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СТВ запроваджена або 
запланована

ВП запроваджений або 
запланований

СТВ або ВП обговорюється

СТВ і ВП запроваджені або заплановані

СТВ запроваджений або запланований, ВП 
обговорюється

ВП запроваджений або запланований, СТВ 
обговорюється

World Bank, Ecofys and Vivid Economics, 2017. State and Trends of Carbon Pricing 2017 (November), by World Bank, Washington, DC.

Країна Ставка, 
€/tCO2*

Рік Енергоєм-
ність ВВП, 
тне/1000$

Частка ВДЕ  
в енерго-

балансі, %

Швеція 140 1991 0,15 53,9

Швейцарія 87 2008 0,08 15,0

Фінляндія 69-73 1990 0,19 39,3

Норвегія 4-56 1991 0,12 69,4

Франція 36 2009 0,12 15,2

Данія 27 1992 0,10 30,8

Великобританія 24 2013 0,09 8,2

Ірландія 24 2010 0,08 9,2

Словенія 20 1996 0,14 22,0

Ісландія 12 2010 0,52 70,2

Південна Африка 0,4-7 2015 0,25 16,9**

Португалія 8 2014 0,10 28,0

Латвія 6 1995 0,18 37,6

Чилі 5 2014 0,13 22,2**

Японія 3 2012 0,11 10,1

Мексика 1-3 2014 0,12 7,0

Естонія 2 2000 0,22 28,6

Польща <1 1990 0,11 11,8

Україна 0,31 2011*** 0,31 4,9

18 країн 
світу

* - дані за 2017 рік ** - дані за 2012 рік    *** податок на СО2

застосування вуглецевого податку і його цільове використання 
стало дієвим інструментом політики енергоефективності та 
екологічної політики у багатьох країнах світу

постійне підвищення ставок вуглецевого податку стало стимулом 
для підприємств впроваджувати енергоефективні заходи та 
проекти ВДЕ

Застосування вуглецевого оподаткування у світі
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Вплив збільшеного податку СО2 на економіку
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▪Ставка податку за викиди 1 т СО2 на рівні 10 грн. призведе
до загального скорочення надходжень до державного
бюджету на -3,6 млрд грн.

▪Найбільш позитивний ефект спостерігається у сценарії
прогнозування зі зростаючою ставкою податку (30 грн./т до
2023 р.), де акумульовані кошти використовуються на
компенсацію частки тіла кредитів на енергоефективні
проекти. За таким сценаріям генеруватимуться у 2-2,5 рази
більші обсяги інвестицій ніж у разі повного фінансування
заходів з енергоефективності. Найбільш ефективні сценарії
дозволяють очікувати у прогнозному періоді до 0,21-0,65 %
річного зростання реального ВВП.



Пропозиція Держенергоефективності
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1. У 2019 році надходження 
екологічного податку на викиди СО2

зростуть із 50 млн грн до 1,1 млрд грн.

2. Пропонуємо спрямувати частину 
надходжень податку на викиди СО2 у 
цільовий фонд.

3. Використовувати кошти фонду 
виключно на компенсацію 
підприємствам частини кредитів на 
енергоефективність та ВДЕ.

Споживання 
палива та 

енергії 
підприємствами

Емісія викидів 
СО2

Сплата податку 
на СО2

Загальний 
бюджет

Цільовий фонд

•Компенсація частини 
кредиту

Скорочення 
споживання 
палива та енергії

•Виконання НПД з ЕЕ

Скорочення 
викидів СО2

• Виконання 
Паризької Угоди



Наповнення цільового фонду Державного бюджету

ВІДСОТОК ПОДАТКУ 
У ФОНД

РОЗМІР ФОНДУ 
(щорічно)

Джерело фінансування – частина екологічного податку за викиди двоокису вуглецю (СО2)

Кошти накопичуються в окремому цільовому фонді державного бюджету без окремого 
адміністрування (наприклад, державний фонд регіонального розвитку, державний дорожній фонд)
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Можливості фонду: 

• По 2030 рік фонд зможе простимулювати залучення підприємствами кредитів на загальну
суму понад 25 млрд грн та компенсувати з державного бюджету понад 12 млрд грн.

• Це забезпечить скорочення кінцевого споживання енергії промисловими підприємствами, 
що проведуть енергоефективні заходи,  на 780 тис тне або 7% та дозволить скоротити викиди 
СО2 на 8 млн т або 7%.

СТАВКА ПОДАТКУ 
за т СО2

ПОДАТКОВІ 
НАДХОДЖЕННЯ

10 грн 1,1 млрд грн 100% 1,2 млрд грн



Алгоритм отримання компенсації частини

кредиту з державного бюджету
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Надання 
кредиту

Реалізація 
заходів

Надання 80% від 
суми компенсації

Проведення 
енергоаудиту

Надання 20% від 
суми компенсації

Моніторинг та 
оцінка ефективності

Підприємство

BANK

BANK

Енергоефективне 
Підприємство

• встановлення енергоефективного технологічного обладнання; 

• впровадження енергоефективних інженерних систем;

• впровадження систем обліку та управління технологічними 
витратами енергії, води;

• відмова використання енергії із викопних видів палива та 
переходу на відновлювальні джерела енергії, альтернативні 
види палива. 

• здійснення термомодернізації виробничих та/або 
адміністративних будівель з приведенням їх до мінімальних 
вимог з класу енергоефективності.

Напрями заходів з ЕЕ:

Участь у програмі можуть брати усі підприємства, 
незалежно від форми власності



Енергоефективність у промисловості: 

концепція механізму підтримки
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Розмір 
підприємства

Відсоток 
компенсації кредиту

Гранична сума 
компенсації кредиту

Мале 50% 1 млн грн

Середнє 40% 2,5 млн грн

Велике 30% 5 млн грн

• кредитоспроможність;

• Є платником податку на СО2;

• Енергоаудит або наявність системи 
енергоменеджменту (ISO 50001) чи системи 
екологічного менеджменту (ISO 14000)

Вимоги до підприємств: 

• Окупність заходів – від 1 до 5 років;

• Зменшення питомого споживання енергії

Вимоги до ЕЕ заходів: 

Підприємства отримують компенсацію частини кредиту за реалізовані заходи з ЕЕ:

Механізм підтримки підприємств:


