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Минає ще один складний і водночас успішний 
рік діяльності Корпорації «Енергоресурс-інвест». Як 
правило, перед початком нового року кожен аналі-
зує, що зроблено в році, який минає, і будує плани 
на прийдешній рік. У нашому колективі цього року 
відбувся ряд вагомих подій. Зокрема, 2016 рік був 
для Корпорації ювілейним. Ми вже двадцять років 
на українському ринку займаємося проектуванням, 
виробництвом і встановленням устаткування для 
потреб теплопостачання, водопостачання і водовід-
ведення та очисних споруд. А починали ми з «нуля», 
від проекту створення першого в Україні виробництва 
теплоізоляції труб для теплових мереж спінених пі-
нополіуретаном (до речі, підтриманого пізніше Кабі-
нетом Міністрів і прокредитованого Держінофондом 
України), працювали завжди прозоро, «без конвер-
тів», чесно сплачували податки, завжди намагалися 
нарощувати свій потенціал, незважаючи на обвали 
на ринку – не «зламалися».

За цей час ми пережили різні періоди розвитку: 
були добрі часи підйому і зростання, але були також 
непередбачені складнощі й падіння. Останні переду-
сім пов’язані з кризами української економіки. 

Спочатку, після створення власного виробництва, 
ми були першими і єдиними в Україні виробниками 
теплоізоляції труб для теплових мереж. Внутрішньої 
конкуренції не було, а зарубіжні фірми ми швидко ви-
тіснили з українського ринку. Зароблені кошти вкла-
дали насамперед у розвиток виробництва, освоюва-
ли нові види продукції, створювали нормативно-тех-
нічну документацію, розробляли нові на той час тех-
нології та обладнання, розвивалися організаційно. 

для кого?

Наш проект був одним з найвагоміших і небага-
тьох успішно виконаних за рахунок безвідсоткового 
кредиту Держінофонду. Таким чином ми започатку-
вали нову в Україні галузь у сфері енергозбереження, 
створили за весь час понад 700 робочих місць.

для чого?

Враховуючи те, що для прискорення свого роз-
витку ми почали працювати з комерційними банка-
ми і брали валютні кредити (менші відсоткові ставки), 
при обвалі курсу гривні ми двічі (у 2008–2009 рр. та у 
2013–2014рр.) мали значні збитки. Зокрема, на кур-
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совій різниці, першого разу ми втратили 16 млн грн, 
а вдруге – понад 30 млн грн. 

Важким тягарем для нас сьогодні є і відсотко-
ві ставки по кредитах (26% у гривні і 13% у доларах 
США), що в 3–4 рази перевищує і є найгіршим показ-
ником ніж у будь-якій іншій країні світу. Без вирішен-
ня питання інвестиційного кредитування українська 
економіка не має перспектив для зростання.

Щоб перебороти всі ці труднощі, ми впродовж 
останніх років провели суттєву оптимізацію своєї ді-
яльності: переглянули кадровий склад; привели на 
керівні посади молодих, освічених і вже досвідчених 
фахівців; переглянули наші стосунки із замовника-
ми та постачальниками матеріалів і комплектуючих 
і що найважливіше – це розгорнули роботи у сфері 
водопостачання, водовідведення та очисних споруд. 
Ми змогли швидко освоїти і впровадити у власне ви-
робництво нові технічні рішення й технології в устат-
кування і будівництво споруд для водопостачання, 
каналізування й очистки побутових і технологічних 
стоків. Наша перевага в тому, що ми відмовилися від 
використання для цього таких матеріалів, як мета-
ли й бетон, а працюємо в основному з полімерними 
матеріалами, і тим самим продовжуємо термін екс-
плуатації устаткування, усі конструкції виготовляємо 
й комплектуємо в заводських умовах і після доставки 
на об’єкти підводимо комунікації і проводимо пуско-
налагоджувальні роботи. Те, що виконувалося раніше 
протягом 2–3 років, нині ми виконуємо за 2–3 місяці.  
А використання при цьому блочно-модульної техно-
логії дозволяє нарощувати чи скорочувати продук-
тивність об’єктів уже в процесі експлуатації. На наші 
технічні й технологічні рішення ми щорічно отри-
муємо 5–10 патентів.

Велику частку в наших роботах складають сьогод-
ні проекти, які фінансуються міжнародними струк-
турами, зокрема Світовим банком, Європейським 
банком реконструкції і розвитку, різними фондами, 
такими як Nefco, ПРО ООН, швейцарськими грантами 
та іншими. Таким чином, ми опосередковано прино-
симо валюту в нашу державу і отримуємо її гривневі 
еквіваленти. Маємо також у цьому році ряд міжна-
родних контрактів, згідно з якими, також експортуємо 

нашу продукцію за кордон. Зокрема, це контракти з 
Китайською Народною Республікою та Республікою 
Білорусь. Багато в цьому році було вдалих поставок у 
Молдову, зокрема й тих, які фінансуються Європей-
ським банком реконструкції і розвитку для замовни-
ків у Молдові. Сумарно в цьому році частка валютного 
фінансування в наших роботах складає близько 30%. 
Хорошим прикладом співпраці України і ЄС є Програ-
ма транскордонного співробітництва – Польща–Бі-
лорусь–Україна, де Європа дає кошти для вирішення 
найболючіших проблем прикордонного з ЄС регіону. 
У рамках фінансування цієї Програми нами був вико-
наний проект модернізації очисних споруд та кана-
лізування смт Шацька, де використані технологічні 
рішення та устаткування виробництва Корпорації. 

резюме

Що стосується наших перспектив. Ми їх бачимо 
насамперед у зростанні ринку за рахунок зміцнення 
приватного сектору, який передусім буде зацікавле-
ний у вирішенні проблем енергозбереження та еко-
логії; у зростанні фінансових можливостей місцевих 
бюджетів за рахунок децентралізації; розумних та-
рифів і нарощування платоспроможності комуналь-
них підприємств, а потреби їх у нашій продукції над-
звичайно великі. Дуже важливим є і той фактор, що 
для України почався 5-річний період кредиту вання 
закордонними інституціями таких галузей, як тепло-
постачання, водопостачання, водовідведення та бу-
дівництво очисних споруд. Ці кошти, а це близько  
15 млрд грн, нам виділяють на п’ять років Світовий 
банк, Європейський банк реконструкції і розвитку,  
Європейський інвестиційний банк, різні фонди і 
гранти. Тобто йдеться про фінансування саме тих 
галузей, з якими ми працюємо безпосередньо. Цей 
процес фінансування вже почався і ряд таких проек-
тів ми почали виконувати. 

Зростання обсягів реалізації продукції Корпорації 
в 1,5 рази вже в цьому році і розширення потреб та 
фінансових можливостей на ринку вселяють в нас пе-
реконання, що ми правильно визначаємо пріоритети 
свого розвитку. 

іван ніронович
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