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Україна належить до енер
годефіцитних країн, яка задо
вольняє свої потреби в паливно
енергетичних ресурсах за рахунок 
власного їх видобутку менше ніж 
на 50%. Поряд з цим ефектив
ність використання енергетич
них ресурсів в економіці України 
дуже низька.

Енергозатрати в окремих 
галузях промисловості пере
вищують відповідні показники 
виробництв країн з високим роз
витком економіки від 2 до 5 раз. 
Найбільш енергозатратними 
сферами економіки були і зали
шаються – металургійна, маши
нобудівна, хімічна та нафтохі
мічна промисловості, а також у 
житловокомунальне господар
ство. Основні засоби виробни
цтва підприємств даних галузей 
характеризуються високим рів
нем фізичного зносу основних 
фондів (65 – 70%), а у житлово
комунальному господарстві і 
100%.

На рівні міжнародного спів
робітництва у сфері залучення 
інвестицій для впровадження 
проектів з енергоефективності 
у промисловості та соціальній 
сфері України було започатко
вано створення ряду енергосер
вісних компаній (ЕСКО). За Комп
лексною державною програмою 
енергозбереження України на 
період з 1997 р. до 2010 рр. осно
вною метою ЕСКО було визна
чено формування та популя
ризацію енергозбереження як 
галузі; створення механізму залу
чення інвестицій приватного сек
тору через застосування енер
госервісних контрактів (Energy 
Performance Contract).

Недолугість законодавства та 
відсутність реальної підтримки 
ЕСКО змушує констатувати, що 
створення реального ринку про
ектного фінансування через меха
нізм укладення енергосервісних 
контрактів (ЕК) не відбулося.

Орієнтовний обсяг фінансу
вання Програми з енергоефек
тивності становить 285,32 млрд 
гривень, у тому числі 30,1 млрд 
гривень – за рахунок держав
ного бюджету, 15 млрд гривень – 
за рахунок місцевих бюджетів, 
240,22 млрд гривень – за раху
нок інших джерел. Строк вико
нання Програми з енергоефек
тивності та основні механізми її 
виконання мають узгоджуватись 
з етапами реалізації Енергетич
ної стратегії України на період до 
2030 року, як базового документа 
у сфері енергоефективності та 
енергозбереження.

Аналіз положень Енергетичної 
стратегії України на період до 2030 
року дає підставу констатувати, що 
залучення інвестицій через меха
нізм проектного фінансування 
шляхом створення ЕСКО та укла
дення контрактів з енергоефектив
ності не є стратегічним напрямком 
розвитку ринку енергоефектив
ності.

Що таке ЕСКО і EК і в чому їх 
переваги?

ЕСКО – це спеціалізовані про
ектні компанії, що забезпечу
ють залучення фінансування, 
інжиніринг, управління фінансо
вими та технічними ризиками, 

пов’язаними з впровадженнями 
проектів з енергоефективності.

EPC – це тип дострокового 
договору, що передбачає отри
мання доходів як ЕСКО, так і 
замовником, в результаті зни
ження витрат замовника на заку
півлю енергоресурсів, як резуль
тат технічного переоснащення 
(модернізації) існуючого, чи вста
новлення нового енергоефектив
ного обладнання. Сума залуче
них інвестицій повертається за 
рахунок досягненого збереження 
енергії. Основними характерис
тиками проектів із застосування 
EPC є: повна самоокупність та 
відплатність інвестиції за раху
нок економії енергії; високий 
рівень розробки проекту та пере
кладення замовником техніч
них ризиків на ЕСКО; досягнення 
миттєвого ефекту після впрова
дження; відсутність необхідності 
розширення штату замовника; 
професійне управління проектом.

За даними міжнародних орга
нізації, незважаючи на фінан
сову кризу, ринок ЕСКО послуг і 
EPC був одним з тих, що демон
стрували стрімку позитивну 
динаміку розвитку. Наприклад, у 
період з 2006 до 2008 року в США 
(період кризи ринку нерухомості 
та загальноекономічної кризи) 
ЕСКО ринок збільшив доходність 
на 7%, досягнувши відмітки 4,1 
млрд доларів США на рік. Офі
ційні джерела США прогнозу
ють досягнення доходності ринку 
ЕСКО на рівні 7,1 млрд доларів 
на рік в 2011 р., що відповідає 
показникам росту на 26% на рік в 
період з 2009 до 2012 рр.

У загальній практиці най
більш розповсюдженими є такі 
види EPC:
• Контракт з розподілом доходу 

(Shared Savings Contract) – 
тобто контракт, що передба
чає розподіл доходів від еко
номії, отриманої в результаті 
модернізації, реконструкції 
чи технічного переоснащення 
підприємства, окремого струк
турного підрозділу чи окре
мого обладнання замовника. 
Усі ризики, пов’язані з недо
сягненням енергоефективності 
бере на себе ЕСКО. На прак
тиці укладенню даного типу 
контратаку передує попереднє 
проведення технічних вимі
рювань, випробувань та пере
вірок енергоспоживання під
приємства замовника, а також 
детальне вивчення фінансових 
та юридичних аспектів діяль
ності замовника (due diligence). 
Економія визначається на під
ставі періодичних вимірювань 
за методологією, визначеною 
в ЕК. Результати вимірювань 
використовуються для визна
чення доходу до дольової участі 
ЕСКО та замовника в його роз
поділі. Для Контрактів з роз
поділом доходу характерним 
є строк понад 5 років. Контр
акти з розподілом доходів є над
звичайно вигідними для замов
ника, фінансові та технічні 
ризики якого є повністю забез
печеними за рахунок ЕСКО. 
Зазвичай частка замовника в 
розподілі доходів складає біля 
20%, яка може бути перегля
нута після окупності проекту.

• Контракт на реалізацію про
екту з розподілом доходу після 

оплати (First Out Contract). 
У даній моделі 100% доходів, 
отриманих від впровадження 
проекту, залишається у ЕСКО 
до моменту повної окупності 
та отримання прогнозованого 
рівня прибутковості. Передба
чає розподіл доходу між ЕСКО 
та замовником після окуп
ності інвестиції або передачу 
всіх прав, включаючи право на 
отримання 100% прибутку від 
економії енергії від ЕСКО до 
замовника. У момент передачі 
прав передаються і подальші 
ризики, пов’язані з проек
том. На відміну від стандарт
ного контракту з розподілом 
прибутків характерною рисою 
є чітка фіксація розміру інвес
тиції, а також строків окуп
ності, які гарантуються ЕСКО.

Часто на практиці зустріча
ються комбіновані ЕК, що перед
бачають фіксований бюджет 
інвестиції, рамкові показники 
енергозбереження, а також 
момент початку розподілу 
доходу між замовником та ЕСКО, 
обов’язковість проведення періо
дичних вимірювань досягненого 
енергозбереження та перевірки 
стану обладнання.
• Контракт з гарантованою еко

номією (Guaranteed Saving). На 
відміну від перших двох моде
лей, де допускається закрі
плення рамкових показників 
енергозбереження, в контрак
тах з гарантованою економією 
фіксується її конкретний показ
ник, а також строк окупності 
проекту за рахунок збереження 
та умови розрахунків між замов
ником та ЕСКО. Застосуванню 
даної моделі завжди передує 
проведення детального енерге
тичного обстеження всього під
приємства замовника, фінан
сове та юридичне обстеження. 
Для контрактів з гарантованою 
економією характерний пев
ний розподіл обов’язків та ризи
ків між замовником та ЕСКО. У 
певній модифікації, контракти 
з енергоефективності з гаран
тованою економією знайшли 
своє застосування в Україні.

ЕК за своєю правовою приро
дою є змішаним договором у розу
мінні ч. 2 статті 628 Цивільного 
кодексу України. ЕК може поєдну
вати елементи різних договорів, 
зокрема: підряду, послуг (інжині
рингових, агентських, консалтин
гових), купівліпродажу (включа
ючи товарний кредит), поставки, 
фінансового чи оперативного 
лізингу тощо.

Однак, законодавча невизна
ченість ЕСКО як спеціалізованої 
проектної компанії, а також ЕК 
як виду окремого господарсько
правового договору, не дає мож
ливість застосування дієвих дер
жавних механізмів підтримки 
впровадження проектів з енер
гозбереження з застосуванням 
ЕК, створенню реального ринку 
ЕСКО в Україні.

Найбільш розповсюдженими 
моделями підтримки впрова
дження проектів з енергоефек
тивності, включаючи ЕК, є засто
сування спеціальних режимів 
оподаткування, встановлення 
спеціальних ставок податків та 
ввізного мита, а також відшко
дування відсотків за залученими 
кредитами.

Упродовж декількох останніх 
років під впливом світової фінан
сової кризи та стрімкого росту вар
тості природного газу, в Україні 
було прийнято ряд змін до законо
давства, направлених на підтримку 
енергоефективності.

Зокрема, Законом України 
«Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
стимулювання заходів з енергоз
береження» від 16 березня 2007 
року №760V було внесено зміни 
до Закону України «Про енер
гозбереження» від 01.07.1994 р. 
№74/94ВР (згідно зі статтею 13 
створено окремий Державний 
фонд енергозбереження, осно
вним завданням якого є стиму
лювання впровадження про
ектів з енергоефективності, 
визначено джерела його напо
внення); Закону України «Про 
Єдиний митний тариф» від 
05.02.1992 р. №2097XII (звіль
нено від ввізного мита устатку
вання, що працює на нетради
ційних та відновлюваних видах 
палива, а також матеріали та 
обладнання, що ввозяться на 
митну територію та використо
вуються для виробництва устат
кування, що працює на нетради
ційних та відновлювальних видах 
палива), а також інших законів 
України.

Статтею 14 Закону України 
«Про енергозбереження» перед
бачено, що, поміж інших, кошти 
фондів енергозбереження вико
ристовуються для фінансування 
заходів щодо раціонального вико
ристання та економії паливно
енергетичних ресурсів. Ст. 16 
того ж закону встановлює, що 
стимулювання енергозбереження 
здійснюється шляхом: надання 
податкових пільг підприємствам
виробникам енергозберігаючого 
обладнання, техніки і матеріа
лів, засобів вимірювання, контр
олю та управління витратами 
паливноенергетичних ресур
сів, виробникам обладнання для 
використання нетрадиційних та 
поновлюваних джерел енергії і 
альтернативних видів палива; 
надання податкових пільг під
приємствам, які використову
ють устаткування, що працює 
на нетрадиційних та поновлю
ваних джерелах енергії, альтер
нативних видах палива; пріори
тетного кредитування заходів 
щодо забезпечення раціональ
ного використання та еконо
мії паливноенергетичних ресур
сів; встановлення підвищених 
норм амортизації енергозбері
гаючих основних фондів; цільо
вих державних та інших субсидій 
і безповоротного асигнування на 
виконання пошукових науково
дослідних робіт у сфері енергозбе
рігаючих технологій і нетрадицій
них видів енергії, на виробництво 
та освоєння нових видів енергоз
берігаючої техніки та технології.

Згідно з положеннями 158.1. 
та 158.2. Податкового кодексу 
України звільняється від оподат
кування 80 відсотків прибутку 
підприємств, отриманого від про
дажу на митній території України 
товарів власного виробництва за 
переліком, встановленим Кабіне
том Міністрів України: устатку
вання, що працює на відновлюва
них джерелах енергії; матеріали, 
сировина, устаткування та комп

лектуючі, які будуть викорис
товуватись у виробництві енер
гії з відновлюваних джерел 
енергії; енергоефективне облад
нання і матеріали, вироби, екс
плуатація яких забезпечує еконо
мію та раціональне використання 
паливноенергетичних ресур
сів; засоби вимірювання, контр
олю та управління витратами 
паливноенергетичних ресурсів; 
устаткування для виробництва 
альтернативних видів палива; 
також звільняється від оподат
кування 50 відсотків прибутку, 
отриманого від здійснення енер
гоефективних заходів та реалі
зації енергоефективних проек
тів підприємств, що включені до 
Державного реєстру підприємств, 
установ, організацій, які здійсню
ють розробку, впровадження та 
використання енергоефективних 
заходів та енергоефективних про
ектів (Держаний реєстр).

До Державного реєстру вклю
чаються підприємства, установи 
та організації, включені до галу
зевих програм з енергоефек
тивності і за результатами про
ведення експертизи в порядку, 
встановленому центральним 
органом виконавчої влади з 
питань забезпечення ефектив
ного використання енергетичних 
ресурсів, та отримали висновок 
такого органу про відповідність 
енергоефективних заходів та 
енергоефективних проектів, що 
вже впроваджені або перебува
ють на стадії розробки та впрова
дження, критеріям енергоефек
тивності та включені до галузевих 
програм з енергоефективності.

Пільги діють протягом 5 років 
з моменту отримання першого 
прибутку внаслідок підвищення 
ефективності виробництва.

Порядок включення підпри
ємств до Державного реєстру, 
затверджено наказом Національ
ного агентства України з питань 
забезпечення ефективного вико
ристання енергетичних ресурсів 
від 01.04.2008 р. № 49 (зареєстро
вано в Міністерстві юстиції Укра
їни 16.04.2008 за N 318/15009).

Слід зазначити, що жодний з 
нормативних актів не встановлює 
ні чітких критеріїв щодо підпри
ємств, ні чіткого механізму отри
мання зазначених пільг та держав
ної підтримки.

Більше того, всі заходи під
тримки в більшій мірі стосуються 
проектів із застосуванням нетра
диційних та відновлювальних 
джерел енергії, а також підпри
ємств, що реалізують проекти 
власними силами та на власному 
виробництві.

Складається враження, що 
Україна забула власний досвід, 
набутий ще наприкінці минулого 
століття.

На відміну від України, Росія 
закріпила поняття ЕК та меха
нізм його застосування на зако
нодавчому рівні. Положеннями 
Федерального закону Росій
ської Федерації від 23.11.2009 р. 
№ 261ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической 
эффективности и о внесе
нии изменений в отдельные 
законодательные акты Россий
ской Федерации» визначено 
поняття енергосервісного дого
вору, а главою 5 – його особли
вості та сфери застосування.
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