту. ники та продавці 
обладнання, які 

го можна пізні- 
ше, вивільняють- 

ткові платежі в 
рамках платежу 

  хочуть вийти на ся фінансові ко- по лізингу. 
  ринок. шти для інших  

   цілей, лізингові  

   платежі врахо-  

   вуються як ви-  

   трати.  

 Залучення муні- Спеціалізоване Процентні Потрібно тривала 

Муніципальні 

облігації 

(міськради) 

ципалітетом 

(міськрадою) 

внутрішніх 
коштів за раху- 

інвестиційна 
пропозиція 

платежі, швидше 

за все, звільня- 

ються від опода- 
ткування. 

і дорога підгото- 
вча робота. 

 нок випуску об-    

 лігацій    

 Акумулює Неурядові орга- Самодостатність Законодавчі та 
 заощадження за нізації, органи після першої ка- інституційні ба- 

Револьверний 

фонд 

рахунок проектів 

енергетичної 

ефективності для 

державного 

управління, між- 

народні донори, 

піталізації. р'єри заважають 

акумулювати за- 

ощадження. 
 самофінансуван- міськради.   

 ня майбутніх    

 інвестицій в інші    

 аналогічні    

 проекти.    

 



АЛГОРИТМ ВИБОРУ ФІНАНСОВИХ МЕХАНІЗМІВ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО ПРОЄКТУ
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Міжнародні 

організації, що 

фінансують 

енергоефективні

проєкти в Україні 

ФІНАНСУВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ПРОЄКТІВ

МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

ТРАДИЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ



УМОВИ НАДАННЯ КРЕДИТУ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ПРОЕКТИ 

БАНКІВСЬКИМИ УСТАНОВАМИ 

Умови кредитування 

Банки

ПрАТ «Ощадбанк» ПАТ АБ «Укргазбанк» АТ «Укрексімбанк»
АТ КБ 

«Приватбанк»

Цілі кредитування капітальні витрати (придбання/модернізація/реконструкція енергоефективного обладнення)

Графік погашення

кредит погашається 

щомісячно рівними 

частинами, сплата процентів 

щомісячно, сплата комісії 

щомісячно

кредит погашається 

щомісячно рівними 

частинами, сплата процентів 

щомісячно, сплата комісії 

щомісячно

кредит погашається 

щомісячно рівними 

частинами, сплата процентів 

щомісячно, сплата комісії 

щомісячно

рівними 

платежами

Перші 3 місяці -

погашаються 

тільки відсотки

Розмір відшкодування

Розмір відшкодування 

становить 20% (для осіб, 

яким призначено субсидію), 

максимум 12 000 грн. або 

35% (максимум 14 000 грн.) 

від суми кредиту при 

придбанні 

енергоефективного 

обладнання та/або матеріалів

35% (максимум 14 000 грн.) 

від суми кредиту при 

придбанні

енергоефективного

обладнання та/або

матеріалів для власникві

приватних будинків

- 20% суми кредиту – на 

твердопаливні котли (35% -

для субсидіантів);

- 35% - на утеплення

індивідуального житла;

- від 40% до 70% - для 

ОСББ.

отримання 

компенсації 

частини кредиту 

від держави – до 

40% вартості 

кредиту (за 

наявності 

одержувачів 

субсидій – від 40 

до 70%). У 2020 

році видається 

лише для ОСББ

Процента ставка 17,99 %

19,9% річних (від 7,5% 

річних, за умови придбання 

обладнання/матеріалів у 

ТОВ «ОЛТА», ТОВ 

«ГЛАССО»)

20 % річних 15,5 % річних

Вид фінансування (форма 

видачі)
строковий кредит строковий кредит строковий кредит 

строковий кредит



УМОВИ НАДАННЯ КРЕДИТУ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ПРОЕКТИ 

БАНКІВСЬКИМИ УСТАНОВАМИ 

Комісія

одноразово 4,99 % від суми 

кредиту;

переказ коштів – 750 грн.;

відкриття рахунку 300 грн., 

абонплата по рахунку 75 

грн./міс.,

страховка 450 грн. 

одноразово 4,5 % від 

суми кредиту;

переказ коштів – 0,5 % 

від суми кредиту;

відкриття рахунку 100 

грн., 

абонплата по рахунку 0 

грн./міс.,

страховка 500 грн.

одноразово 3,0 % від суми 

кредиту;

переказ коштів – 1,0 % від 

суми кредиту;

відкриття рахунку 250 грн., 

абонплата по рахунку 0 

грн./міс.,

страховка 0 грн.

2,9 % від початкової суми 

кредиту на місяць

Авансовий внесок 30% від вартості проекту
10% від вартості 

обладнення
10% від вартості обладнення від 10000 грн. без авансу

Строк кредиту 1-3 роки 1-3 роки до 3 років до 7 років

Сума кредиту 1000-50000 грн. 1000-50000 грн.
Від 5 000 до 

50 000 грн.

Ліміт кредитування повинен 

бути на 29 % вище, ніж 

рахунок на покупку 

енергоефективного обладнання 

або матеріалів



НЕТРАДИЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ПРОЄКТІВ

Механізм енергосервісних договорів
(перфоманс-контрактів, ЕСКО)

Базові  
енергетичні  

витрати Енергетичні витрати після
впровадження

енергоефективнихзаходів

Е
н

е
р

ге
т
и

ч
н

і

в
и

т
р

а
т
и

Детальний  

аналіз

ЧасТривалість  

договору

В
и

го
д
а

б
ю

д
ж

ет
у

Впровадження енергозберігаючих
заходів

Основні етапи реалізації енергосервісу для

бюджетних установ



КОЛЕКТИВНЕ ФІНАНСУВАННЯ ПРОЄКТІВ, БІЗНЕС-ІДЕЙ, СТАРТАПІВ

або

ФІНАНСУВАННЯ НАТОВПОМ

КРАУДФАНДИНГ СЬОГОДНІ ДЕМОНСТРУЄ ТА ЗАКРІПЛЮЄ ФІЛОСОФІЮ 
БІЗНЕСУ, ЯКИЙ ПРАЦЮЄ ЗА ПРИНЦИПОМ 

«ЗРОБІМО РАЗОМ»



МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ФІНАНСУВАННЯ 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ПРОЄКТІВ

• Відбувається комерційними банковими установами, або
спеціалізованими агенціями, фондами револьверного
фінансування

Кредитне фінансування та схеми 
часткових гарантій

• ЕСКО, це такі коипанії, які використовують контракти
гарантування результатів енергозаощаджень для
здійснення інвестицій на об`єктах комунальної чи
приватної власності

Використання енергосервісних 
компаній

• В програмах DSM, компанії з постачання тепла
організують впровадження енергоефективних проектів
у споживачів, забезпечуючи фінансування, технічні
рішення, та контрактні відносини з споживачами

Використання компаніями 
теплозабезпечення схем Demand-

Side-Management

• У формах Публічно-Приватного Партнерства, грантів
або Альянсів Глобального Розвитку, фінансування у
форматі Кіотського Протоколу

Інші види фінансування

Типи інвестиційних механізмів для енергоефективних проектів, що

використовуються у світовій практиці



СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПОЛІТИКИ

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

Країна Елементи політики енергоефективності

Ціновий Регулятивний Контролюючий Інформаційний Мотивацій

ний

Норвегія + + + +

Швеція + +

Німеччина + +

Данія + +

Польща + + +

Чехія + +

Міжнародний досвід фінансування енергоефективних проектів 

Країна Досвід

Норвегія
Їх досвід характеризується як процес забезпечення енергоефективності з урахуванням усіх аспектів лібералізованих

ринків, цільового планування й захисту навколишнього середовища.

Швеція

Налагоджена чітка система контролю за використанням «Енова СФ» енергоресурсів. Практикується звільнення

терміном на п’ять років від енергетичного податку, надання субсидії держави для реконструкції старих будівель

(заміна котлів, утеплення тощо), спрощене отримання дозволів на будівництво вітрових електростанцій.

Німеччина

Виробництво енергії за рахунок використання вугілля й альтернативних джерел енергії. Використання державних

дотацій на стимулювання екологічних альтернативних видів енергії й видобуток бурого й кам’яного вугілля.

Впровадження енергоефективності в Німеччині фінансується за допомогою банків та великих корпорацій.

Данія
Законопроект «Зелена трансформація для Данії». Головна ціль полягає у 100%-му переході на альтернативні види

енергії у сферах електро- і теплопостачання, в приватному секторі, промисловій і транспортній галузях до 2050 р.

Польща

Отримання кредитів від комерційних та державних банків для модернізації житлового фонду з низьким відсотком

(2-10%) під гарантію повернення через тарифну політику. Створення фонду «Теплової реновації та капітального

ремонту», який став основним фінансовим донором.

Чехія
Організовано державну Програму «Зелені заощадження». Створено Державний екологічний фонд Чехії, який

отримує фінансування від міжнародних організацій.



ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСУВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ – ДОСВІД

КРАЇН ЄС

Країна Гранти Пільгове кредитування Податкові  пільги

Продаж квотза  

механізмом  Кіотського  

протоколу

ЕСКО Європейські  структурні 

та  спільніфонди

Австрія + + + +

Бельгія + + + +

Болгарія + + + +

Кіпр + +

Чехія + + + + + +

Данія + +

Естонія + + + + +

Фінляндія + + +

Франція + + + + +

Німеччина + + + +

Греція + + + +

Угорщина + + + +

Ірландія + + +

Італія + + + + +

Латвія + + + + + +

Литва + + + + + +

Люксембург + + +

Мальта + + + + +

Нідерланди + + + +

Польща + + + + +

Португалія + + +

Румунія + + + + +

Словаччина + + + +

Словенія + + + + +

Іспанія + + + +

Швеція + + + +

Гранти/Субсидії в енергоефективність є найдоступнішим та найпоширенішим

інструментом фінансування енергоефективності в країнах ЄС


