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Перелік скорочень 

 
ВВП   -  валовий внутрішній продукт 
ЄК  - Європейська Комісія 
ЕД - енергодилер (торговець енергією): фізична або юридична особа,  

яка продає енергію кінцевим споживачам 
ЕЕ  - енергоефективність 
ПЕЕ  - підвищення енергоефективності  
ЕЄ  - енергоємність 
ЄС  - Європейський Союз 
ЕСКО  -  енергосервісні компанії, що виконують контракти на підвищення  
   енергоефективності 
ДЕС - Директива 2006/32/EC щодо кінцевої ефективності використання 

енергії та енергетичного сервісу 
ДТВ  Директива 2003/87/EC створення схеми торгівлі квотами на 

викиди парникових газів посібник 
КЕС  - кінцеве енергоспоживання 
КЕЄ  - кінцева енергоємність 
МБ  - муніципальний бюджет 
ДЧ  - держави-члени  
НПДЕЕ - Національний план дій з енергоефективності 
НУО  - неурядова організація 
ПЕС  - первинне енергоспоживання 
ПЕЄ  - первинна енергоємність 
Держбюджет -  Державний бюджет 
МСП  - малі та середні підприємства  
ДО  -  державна організація 
ТБС  -  торгівля «білими» сертифікатами 
ДВ  - додана вартість 
ТЕЦ  - теплоелектроцентраль 
ДБН  - державні будівельні норми 
МЕА  - Міжнародне енергетичне агентство 
тис. тне -  тис. тонн нафтового еквіваленту 
МФО  - міжнародні фінансові організації 



 

4 

ПІДҐРУНТЯ 

 
Відповідно до рішення Енергетичного Співтовариства, прийняті в грудні               

2009 р., вересні 2010 року та у жовтні 2011 року, Договірні Сторони Енергетичного 
Співтовариства (включаючи Україну) знаходяться в процесі реалізації наступних 
європейських Директив з енергоефективності:  

1. Директива 2006/32/ЄС щодо енергетичної ефективності кінцевого 
використання енергії та енергетичних послуг. 

2. Директива 2010/31/ЄС щодо енергоефективності в будівлях. 
3. Директива 2010/30/ЄС щодо маркування енергетичної продукції. 
Цільова група з енергоефективності була створена в Енергетичному 

Співтоваристві в грудні 2007 року з роллю підтримувати і забезпечувати узгоджену 
імплементацію Директив в Енергетичному Співтоваристві. Робочі програми Цільової 
групи з енергоефективності включає в себе завдання з підготовки Національних 
планів дій з енергоефективності (НПД ЕЕ) для Договірних Сторін, а також створення 
системи моніторингу та оцінки економії енергії. Для того, щоб прийти до 
узгодженого підходу до виконання цього завдання, члени Цільової групи підготували 
національні плани дій з енергоефективності. 

Директива 2006/32/EC Європейського Парламенту і Ради щодо енергетичної 
ефективності кінцевого використання енергії та енергетичних послуг (далі у даному 
документі – Директива або ДЕС) вимагає від країн-членів ЄС підготувати три НПД 
ЕЕ на період 2008-2016 рр. та подати їх до Європейської Комісії. Перший НПД ЕЕ, на 
звітний період 2008-2010 рр., уже був поданий до 30 червня 2007 р. більшістю 
держав-членів ЄС. 

Договірні Сторони в Енергетичному Співтоваристві мають таке ж зобов'язання 
розробити та впровадити НПД ЕЕ як країни-члени ЄС, тільки з тимчасовим 
зрушенням, тобто у випадку з Україною 1-ий НПД ЕЕ охоплює період з 2012-2020 рр. 
З метою узгодженого підходу до цієї задачі, шаблон Національного плану дій з 
енергоефективності ЄС був розроблений і скоригований Цільовою групою, для 
використанні при розробленні НДП ЕЕ. 

 

РОБОЧЕ РЕЗЮМЕ 

Даний План дій розроблений на основі вимог Директиви 2006/32/EC 
Європейського Парламенту і Ради щодо кінцевої ефективності використання енергії 
та енергетичного сервісу. Використана модель, рекомендована Європейською 
Комісією для держав-членів Європейського Союзу, та додатково адаптована для 
Договірних Сторін Енергетичного Співтовариства. 

Звітний період НПД ЕЕ для досягнення Україною орієнтовної мети згідно з 
Директивою – 2012-2020 роки. Головна мета полягає в тому, щоб усі Договірні 
Сторони забезпечили планове енергозбереження в обсязі 9% середнього кінцевого 
внутрішнього споживання енергії за останній статистично доступний період (2005-
2009 рр.) на дев’ятий рік застосування Директиви. Перший НПД ЕЕ встановлює 
тимчасовий орієнтовний цільовий показник за три роки терміну реалізації в розмірі 
2% від внутрішнього кінцевого споживання енергії. Вищезгадана мета не 
поширюється на споживачів енергії, охоплених Директивою 2003/87/ЄС, що 
встановлює схему торгівлі квотами на викиди парникових газів у Співтоваристві (далі 
у даному документі – ДТВ), а також на кінцевих споживачів, споживання енергії 
якими класифікується у галузях повітряного і внутрішнього водного транспорту. 
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Для встановлення мети використані укрупнені та окремі дані щодо споживання 
енергії. Ці дані надані Державною службою статистики України. Використані 
показники енергетичного балансу не відрізняються від наведених ЄВРОСТАТу. 

У ході виконання Плану Україна повинна також впровадити значні нормативні, 
податкові, фінансові та організаційні заходи для повної імплементації та виконання 
Директиви. 

Реалізація заходів, необхідних для досягнення орієнтовної мети, потребує 
мобілізації значних фінансових ресурсів, розширення заходів з підвищення 
енергоефективності, запланованих державою, та подальшої лібералізації 
енергетичного ринку, особливо на стороні пропозиції енергетичних послуг, а також 
розвитку державно-приватних партнерств у галузі енергоефективності. 

 

Узагальнена таблиця впровадження заходів НПД ЕЕ 
 

№ 

Сфера економічної 
діяльності в якій 

реалізовуються заходи 
НПД ЕЕ 

Очікувана 
економія 
у 2014 р., 
тис тне 

Очікувана 
економія 
у 2020 р., 
тис тне 

Відповідальний 
виконавець 

Загальне 
фінансування 
на період 

2012-2020, 
млрд. грн.  

Джерело 
фінансування 

1 
Населення: житлові 
будинки 

511 2303,9 670 інвестиції 

2 
Сфера послуг: 
громадські та 
комерційні будівлі 

23,2 104,4 

Міністерство 
регіонального 
розвитку, 

будівництва та 
житлово-
комунального 
господарства 
України 

144,5 інвестиції 

3 Промисловість 615,1 2773,4 
Міністерство 
промисловості 

89 інвестиції 

4 Транспорт 234,7 1056,5 
Міністерство 
інфраструктури 

107,8 інвестиції 

Загалом 1384 6283,3 
 

1011,3 
 
інвестиції 

 
У відповідності до Директиви 2006/32/EC (стаття 4), Україна покладає на 

Держенергоефективності загальну координацію НПД ЕЕ. Зокрема, контроль за 
реалізацією, відповідальність по нагляду за обмеженнями, встановленими у 
відношенні до цільової економії енергії, та звітуванням про результати.                                
.
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1. ОПИС РИНКУ КІНЦЕВОГО ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ, 
ПРЕДСТАВЛЕННЯ І ОЦІНКА ГАЛУЗЕВИХ ПРОГРАМ ПІДВИЩЕННЯ 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ, ЗАХОДІВ І ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПОСЛУГ ІЗ 

ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 
 
1.1. НАСЕЛЕННЯ: ЖИТЛОВІ БУДИНКИ (домогосподарства) 

Огляд житлового фонду України 

На 1 січня 2011 р. згідно з житловий фонд України становив 1079,5 млн.м2 
загальної площі, включаючи житловий фонд (2,2 млн.м2), що знаходився на балансі 
підприємств-банкрутів та тих, що припинили свою діяльність. Житловий фонд міських 
поселень становив 64,2%. 

Майже весь житловий фонд (98,1%) розміщувався в житлових будинках 
квартирного типу. Площа гуртожитків та житлових приміщень у нежилих будівлях в 
загальному житловому фонді склала 1,9% (20,4 млн.м2). 

Загальна кількість квартир в Україні становила 19,3 млн., тобто на 2,4 жителя 
країни у середньому припадала одна квартира. За кількістю кімнат квартири 
розподілились наступним чином: 19,3% – однокімнатні, 37,1% – двокімнатні, 33,0% – 
трикімнатні, 10,6% квартир мали чотири і більше кімнат. 

Станом на 1 січня 2011р. житловий фонд налічував 10171,2 тис. будинків, з них 
629,2 тис. – незаселені загальною площею 31,2 млн.м2, що становить 2,9% від загальної 
площі житлового фонду та 11,5 тис. будинків, що знаходяться на балансі підприємств-
банкрутів та тих, що припинили свою діяльність. 

Вказані дані для міських поселень та сільської місцевості надані у відсотковому 
відношенні на Рис.1.1. Структура загальної кількості квартир житлового фонду України 
та їх загальної площі в розрізі кількості кімнат на 1.01.2011р. наведена на Рис.1.2, 
Рис.1.3 відповідно.  

 

 
 

Рисунок 1.1. Структура житлового фонду України за форматом власності на 
01.01.2011 р. 
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Рисунок 1.2. Структура квартир 

житлового фонду України за кількістю 

кімнат на 01.01.2011р.  

Рисунок 1.3. Структура 
загальної площі квартир житлового 
фонду України за кількістю кімнат 

на 01.01.2011р. 

 
Розподіл житлових будинків за роками побудови загалом по Україні та у 

відповідному розрізі по регіонам станом на 1.01.2011 р. наведено на Рис.1.4. 
 

 
 

Рисунок 1.4. Розподіл житлових будинків за роками побудови на 01.01.2011 р.  

Огляд статистики щодо енергоспоживання житлового фонду 

Згідно Енергетичного балансу України за 2010 рік за даними загальне споживання 
енергії житловим фондом площею 1079,5 млн. м2 становило 24,8 млн. тне. Це складає 
майже 33,7% загального кінцевого енергоспоживання (далі – ЗКЕ) в 2010 році. Для 
порівняння, згідно даних МЕА (Міжнародне енергетичне агентство) вказаний показник 
у 2008 році становив 23,34 млн. тне, у 2009 – 22,08 млн. тне. 

Структура розподілення енергоспоживання житлового сектору за видами енергії у 
2010 р. наведена на Рис.1.5.  
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Рисунок 1. 5 Баланс енергоспоживання житлового сектору за видами енергії 

у 2010 р.  

Наявні статистичні дані є недостатніми для здійснення подальшої оцінки 
потенціалу енергозбереження в житловому фонді оскільки не дають змогу оцінити 
енергоспоживання за регіонами України, що є необхідним при визначені величини 
можливої економії енергії. За наявною інформацією можна лише визначити середнє 
питоме річне енергоспоживання житлового фонду України, що становить 267 
кВт·год/м2 спожитої енергії.    

За даними, що наводяться ЄБРР, у Норвегії статистика показує, що загальне 
енергоспоживання домашніх господарств поблизу Осло в середньому 140-170 
кВт·год/м2. Кількість градусо-діб опалювального періоду Осло складає 4 000, коли у 
найхолоднішій кліматичній зоні України – в середньому 3 750. 

Якщо порівняти питоме енергоспоживання з іншими, теплішими країнами, то 
наприклад, у Болгарії енергоспоживання житловим сектором складає 100-130 
кВт·год/м2. В середньому, клімат Болгарії відповідає 3-4 кліматичній зоні України. 

Враховуючи вищезазначене, проводиться розрахункова оцінка енергоспоживання 
житлового фонду України.  

Потенціал енергозбереження у житловому фонді 

Як було визначено раніше, в Україні не збирається офіційна статистика за 
підрозділом енергоспоживання різними типами будівель в різних кліматичних зонах. 
Тому, потенціал енергоефективності визначається на основі комп’ютерного 
моделювання енергоспоживання згідно методики. Комп’ютерні моделі базувалися на 
реальних теплових характеристиках будівель, їх віці, типу та особливостях чотирьох 
кліматичних зон України, що в результаті екстрапольовано на весь житловий фонд. 

Вибір об’єктів-представників 

В якості об’єктів-представників для розрахунків прийняті наступні будинки:  

- будинок на одну сім’ю котеджного типу загальною площею 60 м2; 
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- будинок 2-х поверховий на 2 під’їзди 12 м × 36 м в плані;  

- будинок 5-ти поверховий на 4 під’їзди серії 1-437/1-438; 

- будинок 10-ти поверховий на один під’їзд серії БПС; 

- будинок гуртожитку 5-ти поверховий на один під’їзд серії 164-80-1. 

Розрахунок рівня енергоспоживання житлового фонду 

Розрахунок питомого енергоспоживання житлового фонду на основі вибраних 
об’єктів-представників здійснювався у розрізі за кліматичними зонами України по 
відношенню до структури розподілу житлового фонду за регіонами і локальними 
типами. Узагальнені результати розрахунків енергоспоживання представлені в Табл.1.1.  

 

Табл. 1.1 – Енергоспоживання будинків існуючого житлового фонду, 
визначене за результатами моделювання 

 

Необхідна енергія, тне Зона I Зона II Зона III Зона IV 

Житлові будинки висотою від 
6-ти поверхів включно 

1660022,154 561610,674 239408,044 40722,887 

Житлові будинки 5-ти 
поверхові 

2154469,536 766560,448 397413,564 136108,75 

Житлові будинки висотою від 
2-х до4-х поверхів 

1431041,866 404752,647 237487,374 29730,566 

Гуртожитки 221403,587 81204,639 41761,998 7177,068 

Котеджні будинки 11016088,69 3766048,108 2197323,421 209072,409 

Річне енергоспоживання 

житлового сектору  
16483025,92 5580176,518 3113394,403 422811,595 

ВСЬОГО 25 599 408,43 

 
Отримана величина енергоспоживання житлового сектора в 25 млн. тне лише на 

3% перевищує базовий рівень споживання енергії, встановлений згідно статистичних 
даних.  

За результатами розрахунків підсумкове питоме енергоспоживання (показник 
енергопродуктивності) в середньому по Україні складає 276 кВт·год/м2 спожитої енергії 
і варіюється від 145 до 327 кВт·год/м2 в залежності від типу будівлі та кліматичної зони, 
в якій будівля розташована. 

Визначення технічного потенціалу енергозбереження 

Процес визначення потенціалу енергозбереження спирався на методологію, 
запропоновану компанією «ENSI» в рамках «Дослідження ринку житлового сектору 
України: правові, регуляторні, інституційні, технічні і фінансові аспекти». 

Технічно, енергоощадний потенціал, якого можливо досягти, базується на 
застосуванні доступних практичних і перевірених технічних рішень, що застосовувались 
компанією «ENSI» у дослідженні житлового фонду і не беручи до уваги економічні 
характеристики та вимоги ринку. 

Розподіл заощаджень за відповідними заходами з енергоефективності наведено в 
Табл.1.2. 
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Табл. 1.2 – Максимально позитивний потенціал енергозбереження в 

житловому секторі по заходах 
 

Потенціал, тис. тне № 
пп Заходи Багатоквартирні 

будинки 
Котеджні 
будинки 

Всього 

1 Додаткова теплоізоляція стін 1699,015 3312,731 5011,746 

2 Встановлення енергоефективних вікон 975,009 1901,104 2876,113 

3 Додаткова теплоізоляція даху 927,6401 1808,855 2736,4951 

4 
Встановлення енергоефективного 
інженерного обладнання 

1439,001 2805,747 4244,748 

5 Заміна внутрішнього освітлення  149,3149 291,164 440,4789 

 Всього 5189,979 10119,6 15309,579 

 
Результати розрахунків вказують на те, що впровадження всього комплексу 

енергоефективних заходів в існуючих житлових будинках України і покращення 
енергоефективності будинків призведе до зменшення загального споживання енергії на 
15,3 млн. тне. Це становить 60% від прийнятого розрахункового значення базового 
споживання (25 млн. тне). 

Враховуючи низьку якість ввідних даних, отриманих з офіційної статистики, в 
якій недостає значної кількості необхідної інформації для здійснення більш точних 
розрахунків, варто розглядати отримані результати розрахунків як найкращу оцінку за 
даних умов. Тим не менш, отриманого результату має бути достатньо для обґрунтування 
висновку, що потенціал енергозбереження є дуже великим та існує значна потреба у 
впровадженні заходів щодо зменшення споживання теплової енергії житловим 
сектором. Також можна зробити висновок, що для здійснення більш точної оцінки 
потенціалу енергозбереження необхідно провести детальний аналіз житлового фонду 
України за регіонами та локальними типами будівель. 
 Практично досяжний рівень зменшення загального споживання енергії становить 
до 2014 року – 511 тис. тне, до 2020 року – 2303,9 тис. тне. 

 

Табл. 1.3 – Практично досяжний потенціал енергозбереження в житловому 
секторі по заходах і за роками 

 

№ Назва програми/заходу 
Категорія 

 

Застосування 
 

Цільова 
група 

/сектор 
 

Цільовий 
захід щодо 
ПЕЕ 

кінцевого 
використання 

(відповідно 
до додатку 1) 

 

Стан 
реалізації 
та точні 
строки 

Фактичний 
обсяг 

енергозбереже
ння, 

очікуваний у 
2014/2020 р. 

1. 
Додаткова теплоізоляція 

стін 

Енергетичні 
послуги для 
енергозбере
ження 

регіональне 
домогоспод
арства b Рання дія 167,28/754,2 

2. 
Встановлення 

енергоефективних вікон 
-//- -//- -//- b -//- 96/432,82 

3. 
Додаткова теплоізоляція 

даху 
-//- -//- -//- b -//- 91,33/411,81 

4. 
Встановлення 

енергоефективного 
інженерного обладнання 

-//- -//- -//- f -//- 141,68/638,78 
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№ Назва програми/заходу 
Категорія 

 

Застосування 
 

Цільова 
група 

/сектор 
 

Цільовий 
захід щодо 
ПЕЕ 

кінцевого 
використання 

(відповідно 
до додатку 1) 

 

Стан 
реалізації 
та точні 
строки 

Фактичний 
обсяг 

енергозбереже
ння, 

очікуваний у 
2014/2020 р. 

5. 
Заміна внутрішнього 

освітлення 
-//- -//- -//- d -//- 14,71/66,29 

Оцінка обсягу необхідних інвестицій 

Розподіл грошової вартості (економії) визначеного технічного потенціалу за 
окремими енергоефективними заходами приведено в таблиці 1.3.  

Розглядаючи ринкову вартість обраних енергоефективних заходів встановлено, 
що загальні інвестиції, необхідні для впровадження усього комплексу 
енергозберігаючих рішень у житловому фонді становить 670 млрд. грн. (60 млрд. євро), 
з них 435 млрд. грн. інвестиції у котеджне домобудівництво та 235 млрд. грн. – у 
багатоквартирні житлові будинки. Розподіл необхідних інвестицій для житлового фонду 
за розглянутими енергоефективними заходами приведений в таблиці 1.3.  

 

Табл. 1.4 – Розподіл загального обсягу необхідних інвестицій у житловий 

фонд України за енергоефективними заходами   

 

Обсяг інвестицій, млрд. 
грн. 

№ 

пп 
Заходи Для багато-

квартирних 
будинків 

Для 
будинків 
на одну 
родину 

Всього 

Умовна економія 

при реалізації 
технічного 

потенціалу, млрд. 
грн. / рік 

1 
Додаткова 
теплоізоляція стін 

86,1 164,3 250,4 12,9 

2 
Встановлення 
енергоефективних 
вікон 

48,1 100,8 148,9 7,4 

3 
Додаткова 
теплоізоляція даху 

81,8 84,0 165,8 7,0 

4 

Встановлення 
енергоефективного 
інженерного 
обладнання 

16,5 82,2 98,7 10,5 

5 
Заміна внутрішнього 
освітлення  

2,9 3,6 6,5 1,2 

 Всього 235,3 435,0 670,3 39,0 

 
 

1.2.  СФЕРА ПОСЛУГ: ГРОМАДСЬКІ ТА КОМЕРЦІЙНІ БУДІВЛІ 
 
Будівлі сфери послуг (офіси, адміністративні приміщення, освіта, охорона 

здоров‘я, торгівля, готелі, склади тощо) побудовані в основному до 1990 р., їх 
традиційні архітектурно-будівельні системи (великопанельна, великоблочна, каркасна із 
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збірного залізобетону та ін.) за своїми параметрами не відповідають сучасним вимогам 
щодо енергоефективності, а отже характеризуються низькими енергозберігаючими 
властивостями, велика частина з них потребує капітального ремонту. Бездіяльність 
місцевих органів влади щодо підвищення енергоефективності будівель бюджетного 
сектору (шкіл, лікарень, адміністративних приміщень тощо) призвела до того, що ця 
категорія споживачів використовувала для своїх потреб стабільно високі обсяги 
теплової енергії (більше 30% якої втрачається), не створюючи при цьому комфортних 
теплових умов у будівлях. Тобто, у наявності типовий приклад неефективного 
використання бюджетних коштів на опалення будівель бюджетного/муніципального 
сектору. 

У сфері послуг також в основному використовувались (орендувались, 
викуповувались) під офіси, склади, торгівельні площі тощо будівлі старих років 
забудови з низьким рівнем енергозбереження. І якщо у разі викупу власники таких 
будівель, які відносяться до групи комерційних споживачів платили за теплову енергію 
високі (порівняно з населенням і бюджетними установами) тарифи, застосовували певні 
заходи з економії теплової енергії, то у випадку оренди будівлі часто ще більше 
занепадали.  

Така ситуація погіршується ще й тим, що сфера послуг – це сегмент економіки, 
який динамічно розвивається, постійно підвищуючи свою долю в структурі ВВП, а 
отже, можна чекати значного збільшення використовуваних площ вже у найближчій 
перспективі і, відповідно, суттєвого збільшення обсягу теплової енергії для їх обігріву (а 
отже – і суттєвого збільшення її втрат при збереженні сьогоднішньої ситуації). 

Отже, в оптимізації споживання теплової енергії в будівлях 
бюджетного/муніципального сектору та сфери послуг міститься значний потенціал для 
скорочення споживання енергоресурсів та економії бюджетних коштів, що надає 
високої актуальності вирішенню завдання підвищення енергоефективності відповідних 
будівель.  

Слід зазначити, що власники комерційних компаній загалом з розумінням 
підходять до необхідності облаштування ними своїх будівель, у т.ч. економії тепла. 
Енергозбереження в будівлях соціальної та бюджетної сфери є відповідальністю 
відповідних органів виконавчої влади. Оскільки теплова модернізація будівель 
бюджетного фонду є найважливішим напрямком заощадження енергетичних ресурсів, у 
найближчі роки ймовірним буде зростання споживання енергоресурсів за рахунок 
активного розвитку цих галузей і, як наслідок, значного зростання комерційних площ. 

У найближчі роки очікується суттєве зростання тарифів на послуги 
теплопостачання для категорії «бюджетні установи» під впливом таких факторів, як: 
скасування державних субсидій на ціну природного газу для підприємств 
теплокомуненерго; встановлення тарифів на послуги теплопостачання на рівні, що 
передбачає обов‘язкове 100%-не відшкодування витрат на виробництво теплової енергії, 
її транспортування і постачання (сьогодні у багатьох випадках тарифи встановлюються 
на рівні 70-90%); постійне підвищення цін на паливно-енергетичні ресурси. 

У найближчий час, як передбачено законодавством, усі будівлі бюджетної сфери 
будуть обладнані тепловими лічильниками (засобами обліку і регулювання), за рахунок 
внесення відповідних витрат у тарифи на теплопостачання чи спеціальних бюджетних 
програм, що  дозволить суттєво економити тепло (і, відповідно, бюджетні кошти), але 
для цього муніципалітети повинні будуть провести серйозні енергозберігаючі заходи. А 
отже, все більшого поширення у планах розвитку населених пунктів різного рівня 
набуватиме розробка спеціальних програм енергозбереження, у тому числі щодо 
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модернізації теплосистем населених пунктів і теплової реновації будівель бюджетного 
сектору. 

Основними факторами ризику, що можуть перешкоджатимуть запровадженню 
енергозберігаючих заходів у сфері теплозабезпечення будівель бюджетного сектору, 
можуть бути: недосконалість тарифної політики, що не стимулює енергозберігаючі 
заходи; невизначеність щодо бюджетної підтримки енергозбереження на перспективу; 
високі ризики, притаманні житлово-комунальній сфері; низький рівень кваліфікації 
менеджменту на місцях, недостатній рівень культури ощадливого використання 
енергоресурсів. 

Огляд сектору громадських будівель України 

Згідно з нормами громадські будівлі поділяють на: 
- Будівлі дошкільних навчальних закладів 

- Будівлі навчальних закладів 

- Будівлі охорони здоров’я та відпочинку 

- Будівлі фізкультурно-оздоровчі та спортивні 

- Будівлі дозвілля, культурно-видовищні та культові заклади 

- Будівлі підприємств торгівлі та харчування  

- Будівлі підприємств побутового обслуговування 

- Будівлі закладів соціального захисту населення 

- Будівлі науково-дослідних інститутів, проектних і громадських організацій та 
управління 

- Будівлі транспорту, призначені для безпосереднього обслуговування населення 

- Будівлі комунального господарства 

- Багатофункціональні будівлі та комплекси, що включають приміщення різного 
призначення. 

Наведені 11 основних груп будівель громадського призначення мають в 
соціальному відношенні різний статус. Найбільший інтерес з точки зору впливу 
енергозбереження на державний бюджет представляють собою групи громадських 
будівель, що належать до державної та комунальної (муніципальної) власності. Тому 
слід виділити наступні групи: 

1 – Будівлі дошкільних навчальних закладів та будівлі навчальних закладів 

2 - Будівлі науково-дослідних інститутів, проектних і громадських організацій та 
управління 

3 – Будівлі охорони здоров’я та відпочинку 

4 – Всі інші. 

До останньої групи відносяться будинки, що мають приватну власність і в яких 
здійснюється комерційна діяльність. Тому ці будинки можна відносити до категорії 
«комерційних». При цьому частина будинків третьої групи також можна віднести до 
категорії комерційних – будівлі санаторіїв, пансіонатів, приватних лікарень. Те саме 
відноситься і до будівель другої групи – існує значна кількість приватних проектних та 
науково-дослідних інститутів, що за власні кошти експлуатують будівлі.  

Загальне кінцеве енергоспоживання громадських та комерційних будівель 

Загальне базове енергоспоживання громадських та комерційних будинків 
прийнято на підставі даних за 2005 р., на рівні 5,69 % від кінцевого споживання енергії 
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та палива загалом по Україні, що у абсолютних величинах знаходиться на рівні               
4,71 млн. тне.   

В рамках розробки НПД ЕЕ було розроблено модель, що дозволила оцінити 
енергоспоживання і потенціал енергоефективності в будівлях дошкільних навчальних 
закладів (ДНЗ) та в будівлях загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ). Будівлі 
дошкільних навчальних закладів та будівлі навчальних закладів майже повністю 
знаходяться на утриманні комунального або муніципального управління. 
Енергозбереження в цих будівлях у явному вигляді впливає на формування бюджету 
міста чи адміністративного району. Крім того, підвищення рівня забезпечення 

комфортного режиму в цих будівлях має особливий соціальний статус. 
За умов значної обмеженості статистичної інформації щодо фонду громадських 

будівель, результати моделі по оцінці потенціалу енергозбереження в навчальних 
закладах були використані як базис для екстраполяції на весь фонд будівель 
громадського призначення. 

Огляд будинків ДНЗ і ЗНЗ 

Статистичні дані по цьому сектору будівель наведені в Табл. 1.5 та 1.6.  

Табл. 1.5. Статистика відносно дошкільних навчальних закладів України 

  2005 2006 2007 2008 2009 

 Кількість закладів, тис.   15,1 15,1 15,3 15,4 15,51 

 у міських поселеннях  6,7 6,6 6,6 6,7 6,7 

 у сільській місцевості  8,4 8,5 8,7 8,7 8,8 

 У них місць, тис. 1056 1063 1084 1110 1121 

 у міських поселеннях  773 780 789 808 814 

 у сільській місцевості  283 283 295 302 307 

Кількість дітей у закладах, 
тис. 1032 1081 1137 1195 1214 

 у міських поселеннях  840 877 916 959 972 

 у сільській місцевості  192 204 221 236 242 

 

Табл. 1.6. Статистика відносно кількості загальноосвітніх навчальних 
закладів України 

 

Роки Всього 
в них учнів, 

тис. 

2005/06 21589 5399 

2006/07 21417 5120 

2007/08 21214 4857 

2008/09 20969 4617 

2009/10 20576 4495 

 
В офіційних статистичних джерелах відсутня інформація щодо структурного 

розподілу за типами громадських будівель, а наявна тільки інформація за загальною 
кількістю деяких типів громадських будівель по Україні. В такому випадку неможливо 
точно встановити узагальнене значення розрахункових тепловитрат на опалення всього 
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громадського фонду, оскільки неможливо чітко визначити у відсотковому відношенні 
кількість типових об’єктів до загальної кількості будівель. Цей, факт, в свою чергу, не 
дозволяє зважено оцінити питому вагу кожного типу з об’єктів-представників у 
загальній величині розрахункових питомих витрат на опалення будівель громадського 
сектору. Тому у подальшому приймаються деякі припущення, які спираються на 
офіційну статистичну інформацію. 

Потенціал енергозбереження у будівлях ДНЗ і ЗНЗ 

Вибір об’єктів-представників 

Об’єкти будівель дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів 
громадського призначення мають типову архітектурну форму і по ним наявна офіційна 
статистика за їх кількістю. 

До дошкільних навчальних закладів належать ясла, ясла-садки, дитячі садки, ясла-
садки сімейного, комбінованого, компенсуючого типу (спеціальні та 
санаторні),навчально-виховні комплекси тощо. 

До загальноосвітніх навчальних закладів належать школи, ліцеї, гімназії, 
колегіуми, навчально-виховні комплекси (об’єднання), санаторні школи всіх ступенів, а 
також спеціальні школи (школи-інтернати) та школи соціальної реабілітації. 

В якості об’єкта-представника для загальноосвітніх закладів була обрана школа 
на 33 класи (1266 учнів). В якості об’єкта-представника для дошкільних закладів був 
обраний дитячий садок на 330 місць.  

Визначення обсягів енергоспоживання будинками ДНЗ і ЗНЗ 

Більш детально з оцінкою обсягів енергоспоживання в будівлях ДНЗ та ЗНЗ 
можна ознайомитися у Табл. 1.8. 

Оцінка енергоспоживання громадськими будівлями дошкільних та 
загальноосвітніх закладів базується на узагальненні розрахунків енерговитрат вибраних 
об’єктів-представників екстрапольованих за статистичними даними по кількості 
закладів та кількості дітей у них на всі навчальні заклади. 

Табл. 1.7 відображає загальне енергоспоживання будівлями дошкільних та 
загальноосвітніх закладів за температурними зонами. Енергоспоживання у грошовому 
еквіваленті розраховані у відповідності із середніми тарифами на спожиту теплову 
енергію для комерційних підприємств по кожній температурній зоні. Для І зони цей 
тариф склав 471,9 грн/Гкал, ІІ зони – 503,7 грн/Гкал, ІІІ зони – 624,3 грн/Гкал, і для IV 
зони – 514,4 грн/Гкал. 

Табл. 1.7. Енергоспоживання будівлями ДНЗ і ЗНЗ (станом на 2009 рік) 

 
Дошкільні 

навчальні заклади 

Загальноосвітн
і навчальні 
заклади 

Всього 

Спожита енергія 

Всього, тне 317789,17 845186,14 1162975,4 

Всього, млн. грн. 1582,57 4224,68 5807,25 

 
Таким чином обсяги споживання енергії будівлями ДНЗ і ЗНЗ становлять 1,16 

млн. тне на рік. Це становить майже четверту частину від зазначеного вище обсягу 
загального кінцевого енергоспоживання у громадському секторі (4,71 млн. тне на рік). 
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Оцінка потенціалу енергоефективності в будівлях ДНЗ і ЗНЗ і в громадських 
будівлях 

Різниця між значеннями оціненого споживання та споживання після 
впровадження енергозберігаючих заходів визначає потенційну енергію, що може бути 
збереженою у громадському фонді. Оцінка потенціалу енергозбереження проводилась 
як для всієї України в цілому, так і окремо за кожною кліматичною зоною. 

У Табл. 1.8 наведений потенціал енергозбереження за чотирма найбільш 
імовірними заходами енергозбереження, що можуть бути застосовані до фонду 
громадських будівель України. Економія у грошовому еквіваленті розраховані у 
відповідності із середніми тарифами на спожиту теплову енергію для комерційних 
підприємств по кожній температурній зоні. Для І зони цей тариф склав 471,9 грн/Гкал, ІІ 
зони – 503,7 грн/Гкал, ІІІ зони – 624,3 грн/Гкал, і для IV зони – 514,4 грн/Гкал. 

Відповідно до статистичних даних та проведених розрахунків, потенціал 
енергозбереження у дошкільних навчальних закладах у відношенні до споживання 
енергії складає 66,6%, а у загальноосвітніх навчальних закладах – 61,7%. Цього 
результату можна досягти за умови 100% виконання термомодернізації будівель, заміни 
автоматики та вікон у 100% будівель, що належать до вищезгаданих груп будівель 
громадського фонду. 

Таким чином технічний потенціал енергоефективності в будинках ДНЗ і ЗНЗ 
складає 712,5 тис. тне. 

Табл. 1.8. Максимально позитивний потенціал енергозбереження в 

громадському секторі 

Потенціал, тис. тне № 

 

Дошкільні 
навчальні 
заклади 

Загальноосвітні 
навчальні 
заклади 

Всього 
навчальні 
заклади 

Всього 
громадський 

та 
комерційний 

фонд 

1 
Додаткова теплоізоляція 
стін 

50,37 114,03 164,4 657,75 

2 
Встановлення 
енергоефективних вікон 

32,78 93,12 125,9 503,8 

3 
Додаткова теплоізоляція 
даху 

40,67 83,75 124,4 497,54 

4 
Встановлення 
енергоефективного 
інженерного обладнання 

66,84 230,92 297,8 1191 

 Всього 190,66 521,9 712,5 2850,09 

 
Практично досяжний рівень зменшення загального споживання енергії становить 

до 2014 року – 23,2 тис. тне, до 2020 року – 104,4 тис. тне. 
 

Табл. 1.9 – Практично досяжний потенціал енергозбереження в 

громадському секторі по заходах і за роками 
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№ Назва програми/заходу 
Категорія 

 

Застосування 
 

Цільова 
група 

/сектор 
 

Цільовий 
захід щодо 
ПЕЕ 

кінцевого 
використання

(відповідно 
до додатку 1) 

Стан 
реалізації 
та точні 
строки 

Фактичний 
обсяг 

енергозбереже
ння, 

очікуваний у 
2014/2020 р. 

1. 
Додаткова теплоізоляція 

стін 

Енергетичні 
послуги для 
енергозбере
ження 

національне 
Сфера 
послуг b Рання дія 5,35/24,09 

2. 
Встановлення 

енергоефективних вікон 
-//- -//- -//- b -//- 4,1/18,45 

3. 
Додаткова теплоізоляція 

даху 
-//- -//- -//- b -//- 4,05/18,23 

4. 
Встановлення 

енергоефективного 
інженерного обладнання 

-//- -//- -//- f -//- 9,7/43,63 

 

Оцінка обсягу необхідних інвестицій 

Грошова вартість економії від реалізації технічного потенціалу 
енергоефективності в громадських та комерційних будівлях дорівнює 3,5 млрд. грн. на 
рік (0,3 млрд. євро).  

Грошова вартість економії від реалізації потенціалу енергоефективності в 
будівлях ДНЗ складає 0,95 млрд. грн. Грошова вартість економії від реалізації 
потенціалу енергоефективності в будівлях ЗНЗ складає 2,6 млрд. грн. 

Розглядаючи ринкову вартість обраних енергоефективних заходів, встановлено, 
що загальні інвестиції, необхідні для впровадження усього комплексу 
енергозберігаючих рішень в громадських та комерційних будівлях, становить 29 млрд. 
грн. (2,6 млрд. євро). Розподіл необхідних інвестицій за розглянутими 
енергоефективними заходами наведений в Таблиці 1.10.  
 

Табл. 1.10 – Розподіл загального обсягу необхідних інвестицій за 
енергоефективними заходами   

 

Обсяг інвестицій, млрд. 
грн 

Заходи 

ДНЗ і ЗНЗ 

Громадський 
та 

комерційний 
фонд 

Умовна економія 

по будівлях ДНЗ і 
ЗНЗ, млрд. грн./рік 

Додаткова теплоізоляція стін 7,6 30,4 0,8 

Встановлення енергоефективних 
вікон 

6,1 24,4 0,6 

Додаткова теплоізоляція даху 12,9 51,6 0,6 

Встановлення 
енергоефективного 
інженерного обладнання 

2,3 9,2 1,5 

Всього 28,9 115,6 3,5 
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1.3. ПРОМИСЛОВІСТЬ 

За часів незалежності в Україні слабко модернізовувалась економіка і застарілі 
енерго- і ресурсномісткі технології з високою часткою екологічно небезпечних 
виробництв та низькою їх ефективністю походять з Радянського союзу. 

Хоча підприємства промисловості й отримують значні прибутки, але 
рентабельність продукції за 2003-2010 рр. не перевищує 3-6%. 

Найбільш енергоємними галузями промисловості України є гірничо-
металургійний комплекс, хімічна промисловість, цементна галузь, машинобудування. 

Чорна металургія 

Підприємства гірничо-металургійного комплексу (ГМК) України є найбільшими 
виробниками промислової продукції і відповідно найбільшими споживачами паливно-
енергетичних ресурсів. 

Головною проблемою, що має системне значення для розвитку ГМК України, є 
високий ступінь зношення основних фондів (50–85%) і відставання технічного рівня 
металургійної галузі від кращих світових досягнень. В Україні наднормативно 
експлуатується 54% коксових батарей, 89% доменних печей, 87% мартенівських печей, 
26% конвертерів, майже 90% прокатних станів, що призводить до надмірно високої 
енергоємності продукції та зниження її конкурентоспроможності1. 

Галузеве споживання паливно-енергетичних ресурсів підприємствами чорної 
металургії мають стійку тенденцію до зростання за окремими видами продукції. Таке 
споживання суттєво перевищує енерговитрати закордонних виробників вже з перших 
переділів.  

Так, енергоємність виробництва чавуну на українських металургійних 
підприємствах у I півріччі 2011 року складала 635,3  кг у.п./т., що майже на 33% вища 
ніж на провідних підприємствах світу, зокрема в країнах ЄС цей показник складає 483,4 
кг у.п./т, а в Китаї – 477,4 кг у.п./т.  

Значна частка енергоресурсів, що споживаються при виробництві чавуну в 
Україні, припадає на природний газ, проте у провідних країнах світу природний газ при 
плавленні чавуну практично не використовується. Надвисокі витрати енергоносіїв 
призводять до зниження конкурентоздатності української металопродукції та втрати 
суттєвої частини зовнішнього та внутрішнього ринків.  
 

Табл. 1.11. Питомі витрати паливно-енергетичних ресурсів на виробництво 
чавуну 
 

Показники ЄС Китай Україна 

1. Витрати енергоресурсів, кг у.п./т 483,4 477,4 637,8 

2. Витрати коксу, кг/т 383 398 503,8 

3. Витрати природного газу, м3/т – – 82,2 

4. Витрати кисню, м3/т 62,3 63,9 81,5 

Джерело: Галузева програма енергоефективності та енергозбереження на 
період до 2017 року: Наказ Міністерства промислової політики України № 152 
від 25.02. 2009 р. [Електронний ресурс]. – Доступний з: 
<http://195.78.68.71/industry/control/uk/archive/docview?typeId=73191>. 

                                                
1 Литвиненко В.Г. Оценка энергоэффективности производства на основе анализа сквозной энергоемкости продукции // В.Г. 

Литвиненко, В.Д. Мантула, А.Л. Каневский, Т.А. Андреева, В.Ю. Юхнов. – Научно-производственный журнал «Экология, 
промышленность». – 2009. – № 2. – С. 47-52. 
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В середньому в 2010 р. на тонну виробленого чавуну в Україні було використано: 
• 76 м куб.  природного газу (у світі практично не використовується); 
• 540 кг коксу (у світі 350-450 кг, на окремих підприємствах за умови використання 

170-200 кг ПВП – 285-320 кг коксу); 
• 18 кг вугілля (у світі в середньому 125-135 кг/т). 
Такі перевитрати споживання енергоресурсів пов’язані з недостатнім 

застосуванням в Україні технології використання пиловугільного палива (ПВП) у 
доменних печах. Для порівняння в середньому в Україні витрати пиловугільного палива 
складають 169 кг/т, в ЄС – 104 кг/т,  у Китаї – 120 кг/т, у Японії – майже 130 кг/т. 

На виробництво тонни чавуну вітчизняні підприємства витрачають понад 600 кг 
матеріалів-відновлювачів оксиду заліза. При цьому середньосвітовий показник 
становить близько 550 кг, а сучасні печі – лише 460-480 кг2. 

Також Україна відстає у використанні сучасних технологій у сталеплавильному 
виробництві. Майже 45,2% сталі виплавляється у мартенівських печах, у конвертерах – 
51%, в електросталеплавильних печах – тільки 3,8%. Споживання ПЕР у мартенівському 
виробництві сталі в Україні майже у 5 разів більше, ніж при конвертерному 
виробництві. При цьому споживання природного газу більше майже в 15 разів.  

 

Табл. 1.12. Витрати ПЕР на виробництво сталі 
 

Країна - виробник Споживання ПЕР, кг у.п./т 
Мартенівське виробництво 104,5 

Конвертерне виробництво 22,4 Україна 
Середнє по країні 68,4 

Країни ЄС 17,4 

Китай 17,7 

Джерело: Галузева програма енергоефективності та енергозбереження на 
період до 2017 року: Наказ Міністерства промислової політики України № 152 
від 25.02. 2009 р. [Електронний ресурс]. – Доступний з: 
<http://195.78.68.71/industry/control/uk/archive/docview?typeId=73191>. 

За даними дослідження Міжнародної енергетичної агенції3 (IEA), серед провідних 
світових виробників Україна має найвищий потенціал енергозбереження на тонну сталі 
– 9 ГДж при середньому у світі – 4,1 ГДж. Проте існуючі вітчизняні технології, що 
використовуються на всіх стадіях металургійного виробництва, суттєво відстають від 
сучасних світових стандартів. 

Україна є однією з небагатьох країн, що до цього часу використовують 
мартенівський спосіб виплавки сталі (26%). З точки зору споживання ПЕР, 
мартенівський спосіб виробництва сталі є досить затратним: на виробництво тонни сталі 
витрачається 75-85 м³ природного газу проти 4-5 м³ при киснево-конвертерному 
виробництві та повній відсутності його споживання для виробництва електросталі. 

Масштабна розливка сталі через злитки – приклад неефективності виробничого 
процесу українських металургійних підприємств. За наявними розрахунками4 

                                                
2Tracking Industrial Energy Efficiency and CО2Emissions. OECD/IEA, 2009. – 324 c. 
3Energy Transition for Industry: Indiaand the Global Context Energy. OECD/IEA, 2011. – 90 c. 
4Див. наприклад Мазур М., Богацки М., Оленич Р., Лопата А. Влияние технологи непрерывного литья на окружающую среду / 
Черные металлы. – 2003. - №12. – С.58-62. 
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безперервна розливка сталі5 (50% сталі в Україні та 95% у світі розливається на МНЛЗ) 
на 1,6 ГДж/т енергоефективніша, ніж технологія лиття через злиток. 

Таким чином, з точки зору енергоефективності вивід з експлуатації/заміна 
застарілого обладнання є єдиним можливим сценарієм розвитку вітчизняної металургії у 
середньостроковій перспективі. Практичний вимір цих процесів, виражений в реалізації 
планів та в обсягах виробництва конкретної продукції, буде залежати від умов ринку та 
міжнародного конкурентного середовища. Обмеження виробництва мартенівської сталі 
та впровадження систем безперервної розливки в наступні роки будуть основними 
напрямами підвищення енергоефективності на етапі виробництва та подальшої обробки 
сталі. 

 

Табл. 1.13. Прогнозні показники споживання палива та енергоємності 
валового внутрішнього продукту ГМК України 

 

Роки 
Показник 

2009  2014  2020 

1. Валовий галузевий продукт,                
млрд. грн. 

135,1 165,1 190,5 

2. Енергоємність валового 
галузевого продукту, кг у.п./грн. 

0,364 0,300 0,270 

3. Прогнозні обсяги споживання 
ГМК умовного палива, тис тне 

16918 17253 18000 

 
Практично досяжний рівень зменшення загального споживання енергії в галузі 

ГМК становить до 2014 року – 338,3 тис. тне, до 2020 року – 1522,6 тис. тне. 
 

Табл. 1.14 – Практично досяжний потенціал енергозбереження в ГМК по 
заходах і за роками 

 

№ Назва програми/заходу 
Категорія 

 

Застосування 
 

Цільова 
група 

/сектор 
 

Цільовий 
захід щодо 
ПЕЕ 

кінцевого 
використанн
я (відповідно 
до додатку1) 

Стан 
реалізації 
та точні 
строки 

Фактичний 
обсяг 

енергозбереже
ння, 

очікуваний у 
2014/2020 р. 

1. 

Технічне переозброєння 
енергетичного 
господарства 

підприємств ГМК на базі 
устаткування нового 

покоління 

Енергетичні 
послуги для 
енергозбере
ження 

національне 
Промислові
сть i 

Новий 
захід з 
ПЕЕ: 
процес 
впровадже
ння 

розпочато 

60,89/274,07 

2. 

Освоєння нових 
технологій плавки та 

прокату титанового листу 
та виробів 

-//- -//- -//- h -//- 60,56/272,55 

3. 

Реконструкція та 
модернізація 
збагачувальних, 
огрудкувальних і 

агломераційних фабрик 

-//- -//- -//- i -//- 57,85/260,36 

                                                
5Також використовується абревіатура МНЛЗ – машина неперервного лиття заготовок. 
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№ Назва програми/заходу 
Категорія 

 

Застосування 
 

Цільова 
група 

/сектор 
 

Цільовий 
захід щодо 
ПЕЕ 

кінцевого 
використанн
я (відповідно 
до додатку1) 

Стан 
реалізації 
та точні 
строки 

Фактичний 
обсяг 

енергозбереже
ння, 

очікуваний у 
2014/2020 р. 

4. 

Технічне переоснащення 
та введення в 

експлуатацію нових 
плавильних потужностей 
титаномагнієвого 
виробництва 

-//- -//- -//- i -//- 54,47/245,14 

5. 

Оснащення 
технологічних агрегатів 
теплоутилізаційними 
установками та 

системами випарного 
охолодження 

-//- -//- -//- i -//- 53,79/242,09 

6. 

Модернізація та 
реконструкція агрегатів 

виготовлення 
гарячедеформованих 

зварних і 
холоднодеформованих 

труб 

-//- -//- -//- i 

Новий 
захід з 
ПЕЕ: 

планується  

50,75/228,39 

 

 

Хімічна промисловість 

Хімічна промисловість України відіграє важливу роль у розширенні асортименту 
виробництва товарів народного споживання, забезпечує глибоку переробку природних 
ресурсів та підвищує ефективність сільського господарства. Виробнича структура 
хімічної промисловості включає в себе шість азотних комплексів: три виробника 
комплексних добрив (два з яких виробляють двоокис титану), два виробника полімерів 
та одного виробника глинозему (для виробництва алюмінію). Крім того, в галузі 
працюють два содових заводи, один виробник синтетичних волокон і тканин та низка 
малих підприємств (з кількістю від 100 до 1000 робітників), що працюють у сфері 
переробки полімерів та виробництва лакофарбової продукції.  

Підприємства хімічної промисловості територіально розміщені в різних регіонах, 
проте найважливіше значення у їх розміщенні відіграють сировинний, паливно-
енергетичний та споживчий фактори. Так, частка сировини у собівартості готової 
продукції коливається від 45 до 90%. Наприклад, витрати сировини на виробництво 1 т 
ацетилену або аміаку з коксу становлять близько 5 т. Для виробництва 1 т хімічних 
волокон потрібно у 25 разів більше води, ніж для виготовлення 1 т чавуну. У багатьох 
галузях хімічної промисловості спостерігається висока потреба у паливі та енергії, 
зокрема, на виробництво 1 т фосфору потрібно понад 20 тис. кВт год. В цілому 
споживання енергетичних ресурсів підприємствами хімічної промисловості становить 
6152 тис тне. Для порівняння, в структурі собівартості хімічної продукції вітчизняних 
виробників частка енергоносіїв на 30-40 % більша ніж у європейських. Адміністративні 
та загальногосподарські витрати більші на 25-35 %. Проте частка заробітної плати на 15-

20 % нижча. 
Головною сировиною для деяких підприємств вітчизняної хімічної промисловості 

є природний газ, в структурі собівартості аміачної селітри близько 60% займає вартість 
природного газу, проте в європейських країнах цей показник складає не більше 50%, 
при цьому коефіцієнти переробки газу в селітру відрізняються лише на 1-2%.  
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Водночас, замінність сировинних ресурсів в азотній промисловості майже 
виключається, тоді як замінність енергоресурсів в Україні є перманентним процесом. 
Зокрема, після заміни газових компресорів на електричні, коефіцієнт використання 
природного газу для виробництва аміаку на окремих заводах зменшився з 1,17-1,20 до 
0,91-0,92, що свідчить про готовність підприємств оптимізувати енергетичний баланс з 
метою зменшення його споживання. 

Основним фактором економічного та технологічного розвитку хімічної галузі є 
зниження енергоємності продукції (послуг, робіт).  

Варто звернути увагу, що найбільш суттєвим негативним наслідком спаду 
виробництва в хімічній галузі є зниження рівня завантаження виробничих потужностей 
за межу окупності поточних витрат.  

При завантаження потужностей більшості діючих хімічних виробництв на рівні 
20−40% різко підвищується понаднормативне енерго- та матеріаломісткість хімічної 
продукції. 

На сьогодні фактичне енергоспоживання вітчизняних хімічних виробництв 
перевищує аналогічні показники провідних сучасних технологій у виробництві: 

- аміаку – в 1,4−1,8 рази; 
- каустичної соди – в 1,3−1,4 рази; 
- кальцинованої соди – в 2,0−2,3 рази; 
- метанолу – в 2,0−2,3  рази; 
- етилену – в 2,8−3,0 рази; 
- технічного вуглецю – в 1,5−2,5 рази. 
 

Табл. 1.15. Прогнозні показники енергетичних ресурсів підприємствами 

хімічної промисловості України 

 

Роки 
Показник 

2009  2014  2020 

1. Прогнозні обсяги споживання 
хімічної промисловості,                    
умовного палива, тис тне 

6152 6236 6400 

 

Практично досяжний рівень зменшення загального споживання енергії в хімічній 
промисловості становить до 2014 року – 123,0 тис. тне, до 2020 року – 558,6 тис. тне. 

 

Табл. 1.16 – Практично досяжний потенціал енергозбереження в хімічній 

промисловості по заходах і за роками 

 

№ Назва програми/заходу 
Категорія 

 

Застосування 
 

Цільова 
група 

/сектор 
 

Цільовий 
захід щодо 
ПЕЕ 

кінцевого 
використання 

(відповідно 
до додатку 1) 

Стан 
реалізації 
та точні 
строки 

Фактичний 
обсяг 

енергозбереже
ння, 

очікуваний у 
2014/2020 р. 

1. 

Оптимізація витрат, 
дотримання 

технологічних норм і 
нормативів, 

впровадження сучасних 
приладів обліку та 
контролю 

Енергетичні 
послуги для 
енергозбере
ження 

національне 
Промислові
сть k Рання дія 37,15/168,7 



 

23 

№ Назва програми/заходу 
Категорія 

 

Застосування 
 

Цільова 
група 

/сектор 
 

Цільовий 
захід щодо 
ПЕЕ 

кінцевого 
використання 

(відповідно 
до додатку 1) 

Стан 
реалізації 
та точні 
строки 

Фактичний 
обсяг 

енергозбереже
ння, 

очікуваний у 
2014/2020 р. 

2. 

Докорінна реконструкція 
виробництва на основі 
енергозберігаючих  
технологій 

-//- -//- -//- h -//- 31,48/143 

3. 

Модернізація та 
удосконалення існуючих 
технологій, устаткування 

й обладнання у 
виробництві каустичної 
соди, синтетичного 
аміаку, кислот 

-//- -//- -//- h -//- 28,54/129,6 

4. Скорочення втрат 
енергоресурсів 

-//- -//- -//- k -//- 25,83/117,3 

 

 

Машинобудування 

Машинобудування України є однією з базових галузей ринкової економіки від 
якої залежить досягнення інноваційної технічної конкурентоспроможності всіх видів 
економічної діяльності. 

До галузі машинобудування належить 365 промислових підприємств і 57 науково-
дослідних організацій (з них 25 перебуває у державній власності) із загальною кількістю 
працюючих понад 233 тис. осіб. 

Темпи зростання обсягів машинобудівного виробництва в останні роки стабільні і 
досягають 30 і більше відсотків на рік.  

Основними складовими ринку машинобудівної промисловості є продукція таких 
підгалузей, як транспортне й енергетичне машинобудування, автомобілебудування, а 
також машинобудування для нафтохімічної і хімічної, металургійної та гірничодобувної 
промисловості, верстатобудування.  

Тільки значне підвищення конкурентоспроможності продукції машинобудування 
дасть змогу забезпечити потреби у ній  внутрішній ринок в обсязі близько 4,7−5,1 млрд. 
грн., а зовнішній – 12−14 млрд. грн. 

Машинобудівний комплекс України охоплює підприємства загального 
машинобудування та є неоднорідним за структурою. Існуючі в галузі машинобудування 
виробничі потужності морально та фізично застарілі (70 % обладнання експлуатується 
понад 15 років) і потребують масштабної реконструкції і технічного переоснащення. 
 

Табл. 1.17. Випуск основних видів продукції загального машинобудування 
 

Продукція 2007 2008 2009 

Автобуси різних модифікацій, шт. 7 800 10 042 1301 

Автопідйомники, шт. 627 541 110 

Вантажні автомобілі, шт. 7 300 10 184 474 

Вантажні вагони, шт. 26 099 24 103 4666 

Гідротурбінне обладнання, млн. грн. 0,16 0,15 0,24 

Легкові автомобілі, шт. 375 000 402 000 67514 

Нафтопромислове устаткування, млн. грн. 0,61 0,72 0,90 
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Паротурбінне обладнання,  тис. грн. 0,20 0,22 0,31 

Хімічне устаткування, тис. грн. 528784,5 463404,50 289200,0 

Холодильне обладнання, млн. шт. 1,4 1,4 0,6 
Джерело: Виробництво основних видів промислової продукції за 2007–2009 роки. 
[Електронний ресурс]. – Доступний з: <http://www.ukrstat.gov.ua>. 

 
Велика кількість підприємств потребує масштабної реконструкції і технічного 

переоснащення з метою створення умов для виготовлення продукції з 
конкурентоспроможними техніко-економічними показниками. 

Організаційно-економічний та науково-технічний потенціал підприємств потребує 
оптимального структурування, формування замкнутих макротехнологічних 
галузеутворювальних комплексів, які б давали можливість ефективно конкурувати на 
світових ринках.  

Варто зазначити, що машинобудівні підприємства з повним циклом технологічного 
виробництва, включаючи металургійне, механоскладальне і складальне, є найбільшими 
споживачами котельно-пічного палива, яке використовується на виробництво теплової і 
електричної енергії на власних ТЕЦ (котельних) та у промислових термічних і 
нагрівальних печах. 

 

Табл. 1.18. Споживання енергоресурсів у галузі за 2004-2009 рр. 

 

Роки № 

п/п 
Показники 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

1. 
Обсяги споживання енергоресурсів, 
тис. тне. 

7198 7354 7465 7509 7590 7690 

 
В структурі КЕС промисловість займає значні позиції. Так впродовж 2005-2008 

років її частка коливалась в межах 45-47% і тільки в 2009, в зв’язку із світовою 
фінансовою кризою знизилась майже до 41%.  

За 2006-2007 роки кінцеве споживання паливно-енергетичних ресурсів 
українською промисловістю (без урахування неенергетичного споживання) зросло 
більш як на 10%, а потім в період кризи знизилось більш як на чверть, що викликано, 
звичайно, значним зниженням промислового виробництва і в першу чергу найбільш 
енергоємних галузей. 

За даними МЕА, споживання енергії в промисловому секторі зменшилось майже на 
30% у порівнянні з 2005 роком. В основному, це результат світової фінансової та 
економічної кризи, у зв’язку з якою значно зменшилось виробництво промислової 
продукції. Також це спричинило те, що структура КЕС в промисловому секторі трохи 
змінилась. У зв’язку з ростом ціни на газ його доля у структурі кінцевого споживання 
зменшилась на 8,4%, а споживання твердого палива та електроенергії збільшилось 
відповідно на 4,5% та 5,2%. 

 

Табл. 1.19. Пріоритетні обсяги зменшення споживання енергоресурсів в 

машинобудуванні 
Роки 

Галузь 
2010 2011 2012 2013 2014 2020 

1.Машинобудування, 
тис. тне. 

95,8 115,6 140,4 151,9 153,8 692,2 
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Табл. 1.20 – Практично досяжний потенціал енергозбереження в 

машинобудуванні по заходах і за роками 

 

№ Назва програми/заходу 
Категорія 

 

Застосування 
 

Цільова 
група 

/сектор 
 

Цільовий 
захід щодо 
ПЕЕ 

кінцевого 
використання 

(відповідно 
до додатку 1) 

Стан 
реалізації 
та точні 
строки 

Фактичний 
обсяг 

енергозбереже
ння, 

очікуваний у 
2014/2020 р. 

1. 

Заміна традиційних 
процесів термообробки 
та гальванізації на 
прогресивні 

Енергетичні 
послуги для 
енергозбере
ження 

національне 
Промислові
сть i Рання дія 35,52/159,9 

2. 

Використання в 
металообробці 
енергоефективних 

технологічних процесів 

-//- -//- -//- i -//- 35,07/157,82 

3. 

Заміна морально та 
фізично застарілих 
заводських 

електростанцій у 
компресорному й 
енергетичному 
господарствах 

-//- -//- -//- i -//- 32,3/145,36 

4. 

Застосування 
автоматичних систем 
управління процесів 
вироблення енергоносіїв 

-//- -//- -//- k -//- 28,61/128,75 

5. 
Реконструкція, уніфікація 
й автоматизація котелень 

і котлів 
-//- -//- -//- i 

Процес 
впровадже
ння 

розпочато 

22,30/100,37 

 

 
 

 
Рис. 1.6: Структура споживання палива та енергії в промисловості 

(середній показник) 
 

Протягом 2005-2009 років середнє річне споживання газу в промисловості 
становило біля 11,1 мільярдів м3, електроенергії – 66,7 мільярдів кВт/год, вугілля – біля 



 

26 

12,6 мільйонів тон. Частка відновлюваних джерел енергії, як і в інших секторах, дуже 
невелика, в той час як потенціал доволі великий, ефективно можна використовувати 
лише промислові відходи, сонячну та геотермальну енергію. 
  

Табл. 1.21. Оглядова таблиця існуючих програм з ПЕЕ у промисловості 
 

№ Назва програми  
Нормативний 

документ 
Категорія Мета програми 

Очікувані 
результати 

Галузева програма енергоефективності та енергозбереження  до 2017 року Мінпромполітики 

1. Програмае 
нергоефективності та 
енергозбереження у 
гірничо-металургійному 
комплексі. 

2. Програма 
енергоефективності та 
енергозбереження в 
машинобудувані 

3. Програма 
енергоефективності та 
енергозбереження у 
хімічному та 
нафтохімічному комплексі 

4. Програма 
енергоефективності та 
енергозбереження у легкій , 
деревообробній та інших 
галузей промисловості 

Затверджена 
наказом 
Мінпрому 
від 25.02.09 
№ 152 

Регулювання, 
фінансові 
інструменти, 
енергетичні 
послуги для 
енергозбере-
ження 

- підвищення 
ефективності 
використання 
виробництві різних 
видів паливно-
енергетичних 
ресурсів; 
- зменшення 
енергоємності 
продукції (послуг, 
робіт); 
- зменшення 
викидів у 
атмосферу 
парникових газів; 
- популяризації 
ідеології 
ефективного та 
раціонального 
використання 
паливно-
енергетичних 
ресурсів. 
 

Скорочення 
питомих витрат 
ПЕР при випуску 
основних видів 
продукції на            
6-8 % 
Отримання 
загальної економію 
ПЕР в об'ємі понад 
9,1 млн. т у.п. 
Очікуваний 
показник 
енергоємності 
валового продукту 
машинобудування 
на рівні 0,057 кг 
у.п./грн. 
Очікуваний 
показник 
енергоємності 
валового продукту 
хімічної галузі у 
2017 році на рівні 
0,24 кг у.п./грн. 

 

 

Оцінка обсягу необхідних інвестицій 

Розглядаючи ринкову вартість обраних енергоефективних заходів, встановлено, 
що загальні інвестиції, необхідні для впровадження усього комплексу енергоефективних 
заходів в найбільш енергоємних галузях промисловості складає близько 89 933,4 млн. 
грн., в тому числі: 

– в гірничо-металургійному комплексі – 58222,75 млн. грн.; 
–  в машинобудівному комплексі – 29835,287 млн. грн.;  
– в хімічному комплексі – 1875,348 млн. грн. 

 

1.4. ТРАНСПОРТ 
 

Україна володіє розвиненою інфраструктурою залізничного та водного 
транспорту. За довжиною мережі залізниць Україна посідає друге місце у Європі (21,7 
тис. кілометрів залізниць), у Чорноморському, Азовському та Дунайському басейнах 
розташовано 18 морських торговельних портів; довжина внутрішніх водних шляхів на 
найбільших європейських річках Дунай та Дніпро — 2,2 тис. кілометрів. Коефіцієнт 
транзитності України є одним з найвищих в світі.  
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Геостратегічне положення між країнами Європи, Азії та Близького Сходу 
дозволяє Україні бути вигідним транзитним мостом для перевезень товарів та 
пасажирів. Завадою цьому є не достатньо розвинений увесь транспортний комплекс. 
При наявності розвиненої інфраструктури залізничного та водного транспорту, якість 
транспортних послуг, регулярність перевезень, швидкість, збереження товару не 
дозволяють її в повній мірі і ефективно використовувати. Крім того, значного 
покращення вимагають рівень безпеки перевезень, показники енергоефективності, 
техногенне навантаження на довкілля і т.д. 

Впродовж останніх років спостерігався значний ріст як перевезень вантажу так і 
пасажирів. За цей період вантажообіг зростав в середньому щорічно на 14%, а 
пасажирооборот більш як на 4%. Однак, в 2009 році вантажообіг і пасажирообіг 
знизились на приблизно на 10% відносно 2008 року. 

Станом на 2009 рік кількість дорожнього автотранспорту, що стоять на обліку в 
ДАІ складає 8,422 млн. одиниць. Серед них, що працюють тільки на бензині — 78,7%, 
дизелі — 16,0%, зрідженому нафтовому газі — 1,1%, стисненому газі — 0,5%. Частка 
автотранспорту, що комбіновано споживає газ і бензин або дизель в 2009 році не 
перевищувала 3,7%. 
 За даними Державної адміністрації залізничного транспорту “Укрзалізниці” 
рухомий склад залізничного транспорту станом на кінець 2009 року включав в себе: 
2545 тепловозів, 1860 електровозів, 52 паровози, 326 дизельсекцій, 1589 секцій 
електропоїздів, 124910 вантажних вагонів, 7444 пасажирські вагони. Рухомий склад 
міського електротранспорту в 2009 році складався з 1035 метро, 4064 тролейбусів, 2621 

трамваїв. 
Перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом (морським та річковим) 

впродовж останніх років зростав лише в 2006 році. Після 2006 року вантажообіг 
знизився більш як на половину, а пасажирооборот більш як на 17%.  

Середньорічні перевезення вантажу та пасажирів авіаційним транспортом за 
останні роки склали 16,544 тис. т. і 3,146 млн. чол. відповідно. Вплив кризи мав вплив як 
на перевезення вантажу так і перевезення пасажирів авіаційним транспортом, однак, їх 
показники в 2009 році перевищували показники 2007 року. 

За даними МЕА, частка сектору транспорту (в тому числі трубопроводи) у 
структурі КЕС збільшилась з 16,6% до 17,1% та, в середньому, складала 11,9 мільйонів 
тне, де частка сирої нафти була 68%. Не враховуючи трубопроводи та «не визначене», у 
природних частинах кінцеве споживання у секторі транспорту збільшилось до 10,3% з 
8,7 млн. тне до 7,8 млн. тне. 
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Рис. 1.7: Структура споживання палива та енергії в секторі транспорту 

(середній показник) 
 

Необхідно звернути увагу на збільшення споживання у наземному транспорті, в 
основному, нафтового газу, що можна пояснити низькою вартістю експлуатації машин, 
оскільки ціна такого газу на 50-60% менше від вартості бензину. Ріст споживання газу 
спостерігатиметься у в майбутньому у зв’язку з газом пропан-бутан, який 
використовуються для машин, і є комбінацією двох типів газу, які виготовляється в 
процесі переробки нафти на заводах.  
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Табл. 1.22. Огляд роботи транспорту в період 2005-2010 років 
 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Транспортування вантажів за видами транспорту, тис. т 
Залізна дорога 450277 478711 514193 498537 391523 432897 

Морський тран-т 8575 8665 9124 8228 4652 4068 

Річковий тран-т 12869 14297 15121 11294 5146 6990 

Автомобільний тран-т 1120715 1167200 1255225 1266598 1068858 1168219 

Повітряний тран-т 126 99 104 102 85 88 

Трубопровід 212557 203694 195991 186797 154595 153437 

Пасажирські перевезення за видами транспорту загального користування, тис. пас. 
Залізна дорога 445553 448422 447094 445466 425975 427241 

Морський тран-т 11341 10901 7691 7361 6223 6646 

Річковий тран-т 2248 2022 1852 1552 1512 985 

Автобуси 3836515 3987982 4173034 4369126 4014035 3726289 

Повітряний тран-т 3813 4351 4929 6181 5131 6107 

Трамвай 1110958 1082818 1026812 962703 787014 713810 

Тролейбус 1902761 1788227 1620967 1580384 1283382 1203551 

Метро 886598 917700 931512 958694 751988 760551 

 

Табл. 1.23. Оглядова таблиця існуючих програм з ПЕЕ в транспорті 
 

№ Назва програми  
Нормативний 

документ 
Категорія Мета програми 

Очікувані 
результати 

1. Галузева програма 
підвищення 
енергоефективності та 
програма зменшення 
споживання енергоресурсів 
бюджетними установами 
шляхом їх раціонального 
використання у сферах 
транспорту та зв’язку на 
2010 – 2014 роки   

Затверджена         
рішенням 
Колегії 
Мінтранс-
зв’язку від               
17.09.09 р.           
№ 18 

Регулювання
фінансові 
інструменти, 
енергетичні 
послуги для 
енергозбере-
ження 

Підвищення 
енергоефективності 
та значне зниження 
питомих витрат всіх 
видів 
енергоресурсів.  

Забезпечення 
використання 
резервів 
енергозбереження та 
альтернативних 
видів палива, 
скорочення 
споживання 
природного газу, як 
котельного і пічного 
палива.  

Зменшення 
споживання 
енергоресурсів 
підпорядкованими 
бюджетними 
установами шляхом 
їх раціонального 
використання. 

- зменшення 
енергоємності 
виконаних робіт 
(наданих послуг) не 
менше 20% від рівня 
2009 року; 
- зменшення втрат 
паливно-
енергетичних 
ресурсів при 
виконанні робіт 
(надані послуг) не 
менше як на 40 % 
від рівня 2009 
року; 
- забезпечення 
економії бюджетних 
коштів, що 
виділяються на 
оплату 
енергоресурсів  
бюджетним 
установам в обсязі  
від 35% до 50 % від 
базового року. 
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Узагальнююча таблиця стану справ у транспорті вказана у додатку 4. 
Шляхами розв’язання проблеми є визначення та реалізація пріоритетних завдань, 

до яких  відносяться:  
- забезпечення структурної перебудови транспортної інфраструктури у 

відповідності з потребами розвитку виробництва та соціальної сфери; 
- технічна і технологічна модернізація основних виробничих фондів транспорту 

на основі досягнень науково-технічного прогресу, широке впровадження сучасних 
інноваційних технологій та обладнання; 

- оптимізація структури рухомого складу, спрямована на підвищення 
ефективності пасажиро - та вантажопотоків; 

- покращання експлуатаційних показників шляхів сполучень, 
- підвищення енергоефективності використання транспортних засобів за рахунок 

модернізації рухомого складу, удосконалення технології процесу перевезень, 
раціонального використання тягового складу, впровадження на транспорті 
енергоекономічного рухомого складу;       

- поліпшення ефективності експлуатації рухомого складу та допоміжного 
обладнання, оптимізація транспортних технологій; 

- стимулювання розширеного використання нетрадиційних,  відновлюваних 
джерел енергії та альтернативних видів палив на пересувних і стаціонарних об‘єктах 
підприємств транспорту та зв’язку з врахуванням наявних ресурсів на місцях  та 
скорочення за рахунок впровадження цих заходів споживання природного газу; 

- стимулювання підвищення енергоефективності автомобільного транспорту, 
відповідно до європейських норм, використання альтернативних моторних палив;   

- використання сучасних та модернізованих засобів телекомунікацій, 
телерадіомовлення, зв’язку, поштового обладнання та транспорту;  

- упровадження режимів оптимального опалення приміщень та споруд, 
застосування ефективних теплоізолюючих матеріалів під час будівництва нових та 
проведення капітального ремонту існуючих об’єктів транспорту та зв’язку з 
використанням вітчизняної продукції;     

- запровадження в підпорядкованих бюджетних установах та закладах  
приладового обліку електроенергії, природного газу, теплової енергії, холодної та 
гарячої води, заміна освітлювальних приладів на енергоекономічні прилади 
переважно вітчизняного виробництва;   

        - врахування при розробленні планів заходів щодо зменшення витрат природного 
газу на опалення необхідності розширення впровадження індивідуальних теплових 
пунктів у системах опалення, енергоакумулюючих систем електрообігріву з засобами 
диференційного (погодинного) обліку електроенергії для використання в години 
нічного мінімального навантаження енергосистеми, систем опалення, які працюють на 
відновлюваних джерелах енергії та місцевих видах палива.  

       -  широке впровадження цифрового телерадіомовлення, розширення мережі їх 
користувачів за рахунок зменшення аналогового обладнання;     

- створення фрагмента державної мережі цифрового телерадіомовлення та умов 
для подальшої цифровізації телекомунікаційних систем; 

-  розвиток інфраструктури галузі зв’язку з використанням сучасного обладнання 
вітчизняних виробників. 
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Практично досяжний рівень зменшення загального споживання енергії в галузі 

транспорту становить до 2014 року – 234,7 тис. тне, до 2020 року – 1056,5 тис. тне. 
 

Табл. 1.24 – Практично досяжний потенціал енергозбереження по 
залізничному транспорту по заходах і за роками 

 

№ Назва програми/заходу 
Категорія 

 

Застосування 
 

Цільова 
група 

/сектор 
 

Цільовий 
захід щодо 
ПЕЕ 

кінцевого 
використання 

(відповідно 
до додатку 1) 

Стан 
реалізації 
та точні 
строки 

Фактичний 
обсяг 

енергозбереже
ння, 

очікуваний у 
2014/2020 р. 

1. 

Реконструкція шляхового 
господарства за рахунок 

прокладання 
безстикового рейкового 

полотна 

Енергетичні 
послуги для 
енергозбере
ження 

національне Транспорт m Рання дія 22,07/99,31 

2. 

Впровадження сучасного 
рухомого складу, зокрема 

електровозів і 
спеціалізованих вагонів 

-//- -//- -//- n 

Процес 
впровадже
ння 

розпочато 

21,13/95,09 

3. 

Оптимізація плану 
формування вантажних 
поїздів та напрямку 
вагонопотоків 

-//- -//- -//- m -//- 19,96/89,80 

4. 
 Реконструкція котельно-
теплотехнічного 
господарства 

-//- -//- -//- m -//- 18,55/83,46 

5. 

Впровадження 
автоматизованих систем 
комерційного обліку 
електроенергії 

-//- -//- -//- m Рання дія 18,08/81,35 

6. 

Введення в дію 
автоматизованих систем 
управління зовнішнім 

освітленням  

-//- -//- -//- m 

Процес 
впровадже
ння 

розпочато 

17,61/79,24 

 

 

Табл. 1.25 – Практично досяжний потенціал енергозбереження по 
автомобільному транспорту по заходах і за роками 

 

№ Назва програми/заходу 
Категорія 

 

Застосування 
 

Цільова 
група 

/сектор 
 

Цільовий 
захід щодо 
ПЕЕ 

кінцевого 
використання 

(відповідно 
до додатку 1) 

Стан 
реалізації 
та точні 
строки 

Фактичний 
обсяг 

енергозбереже
ння, 

очікуваний у 
2014/2020 р. 

1. 

Оптимізація дорожнього 
руху й удосконалення 
структури парку колісних 
транспортних засобів 
шляхом економічного 
стимулювання та 

технічного регулювання 

Енергетичні 
послуги для 
енергозбере
ження 

національне Транспорт n Рання дія 18,52/83,36 

2. 
Використання 

альтернативних видів 
моторного палива, 

-//- -//- -//- m 

Процес 
впровадже
ння 

18,17/81,77 
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№ Назва програми/заходу 
Категорія 

 

Застосування 
 

Цільова 
група 

/сектор 
 

Цільовий 
захід щодо 
ПЕЕ 

кінцевого 
використання 

(відповідно 
до додатку 1) 

Стан 
реалізації 
та точні 
строки 

Фактичний 
обсяг 

енергозбереже
ння, 

очікуваний у 
2014/2020 р. 

зокрема стиснутого 
природного газу, 

зрідженого нафтового 
газу, біоетанолу та 
біодизельного палива 

розпочато 

3. 

Створення національного 
науково-дослідного 

випробувального центру 
колісних транспортних 

засобів 

-//- -//- -//- m Рання дія 17,33/77,97 

4. 

Оптимізація дорожнього 
руху й удосконалення 
структури парку колісних 
транспортних засобів 
шляхом економічного 
стимулювання та 

технічного регулювання 

-//- -//- -//- m -//- 16,41/73,85 

Табл. 1.26 – Практично досяжний потенціал енергозбереження на морському 
та річковому транспорті по заходах і за роками 

№ Назва програми/заходу 
Категорія 

 

Застосування 
 

Цільова 
група 

/сектор 
 

Цільовий 
захід щодо 
ПЕЕ 

кінцевого 
використання 

(відповідно 
до додатку 1) 

Стан 
реалізації 
та точні 
строки 

Фактичний 
обсяг 

енергозбереже
ння, 

очікуваний у 
2014/2020 р. 

1. 

Застосування 
оптимальних швидкостей 

суден 

Енергетичні 
послуги для 
енергозбере
ження 

національне Транспорт n Рання дія 11,41/51,35 

2. 

Підвищити рівень 
утилізації теплової 
енергії для тепло- та 

електропостачання суден 

-//- -//- -//- m -//- 10,89/49,02 

3. 

Застосовувати 
альтернативні джерел 
енергоресурсів на 
пасажирських 

туристичних суднах під 
час стоянки за рахунок їх 
підключення до 

берегових електричних 
мереж 

-//- -//- -//- n 

Процес 
впровадже
ння 

розпочато 

10/45,01 

4. 

Створити низку 
автоматизованих систем 
моніторингу та керування 
енергопостачанням та 
енергозбереженням у 

портах 

-//- -//- -//- m -//- 7,42/33,39 

5. 

Ввести в експлуатацію 
низку геліосистем 

гарячого водопостачання 
та вітрових 

електрогенераторів 

-//- -//- -//- n Рання дія 7,23/32,54 
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Оцінка обсягу необхідних інвестицій 

Розглядаючи ринкову вартість обраних енергоефективних заходів, встановлено, 
що загальні інвестиції, необхідні для впровадження усього комплексу 
енергоефективних заходів в транспорті складає близько 152 735,79 млн. грн., в тому 
числі: 

– залізничний транспорт – 94 696,2 млн. грн.; 
– автомобільний транспорт  – 41 238,66 млн. грн.;  
– морський та річковий транспорт – 16 800,93 млн. грн. 
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2. ЗАГАЛЬНА МЕТА НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ  
 

2.1. Визначення загальної мети на національному рівні 
 

Відповідно до визначення, що використовується в Директиві Європейського 
Парламенту та Ради №2006/32/ЄС для розрахунку результату енергоефективності, 
кожна держава повинна використовувати статистичні дані кінцевого споживання 
енергії за останні п'ять років до впровадження Директиви. Відповідно до статті 4 
ДЕС, "держави-члени повинні прийняти і прагнути до досягнення 
загальнонаціональної індикативної економії енергії в розмірі 9% на дев'ятому році 
застосування цієї Директиви, зазначена мета повинна бути досягнута шляхом 
падання енергетичних послуг та реалізації інших енергозберігаючих заходів. 
Держави-члени повинні реалізувати економічно ефективні, практичні і обґрунтовані 
заходи, спрямовані на досягнення цієї мети". Відповідно до визначень ESD, 
Національний план дій з енергоефективності України повинен охоплювати дев'ять 
періодів з 2012 року по 2020 роки.  

Останній рік, на якому повинна бути досягнута економія в розмірі 9%, є 2020 
рік. В статті 4 ДЕС також зазначається, що "відповідно до статті 14: Для 
представлення першого Національного плану дій з енергоефективності (НПДЕЕ), 
кожна держава-член встановлює проміжну національно-визначену мету 
енергозбереження для третього року впровадження цієї Директиви, а також здійснює 
перегляд своєї стратегії для досягнення проміжних і загальних цілей". Проміжним 
результатом для України має бути встановлений 2014 рік, який є третім роком 
періоду виконання Плану дій. 

Для того, щоб приступити до розрахунку Національної мети з 
енергоефективності за методикою, описаною в Додатку 1 відповідно до ДЕС, має 
використовуватись кінцеве енергоспоживання протягом п'яти років з 2005 по 2009 
роки. 

У таблиці 2.1 наводяться дані про Кінцеве споживання енергії, які бажано 
використовувати для більш детального обчислення результатів енергозбереження 
(хоча загальної кількості споживаної енергії буде достатньо для початкового 
розрахунку). Ця таблиця заповнюється для кожного року, починаючи з 2005 по 
2009(2010) роки. 
 

2.2. Визначення проміжної мети на національному рівні  
 

Щоб розрахувати проміжну мету на національному рівні, слід урахувати те, що 
запропоновані додаткові заходи та стимули з підвищення енергоефективності, такі як: 

- використання електроенергії, нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії 
для теплопостачання житлових і громадських будинків; 

- переоснащення підгалузей житлово-комунального господарства на базі 
новітніх наукових і технічних досягнень, вітчизняного, міжнародного досвіду, 
наближення до вимог Євросоюзу та міжнародних договорів щодо показників 
використання енергетичних та матеріальних ресурсів, зменшення емісії парникових 
газів та шкідливих викидів в атмосферу; 

- будівництво нових, реконструкція та модернізація існуючих доменних печей 
на основі автоматизації технологічних  процесів, використання новітніх виробничих 
технологій та конструкційних рішень, а також утилізації газів, що відходять; 

- заміна морально та фізично застарілих заводських електростанцій у 
компресорному й енергетичному господарствах; 

- забезпечення структурної перебудови транспортної інфраструктури у 
відповідності з потребами розвитку виробництва та соціальної сфери. 
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У цьому зв’язку, Україна зробила попередні зусилля для досягнення проміжних 
цілей протягом першому трирічного плану дій (2012-2014). Попередні цілі становлять 
1384 тисяч тне збереженої енергії до кінця 2014 року, що становить 2% середньої 
кількості кінцевого споживання у рамках ДЕС. 
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Табл. 2.1: КЕС в рамках ДЕС, який використовується для визначення національних цілей, тисяч тне  
 

Рік У середньому за 2005-2009 (2010) рр. 

 
 Інші види 

палива та 
енергії 

Електроенергія 
Загальне 
споживання 

1. КЕС 59376,5 10026,5 69403 

     

2. Виключено КЕС: 145 0 145 

 з яких:    

2.1  Повітряний транспорт 33 0 33 

2.2  Внутрішній водний транспорт 112 0 112 

    

3. КЕС у сфері охоплення ДЕС 59231,5 10026,5 69258 

 з яких:    

3.1  Побутовий сектор 22962,3 2636,697 25599 

3.2  Сфера послуг 371,2 788,8 1160 

3.3  Промисловість (у сфері ДЕС) 25022 5738 30760 

3.4  Транспорт 10876 863 11739 

РЕЗУЛЬТАТ 

   

КЕС у сфері охоплення ДЕС. 69258 тис. тне 

Мета щодо енергозбереження на 2020 р. (9%) 6283 тис. тне 

Мета щодо енергозбереження на 2014 р. (2%) 1384 тис. тне 
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2.3. Особливі умови для оцінки мети на національному рівні 
 
2.3.1. Макроекономічні показники 

Наявність дешевої енергії протягом тривалого періоду давало можливість 
виробничим підприємствам підтримувати високий рівень доходів від експорту, 
забезпечувати позитивний поточний зовнішньоекономічний стан та, відповідно, 
економічний ріст.  

Свідома політика уряду щодо підтримки промисловості, орієнтованої на 
експорт, шляхом надання податкових пільг та інших непрямих субсидій, сприяла 
цьому, так само як і зниження ставок щодо захисту навколишнього середовища.  

Після формування дефіциту у торгівельному балансі у 2005 році вперше та у 
наступному році дефіциту платіжного балансу, факт подальшого збільшення 
експорту енергоємних продуктів був сприйнятий як вимушена необхідність: 
зростання дефіциту балансу на 4% ВВП не було критичним, а частка цих підприємств 
збільшилась лише на 1-2% в розрізі експорту. Іншими словами, разом з експортом 
металургійної та хімічної продукції, експорт продукції з інших секторів збільшився, 
що на тлі загальної макростатистики давало підстави говорити про наявність часу для 
структурних реформ.  
 

 
Рис. 2.1: Структура балансу платежів (долари США, мільярди) 

 
Тим часом, зріст реальних доходів громадян, за підтримки відновлення ринку 

банківських кредитів, в першу чергу споживчих кредитів, і не забезпечення 
достатньою кількістю національних товарів, призвело до прискореного темпу 
зростання імпорту певних товарів.  

Дефіцит товарного балансу, швидке зростання споживання товарів у зв’язку з 
дисбалансом національного ринку, стали головними факторами, які визначили 
динаміку поточного сальдо балансу. 
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В результаті рівновага сформованої економічної моделі знаходиться у 
подвійній критичній залежності від продажів металургійної та хімічної промисловості 
(48-51% загального експорту) та від істотних зовнішніх поставок енергоресурсів (26-
35% імпорту).  

Протягом періоду стабільного зовнішнього попиту взаємний баланс цих 
залежностей нейтралізував можливі прояви негативних ефектів: дохід від експорту 
металопрокату повністю покрив відтік валюти, пов’язаної з імпортом енергії. 

Для України, яка найбільше потерпала від кризи серед європейських країн, 
головним фактором відновлення внутрішнього попиту має бути стимулювання не 
стільки споживчого попиту (як це відбувалося за попередні роки напередодні 
чергових виборів), а активізація насамперед інвестиційного попиту та відновлення на 
цій основі розвитку реального сектору економіки України із одночасним 
поліпшенням його структурних параметрів. В Україні промисловість, будівництво, а 
також торгівля і фінансова діяльність виявились найбільш вразливими до дії 
зовнішніх шоків. Тому затримка із відновленням економічної діяльності в цих галузях 
та створенням умов переходу до стабільного зростання формує вагомі ризики та 
загрози для економіки країни. 

Протягом 2000-2008 рр. середньорічні темпи приросту реального ВВП 
становили 6,9%. На тлі економічного піднесення та пом’якшення соціальних проблем 
відбулось гальмування структурних та інституцій них реформ, необхідних для 
забезпечення стабільного довгострокового розвитку економіки. В результаті, коли 
зовнішня кон’юнктура змінилась в другій половині 2008 р., реакція економіки на 
негативний зовнішній шок була різкою. За результатами 2009 р. реальний ВВП 
України скоротився на 15,1% або знизився до 63% від рівня радянського 1990 року. 
Криза повернула Україну до підсумків 2005 року. В доларовому еквіваленті обсяг 
національної економіки зменшився на 35%, до $117,4 млрд. В 2010-2011 роках 
зафіксовано зростання ВВП на 4,2% і 5,2% відповідно, але воно переважно 
забезпечене сприятливою базою порівняння і певним поліпшенням кон'юнктури 
зовнішнього ринку. 

 

Табл. 2.2 ВВП України, % 

 
 Статистичні дані

1
 Прогноз ВВП 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2
 2013

3
 2016

3
 2017-2020

4
 

ВВП 2,7 7,3 7,9 2,1 -15,1 4,2 5,2 3,9 4,5 4 4,3-4,6 
 

1
 Державна служба статистики України, 2Державний бюджет України на 2012 рік2, 3Світовий 
економічний огляд за вересень 2011 р. (Міжнародний валютний фонд), 4Інститут економіки та 
прогнозування НАН України  
 

Для порівняння, у розвинених країнах світу внаслідок дієвої енергоефективної 
політики енергоємність ВВП зменшилася за останні два десятиріччя на 21–27 %. 
Підвищення енергоефективності дозволило забезпечити до 60–65 % економічного 
зростання. Очікується, що ця тенденція і надалі буде домінувати. 

Враховуючи високий рівень енергоємності ВВП національної економіки та 
гостроту потреби проведення реформ, важливим є визначення стратегічних 
пріоритетів у сфері енергоефективності. Основними пріоритетами є: 

– ефективність використання енергоресурсів; 
– диверсифікація джерел енергопостачання та їх надійності; 
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– вплив споживання енергетичних ресурсів на стан навколишнього 
природного середовища; 

– пошук інноваційних рішень та інвестицій у новітні енергоефективні 
технології. 

Державний бюджет України на 2012 рік був складений виходячи з прогнозу 
ВВП на рівні 3,9%. Однак, на думку експертів уповільнення зростання економік 
Європи та Азії може мати негативний вплив на українську економіку, що може 
призвести до значно меншого показника ВВП. На думку інших експертів ріст ВВП в 
2012 році може бути більший завдяки проведенню в Україні ЄВРО-2012 та реформ в 
енергетичному секторі, але за умови відсутності несприятливої ситуації на усіх 
зовнішніх ринках. 

За даними Міжнародного валютного фонду6 ріст ВВП України в 2013 році 
складатиме 4,5% і поступово сповільнюватиметься до 4,7% в 2020 році. Як свідчать 
прогнозні дані ДУ "Інституту економіки та прогнозування НАН України" в 2015-2020 
роках ВВП України також знаходитиметься в межах 4,3-4,6%. Тобто не очікується 
значного зростання ВВП, яке було в 2006-2007 роках. 

Крім того, згідно досліджень ДУ "Інституту економіки та прогнозування НАН 
України", починаючи із 2015 р. за ймовірно-інтенсивним сценарієм передбачаються 
темпи зростання валового нагромадження капіталу на рівні 7,6–9,0%, що пов’язане із 
формуванням умов активізації інноваційно-інвестиційного розвитку економіки 
України як підґрунтя для здійснення структурно-технологічної модернізації 
економіки та забезпечення переходу до динамічного економічного зростання, що 
базується передусім на внутрішніх інвестиціях та інноваціях. 

Згідно даних Міжнародного енергетичного агентства споживання первинних 
енергетичних ресурсів впродовж останніх років знижувалось переважно за рахунок 
зменшення постачання природного газу з Росії, яка різко підняла ціни на цей ресурс в 
2006 та 2009 роках. Крім того, різке скорочення TPES в 2009 році відбулось в 
наслідок негативного впливу світової фінансової кризи на економіку України. 

 
Рис. 2.2. Загальна пропозиція первинної енергії 

 
За даними Міжнародного енергетичного агентства в 2009 році TPES в Україні 

скоротився відносно 2005 року на 19,4% до 115 472 тис тне. Найбільше скоротилось 
постачання газу (-35.0%), нафти та нафтопродуктів (-11.8%), однак, зросло 
використання відновлювальних джерел енергії на 43,0%. Завдяки такому падінню 

                                                
6 http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/02/index.htm 
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середнє значення TPES впродовж останніх років буде більшим лише за TPES 2009 
року.  

Згідно офіційного енергетичного балансу України на 2010 рік, TPES в 2010 
році не перевищило відповідних значень в 2005-2008 роках і було нижчим на 2,7% 
відносно середнього значення.  

Очікується, що загальне постачання первинних видів енергетичних ресурсів в 
2014 році зросте на 8,6%, а в 2020 році на 17,2% відносно середнього значення за 
період 2005-2009 рр. Збільшення TPES в 2014 та 2020 роках може відбутись завдяки 
збільшенню використання вугілля власного видобутку, ядерного палива (до 2020 року 
планується введення 2-х додаткових блоків АЕС), а також нафтопродуктів в зв’язку із 
збільшенням пасажирських та вантажних перевезень. Крім того, значного може 
вирости використання відновлювальних джерел енергії, в зв'язку із дією "зеленого" 
тарифу на виробництво електроенергії. При таких тенденціях продовжуватиме 
скорочуватись постачання природного газу (за рахунок імпорту), частка якого в 
структурі TPES скоротиться з 42,1% до 35%. 
 

Табл. 2.3 Загальна пропозиція первинної енергії, тис. тне 
 

 Середнє за 2005-2009 рр.
1
 2010

2
 2014

3
 2020

3
 

ЗППЕ 133909 130 284 145393 156 993 
 

1 Згідно енергетичних балансів України за 2005-2009 роки складених Міжнародним 
енергетичним агентством 
2 За офіційним енергетичним балансом України в 2010 році, складеним Державною службою 
статистики України 
3 Згідно прогнозів ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України" 

 

Кінцеве споживання енергоресурсів зросте в 2016 році на 7,4%, а в 2020 році на 
17,0% відносно середнього значення FEC. Найбільший приріст споживання 
енергоресурсів спостерігатиметься в комерційному секторі - 14%, населенням - 10%, 
в транспорті - 8%.  
 

Табл. 2.4 Кінцеве споживання енергії, тис. тне 
 

 Середнє за 2005-2009 рр.
1
 2010

2
 2014

3
 2020

3
 

КЕС 70 809 68 249 76 043 82 825 
1 Згідно енергетичних балансів України за 2005-2009 роки складених Міжнародним 

енергетичним агентством 
2 За офіційним енергетичним балансом України в 2010 році, складеним Державною службою 

статистики України 
3 
Згідно прогнозів ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України" 

 
Енергетичний сектор в Україні характеризується високою енергоємністю в 

порівнянні з ЄС та іншими економічно розвиненими країнами, що, перш за все, 
викликано високим рівнем споживання металургією та хімічною промисловістю. 

Показники ємності TPES та FEC в 2005 році складали 2,073 тис. тне. /1000 € 
(ВВП) та 1,078 тис.тне /1000 € (ВВП) відповідно і в 2009 році вони скоротились до 
1,374 тис. тне /1000 € (ВВП) та 0,709 тис. тне /1000 € (ВВП) відповідно. Хоча 
відбулось падіння майже на 34% обох показників, вони все ще залишаються значно 
вищими ніж в країнах ЄС та в інших економічно розвинених країнах.  
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Рис. 2.3. Валовий внутрішній продукт (ВВП), загальна пропозиція первинної енергії 
(ЗППЕ), кінцеве енергоспоживання (КЕС), первинна енергоємність (ПЕЄ), кінцева 

енергоємність (КЕЄ), індекси (2005=1) 

 

Все це вказує на необхідність впровадження нових енергозберігаючих 
технологій та обладнання, удосконалювати існуючі технології, скорочувати втрат 
енергоресурсів при виробництві та транспортуванні, підвищувати якість продукції 
тощо. 

Середні показники ємності TPES та FEC в період 2005-2009 році складали 
1,436 тис. тне / 1000 € (ВВП) та 0,760 тис. тне / 1000 € (ВВП) відповідно. Згідно 
прогнозу, за базовим сценарієм, PEI в 2014 році може скоротитись на -3,3%, а в 2020 
році на -19,1% відносно середнього значення PEI впродовж 2005-2009 років. 
Аналогічно FEI може скоротитись на -4,2% в 2014 році і -19,1% в 2020 році.  
 

Табл. 2.5 Енергоємність (у цінах 2009 року) 
 

 Середнє за 2005-2009 рр. 2014 2020 

ПЕЄ (ЗППЕ / €000 ВВП) 1,436 1,388 1,162 

КЕЄ (КЕС / €000 ВВП) 0,760 0,728 0,615 

 
Директивою ЄС щодо енергозбереження встановлений індикативний показник 

скорочення споживання енергії на 9 %. Національними планами дій з 
енергоефективності деяких країн встановлені вищі значення цього індикатору: Італія 
– 9,6 %, Кіпр – 10 %, Литва – 11 %, Румунія – 13,5 %. Ірландія, Нідерланди та Велика 
Британія задекларували перевищення рівня на 9,6 %. Обов’язковість чи 
індикативність задекларованого рівня енергозбереження, так як і відповідальність за 
його досягнення, покладена на уряди країн. 

Експертним чином оцінено, що для переходу на енергоефективний тип 
розвитку національної економіки, слід приділяти увагу наступним заходам: 

– активізації роботи з нарощування виробництва власних енергетичних 
ресурсів, включаючи розширення геологорозвідувальних робіт з видобутку нафти і 
природного газу, у т. ч. освоєння шельфу Азовського та Чорного морів, використання 
відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива; 

– забезпечення більш повного використання діючих виробничих потужностей 
видобутку, виробництва і транспортування ПЕР на основі першочергової 
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реконструкції та модернізації потужностей атомної енергетики та вугледобувних 
підприємств як базових галузей ПЕК країни; 

– створення умов для максимального використання транзитного потенціалу 
України з транспортування енергоносіїв як фактору власного геополітичного впливу 
в сфері енергопостачання шляхом модернізації і технічного переоснащення 
вітчизняної газотранспортної системи; 

– збільшення кількості видів палива та енергії, що залучаються до 
енергетичного балансу країни, в першу чергу за рахунок відновлюваних джерел 
енергії та альтернативних видів палива; 

– зменшення частки використання імпортних енергоносіїв; 
– сприяння структурній перебудові економіки шляхом зменшення частки 

енергоємних виробництв і збільшення наукоємних; 
– підвищення ефективності виробництва продукції в паливно-енергетичному 

секторі країни; 
– сприяння впровадженню заходів, спрямованих на вирішення екологічних 

проблем у сфері ПЕК; 
– удосконалення механізмів розрахунків за спожиті енергоресурси у 

виробничій та житлово-комунальній сферах; 
– збільшення обсягів та підвищення надійності інвестування в базові галузі 

економіки; 
– активізації підготовки енергетичного балансу, в тому числі за видами 

енергоресурсів; 
– активізації державної політики в сфері енергоефективності; 
– суттєвого підвищення обсягів фінансування заходів з енергоефективності, 

враховуючи, що капітальні витрати на економію однієї одиниці енергоресурсу 
повинні бути в 2–5 разів нижчі, ніж на виробництво і розподіл цього ж енергоресурсу. 

Для мінімізації енергоємності ВВП України передусім необхідний зсув 
структури промислового виробництва у бік переробних галузей промисловості, 
створення повного виробничого циклу продукції та підвищення енергоефективності 
існуючих підприємств. Тобто має відбутись глибока модернізація діючих виробництв 
та створення умов для інтенсивного впровадження нових енергоефективних 
промислових виробництв. 

 

2.3.2. Структура КЕС 
 
За даними МЕА, в період 2005-2009 років середнє значення FEC в Україні 

становило 70 809 тис. тне, з яких 26 879 або 37,9% це газ. Споживання електроенергії в 
середньому складало 11 081 тис. тне або 15,6%. Решта енергоресурсів, окрім ВДЕ, мали 
приблизно такі ж частки як і електроенергія 14,5-16,5%. Зростання використання ВДЕ 
хоч і зросло в 2 рази в 2008-2009 роках, однак їх частка не перевищувала 1%. 
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Рис. 2.5. Кінцеве енергоспоживання 

 

 

Табл. 2.6 Структура кінцевого енергоспоживання по видах палива і 
енергії, % 

 

Паливо і енергія 2005 2006 2007 2008 2009 

Середнє за 
2005-2009 

рр. 

Тверде викопне паливо 14,0 14,7 15,9 14,8 14,0 14,7 

Сира нафта і 
нафтопродукти 

15,2 17,0 16,3 16,9 17,3 16,5 

Природний газ 39,3 37,8 37,5 37,9 36,8 37,9 

ВДЕ (крім сонячного 
тепла) 

0,4 0,7 0,7 0,8 0,9 0,7 

Теплова енергія 
(центральне опалення) 

16,9 14,9 13,8 13,4 13,4 14,5 

Електроенергія 14,2 14,8 15,8 16,3 17,5 15,6 

Разом 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
2.3.3. Сектори у сфері охоплення ДЕС 

Структура кінцевого споживання енергоресурсів за секторами за період 2005-2009 
років не зазначала значних змін. В зв’язку із значним падіння промислового 
виробництва, частка промисловості знизилась на 5,4%. Варто зазначити, що період 
кризового 2009 року найменше скорочення споживання енергоресурсів відбулось 
населенням (-5,4%). 

 
Табл. 2.7  Частки секторів у кінцевому енергоспоживанні, % 

 

Паливо і енергія 
2005 2006 2007 2008 2009 

Середнє за 2005-2009 

рр. 

      % тис. тне 
Промисловість 44,6 44,1 46,0 43,2 39,2 43,4 30 760 

Транспорт 16,4 15,9 16,5 17,4 17,0 16,8 11 739 
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Послуги 3,0 3,6 3,7 4,0 3,9 3,7 2 615 

Житловий сектор 32,5 33,8 31,3 32,9 37,2 33,4 23 618 

Сільське 
господарство 3,6 2,4 2,5 2,4 2,7 2,7 

1 932 

Разом 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 70 664 

 

 

2.3.4. Методологічний підхід в моделі оптимізації енергетичних потоків 

 
Оптимізація енергетичних потоків розглядає всю енергетичну систему 

України, тобто всі потоки енергії від видобутку/виробництва до кінцевого 
споживання. Енергетична система включає в себе енергетичні ресурси видобутку, 
переробки, транспортування газу та газопостачання у формах, зручних для 
споживання. В інших секторах економіки використовуються різні форми енергії 
шляхом надання енергетичних послуг для задоволення потреб споживачів в 
транспортуванні, зберіганні, виробництві, освітлення, кондиціюванні, веденні 
господарства тощо. Існуюча структура технологій для задоволення зазначених потреб 
створює попит на конкретні види енергії і палива (енергетичні потреби); структура 
цих вимог різна і залежить від характеру потреб кожного споживача категорії.  

Обсяги та вартість енергетичних послуг залежить від комбінації і вартості 
використання логістичної інфраструктури, технологій, робочої сили, матеріалів та 
енергетичних ресурсів. У більшості випадків фактори виробництва є 
взаємозамінними в своїх категоріях. Вартість енергетичної сировини залежить від 
наявності первинних енергетичних ресурсів і технологій їх виробництва, переробки і 
транспортування. Ціна на енергетичні послуги формується з урахуванням існуючої 
потреби в них і їх споживчих властивостей, незалежно від форми та обсягу енергії, 
витраченої на її виробництво, тобто ціна лише побічно залежить від значення 
конкретних енергетичних ресурсів. Взаємодія факторів, що визначають ціну на 
енергію та ціну на енергетичні послуги, призводить до необхідності аналізувати весь 
процес формування енергетичних потоків. 

Енергетична система в моделі розділена на сім основних секторів: 
• сектор поставок енергетичних ресурсів; 
• сектор виробництва та поставок електричної та теплової енергії; 
• промисловість; 
• домашнє господарство; 
• послуги; 
• транспортування; 
• сільське господарство. 
У секторі поставок ураховуються запаси викопних енергетичних ресурсів по 

категоріях і технологіях їхнього видобування. Добувна промисловість ділиться по 
трьох етапах розроблення і виснаження родовищ: вже розроблені, підтверджені та 
непідтверджені запаси. Кожний етап характеризується вартістю, а також загальними 
та річними обсягами наявних ресурсів за цю вартість. Видобування вугілля ділиться 
за чотирма категоріями шахт: три державні групи та приватні шахти. Міжнародна 
торгівля всією номенклатурою енергетичних ресурсів і деякими видами промислової 
продукції представлена у моделі окремими процесами по регіонах – торгівля з 
Європейським Союзом, Росією та іншими країнами. 

Сектор виробництва та поставок електричної та теплової енергії ділиться по 
категоріях електростанцій: електростанції загального користування (підключені до 
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національної системи постачання електроенергії) та автовиробники (заводські й 
відомчі електростанції та котельні переважно для власних потреб). Виробництво 
електростанціями загального користування ділиться на теплові електростанції, 
теплоелектроцентралі, атомні електростанції, гідроелектростанції та 
гідроакумулюючі електростанції, вітрові електростанції. Автовиробники діляться по 
групах технологій, характерних для кожного сектора й окремо для енергоємних 
галузей. Технології, що відповідають електростанціям загального користування, 
представлені у моделі більш детально. Теплові електростанції, згруповані по 
генеруючим компаніям, представлені технологіями однорідних одиниць кожної 
станції. 

Промисловий представлений фактично тільки обробною промисловістю, тому 
що галузі видобування енергетичних матеріалів і виробництва електроенергії є 
джерелами поставок енергії, а споживання ними палива для власних потреб і втрати у 
транспортуванні представлені у раніше згаданих галузях. 

Галузі промисловості поділені на дві категорії за рівнем енергоємності 
виробництва. Енергоємні галузі представлені у розрізі технології виробництва 
основних видів їхньої продукції, тобто кінцева енергетична послуга є одиницею 
продукції галузі. Енергоємні процеси виробництва в Україні – це виробництво сталі, 
хімічне виробництво, виробництво іншої неметалевої продукції, виробництво 
целюлози, паперу, картону та паперово-картонної продукції. Для решти галузей 
(виробництва інших кольорових металів, іншої хімічної продукції, інших 
неметалевих мінеральних продуктів та решти, не включеної до цього переліку) 
потоків енергії є стандартною і складається з чотирьох традиційних технологій 
(електромеханічні поводи, електрохімічні процеси, теплові процеси та інші процеси, 
не зазначені у цьому переліку). Ці технології задовольняють потреби будь-якого 
виробництва у технологічному теплі, машинних поводах та інших процесах. 

Транспортний сектор у моделі представлений чотирма видами транспорту: 
автомобільним, залізничним, повітряним і водним. Відповідно енергетичні послуги, 
що їх забезпечують технології автомобільного і залізничного транспорту, - це 
пасажирські та вантажні перевезення. Авіаційний та водний транспорт складніше 
піддається обліку та розрахункам, тому технології цих видів транспорту в моделі 
надають традиційні послуги, виміряні кількістю спожитої енергії. 

Залізничний транспорт ділиться на пасажирський та вантажний. Проте, 
оскільки потреби у пасажирських і вантажних перевезеннях задовольняються 
технологіями, які не споживають енергію безпосередньо (залізничними вагонами, з 
яких складаються потяги), а енергія у цих випадках споживається локомотивами, то 
електричні та дизельні пасажирські та вантажні локомотиви, пасажирські та вантажні 
вагони, електричні та дизельні потяги для пасажирських перевезень представлені у 
моделі окремо. Система залізничного транспорту включає також метро, яке 
задовольняє потреби у міських пасажирських перевезеннях цим видом транспорту, 
тобто ці потреби не можуть задовольнятися автомобільним транспортом. 

Споживання енергії побутовим сектором і сферою послуг визначається 
більшістю енергоємних категорій споживчих потреб, таких як опалення і 
охолодження приміщень, підігрів води, освітлення, приготування їжі, збереження 
продуктів харчування в холодильних пристроях, миття, сушіння, прасування, миття 
посуду, прибирання тощо. 

Основний сценарій згідно з макроекономічним розвитком України, описаним 
вище, не передбачає радикальних змін у технологічній структурі енергетичного 
сектору, зосереджуючись на продовженні строку експлуатації існуючих потужностей 
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з прийняттям певних змін (удосконаленням) в їхній продуктивності за існуючим 
графіком ремонту і реновації, що сьогодні виглядає найбільш імовірною 
перспективою. Через зношування і втрату частки старих потужностей допускається 
певна диверсифікація потоків енергії через використання цілком нових або дещо 
вдосконалених технологій. Зокрема, у промисловості передбачається поступове 
припинення до 2020 року мартенівського виробництва сталі та його заміна на 
конверторне виробництво, а у цементній промисловості – заміна «мокрої» технології 
виробництва цементу «сухим» методом. Проте, у 2030 році повністю нові технології 
задовольнятимуть не більше 15-20% попиту в кожному секторі. 
 

Табл. 2.8  Основні припущення у випадку базового сценарію у секторі 
постачання та електроенергетики 

Сектор постачання 

та 
електроенергетики  

Припущення відповідно до базового сценарію 

 

Міжнародні ціни на 
енергію 

Відповідно до середнього прогнозу МЕА по горизонту 
моделювання 
 

Зміст вугільної золи На рівні 2010 року 
Відновлення 
природного газу  

Помірні інвестиції нададуть 23,5 мільярдів м3 у 2020 році та 
25,7 мільярдів м3 у 2030 році 

Видобуток нафти Помірна інвестиції забезпечують збереження виробництва 4,1-
4,5 мільярдів тон 

Імпорт газу Мінімальний ліміт 3 мільярди м3 (при моделі імпортувати 
більше 27 мільярдів м3) 

Виробництво 
електроенергії, 
відповідно до 
Національного плану 

У період 2006-2030 років не більше 48% загального 
виробництва електроенергії може поставлятися з атомних 
станцій. Встановлена потужність може бути збільшена до 2 
ГВт до2030 року, існуючий Національний план не буде 
закритий. 

Частка вугілля у 
паливній суміші на 
вугляних ТЕЦ 

Продовження тенденцій попередніх років (не менше 93-95%) 
 

Потенціал гідро 
потужностей 

Максимально дозволена потужність становить 13 кВт до 2020 
р. та 15,3 кВт у 2030 р.(включаючи 2,2 кВт у 2020 р. та 8 кВт у 
2030 р. нових малих гідростанцій)  

Потенціал вітряної 
потужності  

Максимально дозволена нова потужність становить 18 кВт у 
2020 р. та 24 кВт у 2030 р.  

Потенціал сонячної 
потужності  

Максимально дозволена нова потужність становить 6 кВт у 
2020р. та 8 кВт у 2030р.  

Експорт 
електроенергії 

Експорт електроенергії залишається константним (9300 
ГВт*год у 2030 р.) 

Виробництво тепла 
комунальними 
котельнями  

Не менше 40% у загальному виробництві тепла до 2013 р. та 
32% до 2030 р.  

Виробництво тепла 
комунальними 
котельнями на 
природному газі  

Не менше 95% від загального виробництва тепла котельнями 
до 2015 р. та 80% до 2030 р.  
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Табл. 2.9  Основні припущення базового сценарію у секторі постачання та 
електроенергетики  

 

Сектор попиту Припущення відповідно до базового сценарію 

Металургійна 
промисловість 
 

Помірне темпи зростання досягнуть повних потужностей 
після 2020 р. 
Частка процесу виробництва мартинової сталі у 2020 р. буде 
зменшена на 24% та буде завершений до 2030 р., частка 
виробництва сталі з використанням кисню досягне 80% до 
2030 р. 

Технологія 
виробництва чавуни 
процесом лиття 

Частка нових технологій, в тому числі вприскуванням 
вугільного порошку, не буде перевищувати 5% до 2030 р. 

Виробництво коксу на 
металургійних 
компаніях 

Залишиться стабільно на рівні 15%.  

Нові технології в 
кольоровій металургії, 
виробництві цементу та 
паперовій 
промисловості 

Частка впровадження передових технологій до 2030 р. не 
перевищить 5%. 
 

Нові технології в 
побуті, громадських та 
комерційних секторах 

Частка впровадження передових технологій у просторі, 
водяному обігріві та кондиціюванні приміщень не 
перевищить 2% у 2020 р. та 5% у 2030 р.  

Реабілітація житлових 
та комерційних 
будівель  

Частка будівель, які будуть оновлені, не перевищить 2% у 
2020 р. та 5% у 2030 р. 

Субсидії 
Ліквідація перехресного субсидування для різних видів 
споживачів до 2020 р.  

 

Створення математичної моделі української енергетичної системи для 
формування національної системи стратегічного планування розвитку енергетичного 
сектора було передбачено у Плані заходів на 2006-2010 рр. з реалізації Енергетичної 
стратегії України на період до 2030 року, затвердженому Урядом України. 

У 2009 р. за допомогою вищезгаданої моделі були розроблені декілька 
прогнозів: 

• споживання основних видів енергетичних ресурсів для 5-ї Національної 
доповіді України зі зміни клімату; 

• споживання легких нафтопродуктів у 2009 році для Міністерства фінансів 
України. 

 

2.4. Базовий рівень КЕС  
Упродовж періоду з 2009 до 2020 р. Україна підтримує базовий рівень КЕС, 

який може збільшуватися за індексом, що відповідає індексові зростання ВВП, 
зменшеному на наступні коефіцієнти: 

� вплив реструктуризації національної економіки 0,5%; 

� вплив  здійсненого впровадження частини законодавства ЄС: 0,27 %; 

� вплив самостійного збільшення ЕЕ: 0,8 %. 
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Значення КЕС на кінець терміну дії трьох національних планів дій (2014, 2017, 
2020 рр.), передбачених у ДЕС, що відповідають орієнтовним цілям (1 413 тне, 4015 
тне та 6 360 тне), можуть бути доведені «низхідним» методом, показаним у табл. 2.3. 
 
Табл. 2.3. Очікуване КЕС після впровадження Планів 

 

Рік 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Індекс зростання 
ВВП: прогноз, % 

- 3,9 4,5 4,4 4,2 4 4,3 4,4 4,5 4,6 

Очікуване КЕС за 
нормального 
розвитку ринку, 
тис. тне 

68 
249 

72 
272 

74 
190 

76 
043 

77 
954 

79 
165 

80 
291 

81 
424 

82 
447 

82 
825 

Орієнтовна мета, 
тис. тне 

- - - 1 374 - - 3895 - - 6 185 

КЕС після 
реалізації заходів з 
ПЕЕ, тис. тне 

- - - 
74 
669 

- - 76396 - - 
76 
640 

 

 

2.5. Вимірювання і обчислення збереженої енергії  

Під час вимірювання досягнутої економії енергії, як викладено у статті 4 ESD, з 
метою встановлення загального покращення економії енергії і з’ясування впливу 
окремих заходів, для вимірювання річного покращення економії енергії 
використовується гармонізована модель обчислення, у якій застосовуються 
комбінації низхідних і висхідних методів обчислення. 

Низхідні обчислення 

Низхідний метод обчислення означає, що об’єм збереженої енергії 
обчислюється з використанням національних або великомасштабних секторних рівнів 
збереженої енергії, як відправної точки. Потім робляться поправки річних даних з 
урахуванням побічних факторів, таких як градус-дні, структурні зміни, товарна 
номенклатура і т. ін., для того, щоб одержати одиницю виміру, яка надає точний 
показник щодо підвищення покращення раціонального використання енергії. Цей 
метод ані забезпечує точних вимірів на детальному рівні, ані показує зв'язок причини 
і наслідків між одиницями виміру і одержаним за ними збереженням енергії. Проте, 
цей метод звичайно буває простішим і менш коштовним, і до нього часто 
звертаються, як до «показнику раціонального використання енергії», тому що він 
надає показники розвитку.  

Висхідні обчислення 

Висхідний метод обчислення означає, що об’єм збереженої енергії, одержаний 
завдяки здійсненню спеціального заходу щодо покращення раціонального 
використання енергії вимірюється у кілограмах нафтового еквіваленту (кгне) і 
додається до результатів щодо збереженої енергії, одержаних завдяки іншим 
спеціальним заходам щодо покращення раціонального використання енергії. Органи 
влади або відомства забезпечуватимуть уникнення подвійного нарахування 
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збереженої енергії, яка виникає з комбінування заходів щодо покращення 
раціонального використання енергії (включаючи механізми).  

Збереження енергії визначається за допомогою вимірювання та оцінювання 
споживання перед і після вжиття заходу, одночасно із забезпеченням поправки і 
встановленням норм у зв’язку із зовнішніми умовами, які звичайно впливають на 
використання енергії. Умови, які звичайно впливають на використання енергії, 
можуть також різнитися в залежності від часу. Такі умови можуть бути ймовірним 
впливом одного або декількох ймовірних факторів, таких як: 

- погодні умови, такі як градус-день;  
- рівень завантаженості;  
- робочі години для нежитлових будинків;  
- потужність встановленого обладнання (обсяг виробництва заводу); 

асортимент продукції;  
- обсяг виробництва заводу, рівень виробництва, об’єм і додана вартість, 

включаючи корегування на рівні ВВП;  
- графіки встановлення і транспортні засоби;  
- відносини з іншими елементами. 

Дані і методи, які можуть використовуватися  

Існують декілька методів збору даних для вимірювання та оцінки очікуваної 
збереження енергії. Під час оцінки енергетичних послуг або заходу з покращення 
раціонального використання енергії, часто просто неможливо покладатися лише на 
вимірювання. Тому розрізнюють методи вимірювання збереженої енергії та методи 
оцінки збереженої енергії, при чому більш загальною практикою є останнє. 

Дані і методи, основані на вимірюванні:  
Рахунки компаній-дистриб’юторів і компаній з роздрібного продажу енергії 

Рахунки за обліковану енергію можуть складати підставу для вимірювання для 
облікового періоду перед введенням заходу з покращення раціонального 
використання енергії. Вони можуть порівнюватися із рахунками за обліковану 
енергію за період після введення і використання заходу, а також за обліковий період 
часу. Відомості порівнюватимуться із контрольною групою (групою, яка не бере 
участі), якщо можливо, або, в іншому випадку, бути стандартизованими. 

Дані щодо продажу енергії  

Споживання різних видів енергії (наприклад, електроенергія, газ, паливо 
комунально-побутового призначення) вимірюватиметься шляхом порівняння даних, 
одержаних від роздрібного продавця і дистриб’ютора перед введенням заходів з 
покращення раціонального використання енергії із даними продажу після 
запровадження заходів.  

Дані продажу обладнання і приладів 

Робота обладнання і приладів може обчислюватися на підставі інформації, 
отриманої безпосередньо від виробника. Дані про продаж обладнання і приладів 
можуть загалом бути одержані від роздрібних продавців. Також можна проводити 
спеціальні огляди та вимірювання. Доступні дані перевірятимуться за допомогою 
порівняння із показниками продажу для визначення об’єму збереженої енергії. Під 
час застосування цього методу зробити поправки на зміни у використанні обладнання 
і приладів. 

Дані щодо кінцевого навантаження 

Можна провести повний моніторинг використання енергії у будівлі або об’єкті 
для реєстрації попиту на енергію перед і після введення заходів з покращення 
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раціонального використання енергії. Важливі відповідні фактори (наприклад, 
виробничий процес, спеціальне обладнання, опалювальні установки) можуть 
вимірюватися більш ретельно.  

Дані і методи на підставі оцінки:  
Прості технічні розрахункові дані: не перевіряється 
Обчислення простих технічних розрахункових даних без проведення перевірки 

на місцях є найбільш звичайним методом одержання даних для вимірювання  
ймовірного збереження енергії. Дані можуть оцінюватися з використанням технічних 
принципів без використання даних, одержаних на місцях, але за допомогою 
припущень, зроблених на підставі технічних характеристик обладнання, робочих 
характеристик, графіків змінення становища встановлених заходів в процесі 
експлуатації, статистичних даних і т. ін.  

Дані щодо енергоспоживання можуть обчислюватися на підставі інформації, 
одержаної зовнішнім експертом під час проведення аудиту або візиту з іншою ціллю 
до однієї або декількох цільових площадок. На цій підставі можуть розроблятися 
більш докладні алгоритми/розрахункові моделі для застосування до більшої кількості 
площадок (наприклад, будівель, заводів, транспортних засобів). Такий тип 
вимірювання часто використовується для доповнення простих технічних 
розрахункових даних.  

Вплив мультиплікаційного ефекту збереження енергії, і як уникнути 

подвійного обчислення під час застосування комбінованих висхідних і низхідних 

методів обчислення  

Застосування одного з заходів з покращення раціонального використання 
енергії, наприклад, резервуар гарячої води та ізоляція труб у будові, або іншого 
заходу аналогічного за дією, у майбутньому може мати мультиплікаційний ефект на 
ринку, що означає, що ринок автоматично вживатиме захід без будь-якої подальшої 
участі органів влади або агентства постачальників енергетичних послуг приватного 
сектору. Захід, який потенційно має мультиплікаційний ефект у більшості випадків є 
більш економним, ніж заходи, які вимагають регулярного повторення. Буде оцінено 
потенціал збереження енергії від таких заходів, включаючи їхній мультиплікаційний 
ефект і перевіряють загальний вплив під час ретроспективної оцінки, 
використовуючи показники, якщо доречно.  

Беручі до уваги оцінку горизонтальних заходів, можуть використовуватися 
показники раціонального використання енергії за умов можливості визначення шляху 
їх розробки без використання горизонтальних заходів. Проте, необхідно мати 
можливість виключити, наскільки можливо, подвійне обчислення досягнутої економії 
за допомогою цільових програм з раціонального використання енергії, енергетичних 
послуг та іншими інструментами щодо проведення цієї політики. Зокрема, це 
стосується енергії або оподаткування викидів СО2 та інформаційних кампаній.  

Мають бути впроваджені поправки щодо повторного врахування збереження 
енергії. Необхідно підтримати використання матриць, які дозволяють підсумовувати 
ефективність заходів.  

Коли держави-члени звітують про загальні завдання, до уваги не беруться потенційне 
збереження енергії, одержане після закінчення цільового періоду. Заходи, які сприяють 
довгостроковому впливу на ринок, у будь-якому випадку повинні підтримуватися, а заходи, 
які вже призвели до мультиплікаційного ефекту  збереження енергії, повинні братися до 
уваги при звітуванні про завдання, за умов, що вони можуть бути виміряні та перевірені за 
допомогою інструкцій.  
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3. ГОРИЗОНТАЛЬНІ ТА МІЖСЕКТОРАЛЬНІ ЗАХОДИ 

 

3.1. Оцінка горизонтальних заходів 
До цього часу  в Україні впроваджено значну кількість нормативних 

документів ЄС. Вони містять широкий спектр заходів і дій, у тому числі заходи з 
впровадження різних стандартів і норм з ЕЕ. Їхній ефект навряд чи можна оцінити, 
оскільки бракує методик та статистичної інформації. Ефект вищезгаданих наслідків і 
дій можна було б оцінити після розроблення відповідних стандартів і методик. 

Прогноз КЕС ґрунтується на залежності КЕС від ВВП. Прогнозне значення 
середнього індексу зростання ВВП за 2009-2020 р., надане Державною службою 
статистики України. 

 Фактично спостережуване збільшення КЕС має уповільнитися завдяки 
впровадженню заходів з ПЕЕ. У короткостроковій та середньостроковій перспективі 
цю залежність можна прийняти постійною: темп зростання КЕС буде нижче, ніж темп 
зростання ВВП (див. п. 2.4). 
 

3.2. Міжсекторальні заходи 

3.2.1. Маркування енергії на побутових енергетичних приладах 

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України 
відповідно до покладених на нього завдань забезпечує функціонування системи 
енергетичного маркування електрообладнання побутового призначення, яка 
впроваджується в Україні відповідно до вимог Директив ЄС та Закону України «Про 
енергозбереження». 

Впровадження системи енергетичного маркування електрообладнання 
побутового призначення в Україні було розпочато у 2002 році шляхом прийняття 
національних стандартів енергетичного маркування, розроблених відповідно до 
директив ЄС. 

На сьогоднішній день є чинними 8 національних стандартів енергетичного 
маркування. 

У 2010 році Держенергоефективності відповідно до Директиви Ради 92/75/ЄЕС 
від 22 вересня 1992 року «Про вказування за допомогою маркування та зазначення 
стандартної інформації про товар обсягів споживання енергії та інших ресурсів 
побутовими електроприладами» розроблено Технічний регламент енергетичного 
маркування електрообладнання побутового призначення, затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 06.01.10 № 5. 

Відповідно до Плану заходів із застосування Технічного регламенту 
енергетичного маркування електрообладнання побутового призначення, 
Держенергоефективності здійснюється поетапне розроблення технічних регламентів 
енергетичного маркування за типами електрообладнання. 

Так, у 2011 році Держенергоефективності відповідно до Директиви Комісії 
94/2/ЄС від 21 січня 1994 року, що імплементує Директиву Ради 92/75/ЄЕС щодо 
енергетичного маркування побутових холодильників, морозильників та їх комбінацій 
розроблено Технічний регламент енергетичного маркування побутових 
холодильників, морозильників та їх комбінацій, затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від 16.02.11 № 107; а також відповідно до Директиви Комісії 
95/12/ЄС від 23 травня 1995 року про імплементацію Директиви ради 92/75/ЄЕС 
щодо енергетичного маркування побутових пральних машин розроблено Технічний 
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регламент енергетичного маркування побутових пральних машин, затверджений 
постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.11 № 108. 

Крім того, з метою сприяння застосування чинних технічних регламентів 
енергетичного маркування електрообладнання побутового призначення, 
Держенергоефективності розроблено та затверджено Методичні рекомендації із 
застосування зазначених технічних регламентів. 

У травні 2010 році Європарламентом схвалено оновлену Директиву з 
енергетичного маркування 2010/30/ЄС, що має розширену дію свого застосування та 
нові положення, які стосуються сфери її дії, інформаційних вимог, делегованих актів, 
а також санкцій, які застосовуються при порушенні положень директиви. Крім того, 
зазначена директива скасовує Директиву Ради 92/75/ЄЕС.  

Офіційний переклад зазначеної директиви здійснено Мін’юстом у серпні 2011 
року. 

Крім того, доповнюючи Директиву 2010/30/ЄС в країнах ЄС впроваджуються 
наступні нормативно-правові документи: 

- 1062/2010/EU Регламент, делегований Комісії ЄС від 28 вересня 2010 року, 
що доповнює Директиву 2010/30/EU Європейського парламенту і Ради у відношенні 
енергетичного маркування побутових телевізорів; 

- 1059/2010/EU Регламент, делегований Комісії ЄС від 28 вересня 2010 року, 
що доповнює Директиву 2010/30/EU Європейського парламенту і Ради у відношенні 
енергетичного маркування побутових посудомийних машин; 

- 1060/2010/EU Регламент, делегований Комісії ЄС від 28 вересня 2010 року, 
що доповнює Директиву 2010/30/EU Європейського парламенту і Ради у відношенні 
енергетичного маркування побутового холодильного обладнання; 

- 1061/2010/EU Регламент, делегований Комісії ЄС від 28 вересня 2010 року, 
що доповнює Директиву 2010/30/EU Європейського парламенту і Ради у відношенні 
енергетичного маркування побутових пральних машин; 

- 626/2011/ EU Регламент, делегований Комісії ЄС  від 4 травня 2011 року, що 
доповнює Директиву 2010/30/EU Європейського парламенту і Ради у відношенні 
енергетичного маркування кондиціонерів. 

У зв’язку з необхідністю розроблення ряду нормативно-правових актів на 
основі нових директив ЄС та делегованих регламентів енергетичного маркування, 
Агентством підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про 
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 року № 5», 
яка передбачає перенесення терміну введення обов’язкового енергетичного 
маркування електрообладнання побутового призначення з 2012 року на 2014 рік. 

Зазначений проект постанови передано до Мінекономрозвитку для внесення на 
розгляд Кабінету Міністрів України. 

З метою недопущення створення додаткових бар’єрів у торгівлі між Україною 
та Європейським Союзом, Агентством розпочато роботу щодо приведення у 
відповідність національної нормативно-правової бази у сфері енергетичного 
маркування електрообладнання побутового призначення до оновленого 
європейського законодавства. 

Зокрема підготовлено перші редакції наступних нормативних документів: 
- Технічного регламенту енергетичного маркування енергоспоживчих 

продуктів (відповідно до Директиви Європейського Парламенту і Ради 2010/30/ЄС 
від 19.05.10 про вказування за допомогою маркування та стандартної інформації про 
товар обсягів споживання енергії та інших ресурсів енергоспоживчими продуктами); 
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- Технічного регламенту енергетичного маркування побутових пральних 
машин (відповідно до Делегованого регламенту Комісії (ЄС) № 1061/2010 від 28 
вересня 2010 року що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та 
Ради відносно енергетичного маркування побутових пральних машин). 

Протягом дії НПДЕЕ Агентство постійно проводитиме роботу з приведення у 
відповідність національної нормативно-правової бази у сфері енергетичного 
маркування електрообладнання побутового призначення до оновленого 
європейського законодавства. 

Одночасно повідомляємо, що Держенергоефективності виступає бенефіціаром 
проекту Twinning «Удосконалення нормативно-правової бази у сфері енергетичної 
ефективності та її наближення до вимог законодавства ЄС», одним із компонентів 
якого є удосконалення нормативно-правової бази у сфері енергетичного маркування 
електрообладнання побутового призначення. 

3.2.2. Стандартизація та сертифікація 

Стандартизацію у сфері енергоефективності здійснюють для встановлення 
комплексу обов’язкових норм, правил, вимог щодо раціонального використання та 
економії паливо-енергетичних ресурсів. Стандарти у сфері енергоефективності є ос-
новою для застосування економічних санкцій за нераціональне використання ПЕР, 
виробництво енергетично неефективного обладнання та матеріалів. 

Мінімальні стандарти з енерговикористання (нормалізація енерговикористання) 
– це стандарти, які використовуються щодо приладів, що споживають електроенергію, 
такі як: побутові прилади, офісне обладнання, трансформатори, електричні мотори та 
обладнання для опалення, вентилювання та кондиціювання повітря. 

Енергетична сертифікація – це визначення відповідності продукції, (робіт, по-
слуг) технологій, обладнання, матеріалів, будівель та підприємств, установ, 
організацій вимогам національних стандартів з питань забезпечення ефективного 
використання енергетичних ресурсів. Сертифікат з енергоефективності повинен 
видаватися спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з пи-
тань реалізації державної політики у сфері ефективного використання паливно-
енергетичних ресурсів. Сертифікат підтверджує заяву про досягнення суб’єктами 
господарювання економії енергоносіїв у результаті здійснення заходів з 
енергоефективності. Вдосконалення процесів обліку споживання енергоресурсів та 
збору платежів має виключно важливе значення для реальної оцінки технічних і 
нетехнічних втрат енергоресурсів, ефективності заходів з енергозбереження та 
створенню стимулів для підвищення енергоефективності. 

На сьогоднішній день у сфері ефективного використання паливно-
енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії чинними є 
близько 50 національних стандартів, серед яких національні стандарти групи 
«Енергозбереження» із загальних питань, з методів визначення, побудови та аналізу 
паливно-енергетичних балансів, нормування питомих витрат і втрат ПЕР, 
енергетичного маркування електрообладнання побутового призначення, 
енергетичного аудиту та менеджменту, національні стандарти у сфері відновлюваних 
джерел енергії, а також національні стандарти групи «Енергозбереження» на певні 
типи обладнання. 

У 2008 році на підставі відповідних державних та урядових рішень (на 
виконання розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення пріоритетів 
діяльності центральних органів виконавчої влади на 2008 рік" від 05.03.08 № 423-р та 
Указу Президента України від 28.02.08 № 174 "Про невідкладні заходи щодо 
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забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів") було 
започатковане розроблення національних стандартів з визначення енергоємності 
технологічних процесів виробництва найбільш енергоємних та соціально значущих 
видів продукції. 

З метою створення умов для наближення енергоємності валового внутрішнього 
продукту України до рівня розвинутих країн та стандартів Європейського Союзу, 
зниження рівня енергоємності валового внутрішнього продукту на 20 відсотків 
порівняно з 2008 роком (щороку на 3,3 відсотка), підвищення ефективності 
використання паливно-енергетичних ресурсів і посилення конкурентоспроможності 
національної економіки, постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.10 № 243 
було затверджено Державну цільову економічну програму енергоефективності та 
розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та 
альтернативних видів палива на 2010-2015 роки (далі – Програма). 

У рамках виконання зазначеної Програми Держенергоефективності 
приділяється значна увага забезпеченню розроблення національних стандартів з 
визначення енергоємності технологічних процесів виробництва відповідних видів 
продукції, робіт та надання послуг. 

Результатом впровадження цих національних стандартів буде встановлення для 
промислових підприємств відповідних галузей граничних показників енергоємності 
технологічних процесів виробництва одиниці продукції на основі розрахунків за 
технічними характеристиками енергоефективного обладнання, та, як наслідок, 
зниження показника енергоємності ВВП України, який зараз у 2,6 рази перевищує 
середній рівень енергоємності ВВП країн світу. 

У 2011 році, у рамках Програми, відповідно до розроблених у 2010 році 
технічних завдань, здійснювалося розроблення національних стандартів з визначення 
енергоємності технологічного процесу виготовлення: ніздрюватих бетонів, цегли і 
каменів силікатних, вапна, цементу, скла, руд марганцевих, дроту із міді, дроту із 
сталі, феросплавів, сталі, аміаку, селітри, добрив азотних, масла вершкового, олії, а 
також з визначення енергоємності технологічного процесу централізованого 
водовідведення.  

Впровадження національних стандартів енергоефективності передбачається 
здійснювати у терміни, встановлені законодавством у сфері стандартизації, у тому 
числі, відповідно до процедури затвердження національних стандартів 
Мінекономрозвитку. 

Крім того, на даний час, Держенергоефективності виступає замовником 
науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР) щодо розроблення 
національних стандартів: 

- з вимірювання функціональних характеристик електрообладнання побутового 
призначення (гармонізованих з європейськими стандартами); 

- у сфері відновлюваних джерел енергії. 
З метою забезпечення гармонізації національних стандартів з міжнародними та 

європейськими стандартами, у 2012 року у рамках Програми планується розроблення 
11 національних стандартів, гармонізованих з європейськими, зокрема, стандартів з 
визначення функціональних характеристик електрообладнання побутового 
призначення, стандартів на обладнання, а також стандартів у сфері енергетичного 
аудиту. 
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3.2.3. Залучення ЕСКО компаній 

Розвиток ЕСКО є процесом, обумовленим лібералізацією енергетичного ринку 
і не дивно, що в багатьох випадках ними виступають самі постачальники 
електроенергії, що хочуть диверсифікувати свої прибутки. У Великобританії, 
починаючи з 90-их років ця сфера дає щорічний приріст майже в 20 %. В 1995 році 
було створено близько 30 ЕСКО, що отримували прибуток 500 – 800 млн. євро. В 
Німеччині, відповідно до дослідження проведеного в 2000 році, є 480 компаній, що 
надають послуги фінансування третьою стороною. Вони уклали 50 000 угод і втілили 
близько 39 000 проектів, в які вклали 6,6 млн. євро.  

За дорученням Уряду України, Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України опрацювало з представниками міжнародних фінансових 
організацій в Україні та з українськими банками представленими ПАТ 
«Укрексімбанк» і Державним ощадним банком України, досвід роботи щодо 
реалізації проектів з енергозбереження через механізм ЕСКО компаній. 

На даний момент досвід роботи «ЕСКО компаній» наявний в Україні та 
представлений роботою Європейського Банку Реконструкції та Розвитку (ЄБРР), 
УкрЕСКО та Дніпропетровською муніципальною енергосервісною компанією, які в 
свою чергу підтверджують ефективність та економічну доцільність реалізації 
проектів через механізм «ЕСКО компаній».  

Так, компанія УкрЕСКО реалізувала в 2004 році проект в муніципальній сфері 
із залученням фінансування ЄБРР «Модернізація систем опалення середніх 
загальноосвітніх сільських шкіл Снятинського району Івано-Франківської області». 
Всі кредитні кошти були вчасно повернуті. 

У рамках проекту було реалізовано енергозберігаючі заходи (ЕЗЗ) у дев’ятьох 
школах району. ЕЗЗ полягає в реконструкції систем теплопостачання шкіл з повною 
заміною головного та допоміжного обладнання індивідуальних котелень. 

За інформацією наданою ЄБРР, банк реалізує в Україні пілотний проект по 
створенню юридичної інфраструктури для фінансування проектів енергоефективності 
із залученням приватного сектору. ЄБРР надає кредит загальною сумою 20 млн. євро 
муніципальній енергозберігаючій компанії м. Дніпропетровськ під гарантії міста для 
проведення заходів з підвищення енергоефективності муніципальних будівель (71 
школа) силами приватних інженерних компаній на основі енергозберігаючих 
контрактів. У майбутньому планується, що комерційні банки будуть надавати 
довгострокове фінансування ЕСКО компаніям. У свою чергу, ЄБРР готовий 
співпрацювати з українськими банками для надання довгострокових кредитів.  

Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО) зацікавлена в розробці 
проектів через механізм ЕСКО і співпрацює з іншими донорами та МФО над 
проектними пропозиціями. До організації звертаються компанії з країн Північної 
Європи, які хотіли би працювати по таким схемам в Україні. 

Кредитна установа для відбудови Федеративної Республіки Німеччина (KfW) 
не здійснює та не планує найближчим часом здійснювати реалізацію проектів 
енергозбереження через механізм «ЕСКО компаній». Водночас, KfW підтримує 
реалізацію проектів енергозбереження в Україні, зокрема шляхом надання кредитних 
ліній українським банкам-партнерам для подальшого цільового спрямування 
відповідних кредитних коштів на проекти енергозбереження. 

Міжнародний банк з реконструкції та розвитку (МБРР) та  Державний ощадний 
банк України з метою розвитку енергозберігаючих технологій готові брати участь в 
обговоренні питань з кредитування через механізм «ЕСКО компаній». 
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ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» повідомив, що готовий 
взяти участь у спільному з міжнародними фінансовими організаціями опрацюванні 
досвіду роботи проектів енергозбереження через механізм «ЕСКО компаній». ПАТ 
«Укрексімбанк» виказує свою зацікавленість у подальшій співпраці. 

Проте, в Україні існують наступні фактори, що є перепонами до впровадження 
проектів енергозбереження через механізм «ЕСКО компаній» та розвитку «ЕСКО 
компаній» в Україні: 

1. Недосконалість українського законодавства, а саме: 
- відсутнє правове визначення договору енергосервісного підряду, стислий 

опис основних цілей, функцій, особливостей таких договорів та визначення прав 
органів місцевого самоврядування щодо укладення та виконання таких договорів 
через «механізм інвестиційних програм»; 

- відсутні інструкції щодо застосування договору енергосервісного підряду з 
гарантованим результатом в рамках бюджетних інвестиційних програм у бюджетній 
сфері та відображення цих операцій у бухгалтерському обліку; 

- наявні прогалини в Законі України «Про здійснення державних закупівель» 
щодо стимулювання публічного та приватного сектора до використання договору 
енергосервісного підряду як ефективного інструменту для заощадження коштів. 

2. Фінансові питання, які доповнюють законодавчі: 
- залучення інвестицій: невисока зацікавленість інвесторів у зв’язку з 

підвищеними ризиками невиконання проектів та повернення сум вкладів; 
- невизначений фінансовий механізм впровадження проектів енергозбереження 

через «ЕСКО компанії»; 
- відсутність гарантій щодо виконання договору; 
- відсутність державних та муніципальних гарантій на забезпечення кредиту;  
- невизначеність заставного майна замовника договору енергосервісного 

підряду в бюджетній сфері. Результатом вищезазначеного є низька заінтересованість 
фінансово-кредитних установ в інвестуванні проектів енергозбереження через 
механізм «ЕСКО компаній» в бюджетній сфері; 

- порядок формування тарифів.  
Основну діяльність з впровадження проектів енергозбереження через механізм 

«ЕСКО компаній» запропоновано зосередити на наступних напрямках: 
1. Удосконалити нормативно-правову базу стосовно покращення правових 

засад, для застосування механізму фінансування «ЕСКО компаній», в тому числі 
шляхом внесення змін до Цивільного та Бюджетного кодексів, чинного законодавства 
у сфері енергоефективності, а саме: 

- доповнити Частину 3 Цивільного кодексу України щодо видів договорів 
новою главою, яка б містила чітке визначення договору енергосервісного підряду з 
гарантованим результатом, стисле описання такого договору, його цілі, функції та 
особливості (з урахуванням міжнародного стандарту EN 15900); 

- доповнити Бюджетний кодекс положеннями щодо можливості надання 
державних та муніципальних гарантій на забезпечення кредиту, залученого під 
реалізацію договору енергосервісного підряду; 

- на основі Бюджетного кодексу України та Закону України «Про 
енергозбереження» розробити проект постанови Кабінету Міністрів України про 
характерні особливості використання договору енергосервісного підряду з 
гарантованим результатом у бюджетній сфері в Україні. Ця постанова повинна 
включати визначення основних цілей, функцій, особливостей договорів 
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енергосервісного підряду та визначення прав органів місцевого самоврядування щодо 
укладення та виконання вищезазначених договорів; 

- розробити інструкцію щодо застосування договору енергосервісного підряду з 
гарантованим результатом в рамках бюджетних інвестиційних програм у бюджетній 
сфері та відображення цих операцій у бухгалтерському обліку; 

- розробити механізм використання інвестиційних бюджетних програм для 
договорів енергосервісного підряду.  

2. Розробити типову модель фінансування енергосервісних контрактів в 
Україні. 

3. Популяризувати досвід успішної реалізації проектів енергозбереження в 
Україні через механізм «ЕСКО компаній» серед регіонів, бюджетних установ, бізнес-
структур та фінансових організацій, окремо – населення. 

 

3.2.4 Інформаційна кампанія щодо підвищення обізнаності у сфері 
енергоефективності.  

Протягом 2010-2011 років інформаційна діяльність з метою популяризації 
економічних, екологічних і соціальних переваг ефективного використання паливно-
енергетичних ресурсів, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів 
палива, і участь в освітній діяльності у цій сфері проводилась 
Держенергоефективності у рамках виконання Плану заходів, спрямованих на 
формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення 
енергоефективності, на 2010-2011 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від  25.11.09  №1425–р. 

У 2010 році, з метою формування в суспільстві свідомого ставлення до 
необхідності підвищення енергоефективності, Агентство забезпечило виконання 
наступних заходів: 

 1. З 9 по 12 листопада у Міжнародному виставковому центрі (пр.Броварський, 
15) у рамках Міжнародного інвестиційного бізнес форуму з питань 
енергоефективності та альтернативної енергетики пройшла всеукраїнська виставка 
«Енергоефективність-2010». На виставковій площі Міжнародного виставкового 
бізнес-центру близько 500 вітчизняних та зарубіжних компаній та організацій з 25 
країн світу представили на широкий загал найновіші зразки обладнання, матеріалів, 
продукції та послуг у всіх сферах енергоефективності. 

 У 2010 році Кабінет Міністрів України вперше своїм розпорядженням об’єднав 
під єдиною діловою програмою три спеціалізовані виставки: крім 
«Енергоефективність-2010» до неї увійшли "Aqua Ukraine-2010" та «КомунТех-2010». 

 2. Протягом 2010 року розміщено на сайті Держенергоефективності, у журналі 
«Енергозбереження» та інших виданнях близько 120 прес-релізів, 50 інформаційно-
аналітичних матеріалів, 10 інтерв’ю керівництва НАЕР, зокрема, виданням «Бізнес», 
«Власть денег», «Урядовий кур’єр», «CleanTech», «Інтерфакс», «День», проведено 
прес-конференцію керівництва НАЕР, у якій взяли участь представники 30 засобів 
масової інформації. Крім того, було проведено близько 25 інтерв’ю з керівниками та 
експертами сфери енергоефективності та відновлюваних джерел енергії з метою 
популяризації новітніх технологій та поширення досвіду. 

 3. Протягом вересня–листопада 2010 року розроблено та проведено рекламну 
кампанію щодо ефективного використання енергоресурсів із розміщенням інформації 
на зовнішніх носіях (бігборди). Макети соціальної реклами були направлені обласним 
державним адміністраціям і розміщені в усіх регіонах України. 
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 4. В Українському домі Агентством проведено підсумкову конференцію та 
церемонію нагородження переможців та учасників конкурсу «ТОП-100. 
Енергоефективність». Участь у заході взяли понад 60 компаній. Було відзначено 10 
переможців. Захід широко висвітлювався у ЗМІ. 

 5. 11 листопада 2010 р. у рамках  Міжнародного інвестиційного бізнес-форуму 
з питань енергоефективності та альтернативної енергетики Агентством проведено 
Міжнародну науково-технічну конференцію «Відновлювана енергетика – майбутнє 
України», у конференції взяли участь представники бізнесу, громадських організації, 
фінансових установ, місцевої влади, науковці та ЗМІ. 

 6.  У вересні 2010 року на телеканалі «UBC» було проведено «гарячу лінію» за 
участю керівництва Агентства. Під час «гарячої лінії» глядачі телеканалу змогли у 
прямому ефірі отримати від представника Агентства вичерпні відповіді на питання, 
які їх цікавили. 

 7. 23 грудня 2010 року проведено громадські слухання щодо стану 
впровадження енергоефективних проектів та технологій. На порядку денному були 
доповіді на теми: державна політика у сфері енергоефективності та відновлюваних 
джерел енергії, популяризація переваг користування енергоефективними 
технологіями, пріоритетні напрями впровадження заходів з енергозбереження та 
енергоефективних проектів на 2011 р., механізми фінансування енергоефективних 
проектів, результати впровадження програм з енергоефективності у 2010 р. Участь у 
заході взяли понад 10 громадських організацій України. 

 8. Агентством ініційовано проведення 2–х засідань Громадської ради, на яких 
обговорювались такі питання:  

- формування та реалізація державної політики в сфері енергоефективності;  
- проект Державної цільової науково-технічної програми «Розвиток 

виробництва та використання біологічних видів палива»;  
- проект постанови Кабінету міністрів України «Про внесення змін до 

Комплексної програми будівництва вітрових електростанцій»; 
- концепція державної цільової науково-технічної програми розвитку та 

використання відновлюваних джерел енергії в Україні на період до 2030 року;  
- впровадження системи енергетичного маркування електрообладнання 

побутового призначення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України. 
 9. Держенергоефективності розроблено та розповсюджено анкету 

соціологічного опитування до організацій, які належать до сфери державного 
управління та сфери енергоефективності. 

 10. Агентство в черговий раз провело всеукраїнський конкурс дитячої 
творчості «Діти за чисту енергію». Цей конкурс направлений на сприяння реалізації 
творчого потенціалу дітей та підвищення рівня поінформованості молодого покоління 
у питаннях енергоефективності, енергозбереження та відновлюваних джерел енергії. 
Цього року конкурс проводиться у номінаціях: «Вірші», «Малюнки» та «Вироби: 
друге життя речей». У конкурсі прийняли участь тисячі дітей з усіх регіонів України. 
Церемонія оголошення переможців конкурсу відбулась 3 лютого 2011 року в 
Українському домі. Найкращі роботи були представлені на виставці. 

 11. З 9 по 12 листопада 2010 року у Міжнародному виставковому центрі  
пройшов Міжнародний інвестиційний бізнес-форум з питань енергоефективності та 
альтернативної енергетики. На заходах з доповідями виступили близько 70 
доповідачів, серед яких були: представники органів державної влади, представники 
міжнародних організацій (IFC, NEFCO, ООН, Світовий Банк), спеціалісти 
вітчизняних компаній, які працюють у сфері енергоефективності (ДТЕК, Новінтерм, 
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ТОВ «Теплоінформ», «В.Д.Е. – Україна»), експерти провідних зарубіжних компаній-
виробників енергоефективного обладнання та компаній, інжинірингових компаній, 
які надають послуги, пов’язані з енергоефективністю та енергозбереженням 
(Мітсубіші Електрік, Sweco Int., Atlas Copco,  Reinertsen AS, ITT, Alfa Laval), 
експерти, які вивчають ринок енергоефективності та його проблематику (Інститут 
проблем екології та енергозбереження, Українська асоціація виробників твердого 
палива, НТЦ «Біомаса»). 

 Загалом, окрім доповідачів, бізнес-форум відвідали понад 500 експертів у сфері 
енергоефективності, а також понад 2000 відвідувачів. За результатами проведення 
заходу у ЗМІ вийшло понад 100 інформаційних та аналітичних матеріалів, 
присвячених заходу в цілому та енергоефективності та відновлюваним джерелам 
енергії зокрема. 

У 2011 році  також активно впроваджувались заходи з підвищення обізнаності 
в необхідності підвищення енергоефективності: 

 1. 9-11 листопада 2011р. у Міжнародному виставковому центрі в м. Києві 
проведено національну виставку «Енергоефективність-2011». Загальна площа 
виставки склала більш ніж 2 500 кв.м., об'єднавши 128 вітчизняних і зарубіжних 
компаній з 14 країн світу, які експонували інноваційні розробки та устаткування у 
сфері енергоефективності, енергозбереження і відновлюваної енергетики, 
демонстрували досвід впровадження новітніх технологій. 

 Найкращі практики розвитку вітрової, сонячної і геотермальної енергетики: 
Вітропарк "Новоазовський", "Фурлендер Віндтехнолоджі" (Україна-Німеччина), 
ДТЕК, "Квазар", "Еліос Стратегія" (Україна-Франція), "Sunelectra" (Ізраїль), "Activ 
Solar" (Україна-Австрія), "Рентехно", "РЗМКП" (Росія), "Стар Енержі", "Теплові 
насоси", "Biogasclean A/S" (Данія). 

2. З метою популяризації новітніх технологій та поширення енергоефективного 
досвіду на офіційному веб-сайті Агентства, у журналі   "Енергозбереження" та інших 
виданнях було  розміщено близько 100 прес-релізів, 26 інформаційно-аналітичних 
матеріалів, організовано 8 інтерв’ю з керівниками підприємств та експертами у сфері 
енергоефективності та відновлюваних джерел енергії. 

3. У жовтні 2011р. проведено кампанію соціальної реклами «Споживай енергію 
розумно». В рамках заходу було розроблено 4 відеоролики щодо економії 
енергоресурсів (тепла, газу, електроенергії) та води, які транслювались в ефірі 
Першого національного телеканалу та регіональних державних телерадіокомпаніях. 
Обласними державними адміністраціями проведено аналогічну кампанію зовнішньої 
реклами. На офіційному сайті агентства запущено інтерактивну сторінку порад щодо 
заощадження енергоносіїв та води у побуті. 

4. З 3 по 6 жовтня 2011р. пройшов на загальнодержавному рівні Тиждень 
енергоефективності. В рамках заходу Агентством було організовано 4 жовтня лекцію-
зустріч Голови Держенергоефективності М. Пашкевича зі студентами Інституту 
енергозбереження та енергоменджменту НТУУ «КПІ». 

5. Протягом жовтня 2011 – лютого 2012 року Агентством проведено конкурс. У 
квітні 2012 року у квітні в ІА Укрінформ відбулась підсумкова конференція та 
церемонія нагородження переможців конкурсу впроваджених енергоефективних 
проектів та технологій серед підприємств, установ, організацій "ТОП-100. 
Енергоефективність". Зазначений конкурс проводився втретє за наступними 
номінаціями: "Краще впровадження енергоефективних технологій"; "Кращий проект 
у сфері відновлюваної енергетики, альтернативних видів палива"; "Краще 
висвітлення теми енергоефективності в ЗМІ: публікація, сюжет". 
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6. У вересні 2011 рок розпочато впровадження унікального українсько-
нідерландського пілотного проекту «Молоді та енергоощадливі», Даний проект має 
на меті підвищити рівень обізнаності школярів віком 6-10 років у питаннях 
енергоефективності. Проект «Молоді та енергоощадливі» передбачає перегляд 
повчального мультсерілу дітьми молодшого шкільного віку, виконання спеціально 
розроблених вправ та домашніх завдань, а також проведення ігор, спрямованих на 
виховання звичок енергозбереження та енергоощадливості та відповідні тестування 
на етапах проходження курсу. Реалізовується навчальний проект у шести школах 
міста Житомир та міста Київ. У закладах, де втілюється проект, буде порівняно 
показники водо- та енергоспоживання перед і після реалізації програми.  

З листопада 2011 р. стартував щорічний конкурс дитячої творчості «Діти за 
чисту енергію». 

7. 8-10 листопада 2011 року у Міжнародному виставковому центрі в м. Києві 
проведено III Міжнародний інвестиційний бізнес-форум з питань енергоефективності 
та альтернативної енергетики. На бізнес-форумі виступило більше 50 доповідачів, 
загалом у заходах форуму взяли участь понад 500 учасників.  

Ключовими заходами в рамках Форуму стали:  панельна дискусія 
"Диверсифікація енергоресурсів - оцінка дій, стратегічні пріоритети і ключові цілі, 
інвестиційне поле" та перші в Україні публічні дебати "Енергоефективність має стати 
пріоритетом української економіки".  

Також у рамках заходу було проведено 4 професійні семінари-тренінги, в тому 
числі: «Енергоефективність багатоквартирних будинків: зарубіжний досвід та 
перспективи України», «Впровадження енергоефективних заходів у житловому 
секторі» для представників ОСББ. 

Окрім цього, проведено 2 спеціалізовані тематичні сесії -  «Енергетичне 
маркування побутового обладнання» та «Інвестиційні програми. Принципи 
фінансування».   

Відбулися презентація програми UKEEP (кредитної лінії в € 150 млн ЄБРР для 
реалізації проектів українських приватних підприємств у сфері енергоефективності та 
альтернативних джерел енергії). 

У рамках бізнес-форуму відбулося підписання Меморандуму про 
взаєморозуміння у сфері енергоефективності і відновлюваних джерел енергії між 
Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України і 
Російським енергетичним агентством. Метою Меморандуму є розвиток російсько-
української співпраці у вказаних сферах, реалізація спільних освітніх і бізнес-
проектів, а також зміцнення взаємодії на інституційному рівні. 

8. 8 листопада 2011 року проведено семінар-тренінг для представників 
обласних державних адміністрацій, зацікавлених органів виконавчої влади, місцевих 
осередків на тему: «Реалізація політики енергоефективності та енергозбереження. Як 
залучити та зацікавити. Успішний досвід державних агентств країн Європи та 
перспективи України». 47 учасників були присутні на заході. 

Радою міністрів  АР Крим 25 березня 2011 у м. Сімферополь проведено семінар на 
тему: “Використання відновлюваних джерел енергії у суспільному виробництві та житлово-
комунальному господарстві Автономної Республіки Крим”. 
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ПЛАН 

заходів, спрямованих на формування  

в суспільстві свідомого ставлення до ефективного використання енергетичних ресурсів, 

які можуть бути реалізовані у 2014 році  
 

№ 

п\п 

Найменування заходу та 
очікуване  місце його проведення  

Організаційно-інформаційні складові проведення 

заходів 

Орієнтовні строки  

проведення 

Орієнтовний 

бюджет (грн.) 

1 Міжнародний інвестиційний бізнес-форум з 
питань енергоефективності, 
енергозбереження  та відновлюваної 
енергетики 
VI Міжнародна виставка 
"Енергоефективність" у рамках Форуму  
м. Київ Міжнародний виставковий центр 

рекламна кампанія; 
публічні дискусії; 
семінари-тренінги; 
біржа контактів; 
запрошення міжнародних експертів; 
виготовлення поліграфічних та презентаційних матеріалів. 
 

листопад 200 000  

2. Загальнодержавний Тиждень 
енергоефективності 
м. Київ, обласні центри та інші міста 
України 

проведення тематичних семінарів, конференцій, круглих 
столів; 
прес-конференції та прес-тур для представників засобів 
масової інформації; 
лекції та зустрічі зі студентами вищих навчальних 
закладів та учнівською молоддю; 
проведення конкурсів та промо-акцій.  

перший тиждень 
жовтня 

55 000 

3. Серія семінарів-тренінгів для організацій 
співвласників багатоквартирних будинків 
«Енергоефективний будинок» 
м. Київ, обласні центри  

виготовлення поліграфічних та презентаційних 
матеріалів; 
3 семінари-тренінги; 
 

вересень 50 000 

4. Семінар-тренінг для регіональних мас-медіа 
«Енергоефективність – рушійна сила 
економічного добробуту» 

виготовлення поліграфічних та презентаційних 
матеріалів; 
1 семінар-тренінг у м.Києві; 

травень 20 000 

5. Всеукраїнський конкурс дитячої творчості 
"Діти за чисту енергію": 
 

проведення виставки, церемонії нагородження, прес-
конференції,  виготовлення поліграфічної та сувенірної 
продукції, організація пізнавальної програми. 

грудень 

 

 
70 000 

 

6. Міжнародна конференція «Інвестиції в 
енергоефективність – шлях до успіху» 
м. Одеса  

інформаційно-рекламна кампанія в мережі інтернет; 
ярмарок енергосервісних компаній; 
прес-тури, прес-конференція; 
виготовлення презентаційних матеріалів. 

 
травень 

 
70 000 

7. 5 семінарів – тренінгів «Енергоефективність 
від проекту до отримання прибутку» 
5 найбільш густонаселених обласних центрів 

підготовка кейсів  реалізованих проектів (успішних 
історій);  
виготовлення поліграфічних та презентаційних 

квітень 100 000 
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матеріалів; 
семінари-тренінги; 
майстер-класи. 

8. Розміщення 2-х відео- та 2-х аудіо роликів 
щодо популяризації енергоефективності 
серед бізнесу та населення на телебаченні,  
радіостанціях, в інтернеті 

телеканали та радіостанції, програми яких транслюються 
у всіх обласних центрах України, у повному обсязі 
задовольняють запити різних вікових категорій та 
соціальних групп, найбільш відвідувані інформаційні 
інтернет-площадки. 

березень- 
грудень 

 

800 000 

9 Освітньо-пізнавальний проект «Молоді та 
енергоощадні» 

загальноосвітні школи 10 міст України 

тиражування презентаційних, методичних та анімаційних 
матеріалів; 
семінар-тренінг для вчителів; 
тестування за результатами факультативного навчання; 
вікторина серед учнів шкіл - учасниць проекту «Я знаю 
про енергоефективність більше»; 
підсумкова конференція; 
прес-конференція. 

квітень - жовтень 100 000 

10 Освітньо – пізнавальний Інтернет-проект 
 «Мій світ енергії» ( в рамках оновлення 
сайту агентства) 

розроблення та створення дитячого Інтернет- порталу 
«Мій світ енергії» 
створення контенту порталу:інтерактивні ігри, анімація, 
відео та пізнавально-довідкова інформація на тематику 
енергоефективності та відновлюваної енергетики; 
 рекламна кампанія; 
презентація,  прес-конференція. 
 

лютий-березень 40 000 

11 Інтернет – портал «Енергоефективних 
практик» ( в рамках оновлення сайту 

агентства) 

розроблення та створення Інтернет – порталу 
«Енергоефективних практик» 
створення інтерактивного контенту порталу 
«енергофективний дім», «енергоефективний офіс», 
«енергоефективна школа» тощо; 
започаткування біржі виробників енергоефективної 
продукції та її лінкування з порталом. 

лютий-квітень 40 000 

12 Школа дистанційної освіти для 
енергоменеджерів 

розроблення програми дистанційної освіти (підвищення 
кваліфікації) для енергоменеджерів; 
презентація програми, круглий стіл, прес-конференція; 
проведення пілотного навчання; 
 розробка інтернет-сторінки, інтеграція з сайтом 
Агентства. 

березень - вересень 70 000 
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4. ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ ВПРОВАДЖЕННЯ НПДЕЕ 
 
В умовах, коли держава не має реального впливу на підприємства приватної 

форми власності реальним важелем і засобом впливу має стати механізм державно-
приватного партнерства, про позитивний результат застосування якого свідчить 
досвід передових країн світу. 

На сьогоднішній день законодавством України передбачено декілька видів 
державної підтримки у сфері енергоефективності, яка може надаватися 
підприємствам: 

- пряме бюджетне фінансування; 
-    звільнення від ПДВ, ввізного мита, звільнення частини прибутку від 

оподаткування; 
- встановлення спеціального тарифу на електроенергію; 
- надання державних гарантій під кредитні лінії, взяті в кредитних установах. 
Надання такої підтримки має обумовлюватися взяттям на себе суб’єктами 

господарювання, які бажають її отримувати, певних зобов’язань, зокрема що 
стосуються підвищення рівня ефективності використання енергетичних ресурсів та 
розвитку відновлюваних джерел енергії. Головним елементом такого механізму 
мають стати добровільне зобов’язання суб’єктів господарювання щодо дотримання 
показників енергоємності виробництва одиниці продукції (наданих послуг), які мають 
бути закладені у відповідних національних стандартах України, та/або зобов’язання 
щодо вироблення та/або використання певного обсягу енергоресурсів з 
відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива. 

Практична реалізація механізму державно-приватного партнерства має 
передбачати укладення двосторонніх угод, якими передбачається надання державної 
підтримки суб’єктам господарювання  в обмін на їх конкретні зобов’язання. У разі 
невиконання зобов’язань отримана ними підтримка у грошовому виразі має бути 
повернута до державного бюджету. Крім того, до суб’єктів господарювання мають 
бути застосовані відповідні санкції. 

Варто відзначити, що в Україні вже діють такі програми з енергоефективності, 
зокрема: 

- Державна цільова економічна програма енергоефективності і розвитку сфери 
виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів 
палива на 2010-2015  роки (далі – Програма), яку затверджено постановою Кабінету 
Міністрів України від 01 березня 2010 року № 243; 

- 26 регіональних програм підвищення енергоефективності на 2010-2014 роки; 
- 15 галузевих програм підвищення енергоефективності на 2010-2014 роки; 
-  45 програми зменшення споживання енергоресурсів бюджетними установами 

шляхом їх раціонального використання на 2010-2014 роки 
Результати виконання Програми в 2010–2011 роках свідчать про те, що 

дотримується принцип співфінансування заходів з різних джерел, а саме при обсязі 
фінансування з державного бюджету в 2010 році – 215 млн. грн., залучено з інших 
джерел – 2,1 млрд. грн., у 2011 році з державного бюджету – 318 млн. грн., з інших 
джерел – 7,3 млрд. грн. Тобто на 1 гривню державного бюджету у 2011 році залучено 
близько 23 гривень інвестиційних коштів. 

Необхідно зауважити, що Програма сама по собі не може розглядатися як 
джерело фінансування модернізації економіки в цілому. Призначення Програми в 
іншому. Це сигнал з боку держави добросовісним інвесторам здійснювати 
широкомасштабне інвестування у сфери ефективного використання енергетичних 
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ресурсів та відновлюваних джерел енергії, що зрештою означає фінансування заходів 
з технічної та технологічної модернізації економіки. 

В рамках Програми передбачено, крім іншого, стимулювання населення до 
впровадження енергоефективного обладнання, технологій, матеріалів і проведення 
відповідних робіт шляхом компенсації відсотків у визначеному розмірі за 
користування кредитами, отриманими фізичними особами у фінансових установах. 

Кошти спрямовуються на часткову компенсацію витрат, пов’язаних із сплатою 
відсотків за користування кредитами, отриманими позичальниками в національній 
валюті для впровадження енергоефективного  обладнання, технологій, матеріалів і 
проведення відповідних робіт, до яких належать: 

 для одноквартирних будинків: 
 - газові котли з автоматичною подачею природного газу, включаючи вартість 

їх встановлення; 
 - електричні котли, включаючи вартість їх встановлення; 
 - котли, що працюють на альтернативних видах палива, включаючи вартість їх 

встановлення; 
 - теплові насоси, включаючи вартість їх встановлення; 
 - сонячні колектори для виробництва теплової енергії та підігріву води, 

включаючи вартість їх встановлення; 
 - сонячні панелі для виробництва електроенергії, включаючи вартість їх 

встановлення; 
 - радіатори опалення з терморегуляторами, прилади обліку природного газу та 

води, включаючи вартість їх встановлення; 
 - роботи з термоізоляції зовнішніх стін будівлі, підвалу та фундаменту; 
 - роботи з модернізації теплових, водопровідних, каналізаційних, 

вентиляційних та електричних мереж у будинку; 
 - склопакети, балконні блоки та вхідні двері, включаючи вартість їх 

встановлення; 
 для квартир у багатоквартирних будинках: 
 - радіатори опалення з терморегуляторами, включаючи вартість їх 

встановлення; 
 - прилади обліку гарячої води з контролем температури, включаючи вартість їх 

встановлення; 
 - прилади обліку природного газу та холодної води, включаючи вартість їх 

встановлення; 
 - роботи з термоізоляції зовнішніх стін багатоквартирного будинку; 
 - склопакети, балконні блоки та вхідні двері, включаючи вартість їх 

встановлення. 
 Частковій компенсації відсотків підлягають суми фактично нарахованих та 

сплачених відсотків за користування кредитами у поточному бюджетному році у 
розмірі відсоткової ставки, передбаченої кредитним договором, але не більш як 
подвійна облікова ставка Національного банку, що діяла на дату укладення 
кредитного договору. 

Також, Україна, як одна з найбільш індустріалізованих країн-східних партнерів 
ЄС шукає шляхів розвитку новітніх енергоефективних технологій.  

Ресурси МФО, за умови їх ефективного використання, є важливим джерелом 
забезпечення реалізації НПДЕЕ, інструментом інституційних перетворень та 
міжнародної інтеграції. 
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Враховуючи вищезазначене, з метою розвитку сфер енергоефективності 
Держенергоефективності розвиває співробітництво з наступними МФО: 

Фонд Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (Е5Р) 
(Шведська Ініціатива). 

Метою діяльності Фонду є гармонізація ефективного надання фінансової 
допомоги шляхом надання внесків, що не відшкодовуються, такими інституціями як 
ЄБРР та ін. з метою впровадження та підтримки енергоефективних проектів, а також 
проектів із захисту навколишнього середовища, результатом яких буде підвищення 
рівня енергоефективності, зменшення викидів С02 та ін. парникових газів. 

На кінець лютого 2012 року Фонд отримав близько 52 млн.євро із заявлених на 
останньому засіданні Асамблеї вкладників 91,8 млн.євро.  

Фондом передбачено прямі інвестиції в енергоефективність – серед іншого 
установки центрального теплопостачання та генеруючі потужності, а також більш 
ефективні поставки тепла і енергії. Ініціатива, також, передбачає довгострокові 
зобов'язання України з реформування енергетичного сектору країни – спільно з 
донорами і міжнародними фінансовими інституціями. 

21.04.11 відбулись Установчі збори Координаційної групи Фонду 
Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля у ході якого 
Агентством передано портфель проектів на розгляд Координаційної групи, які 
включені до Реєстру проектів, що отримали висновок Агентства (наказ НАЕР від 
17.04.07 №59, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 07.05.07 за 
№462/13729) з метою розгляду можливостей їх подальшої реалізації із використанням 
грантових коштів зазначеного Фонду. 

10-11 листопада 2011 року делегація України, під головуванням Голови 
Держенергоефективності Пашкевича М.О., взяла участь у першому засіданні 
Асамблеї вкладників Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності 
та довкілля (Е5Р), що відбулось у м. Лондон (Великобританія).  

Під час засідання відбулось обговорення та затвердження 7 проектів для 
України з метою їх фінансування у рамках Шведської Ініціативи загальною вартістю 
гранту – 31 млн. євро (табл. 4.1). 

 

Табл. 4.1. Фінансування у рамках Шведської Ініціативи 

 

№ 

пп 
Проект МФО 

Сума 
інвестування 

млн. євро 

Кредит 
млн. 

євро 

Грант 
млн. 

євро 

Пого-
джено 

1 

Модернізація систем 

водопостачання та стічних вод 
(м. Миколаїв), затверджено 
після 1-ої зустрічі 
Координаційної групи 

ЄІБ 40 15,54 5,1 � 

2 

Технічна допомога з 
енергоефективності 
Домогосподарствам 

ЄБРР 1 - - � 

3 Технічна допомога з ЄБРР 3 - - � 
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енергоефективності 
комунальним будівлям 

4 

Модернізація системи 
центрального теплопостачання 
(м.Житомир) 

ЄБРР 16 10 5 � 

5 

ДемоУкраїна. Інвестування у 
енергоефективність 
муніципалітетів середнього 
масштабу 

НЕФКО 14,5 4 0,5 � 

6 

Реконструкція системи 
центрального теплопостачання 
(котельні по вулицях Сошенко 
та Макарова Теплотрансервіс  
(м.Рівне)) 

НЕФКО 2,75 2 0,5 � 

7 
Центральне теплопостачання 
м.Тернопіль 

ЄБРР 16,1 10 5 � 

8 
Енергоефективний проект 
(м.Запоріжжя) 

ЄБРР 18,6 13 5 � 

9 
Проект модернізації ТЕЦ 

(м.Львів) 
ЄБРР 31 21 10 � 

 Загальна сума, затверджена на 
Асамблеї донорів 

 142,95 75,54 31  

 
Світовий банк 

Світовий банк, багатостороння кредитна установа, що об’єднує п’ять 
інституцій, діяльність яких спрямована на підвищення рівня життя у країнах, що 
розвиваються, шляхом надання кредитів, гарантій та аналітичних і консультативних 
послуг. Світовий банк, заснований у 1944 році. Штаб-квартира Групи Світового банку 
знаходиться у м. Вашингтоні, округ Колумбія, США. В Групу Світового банку 
входять: 

- Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР); 
- Міжнародна асоціація розвитку (МАР); 
- Міжнародна фінансова корпорація (МФК); 
- Багатостороннє агентство по гарантуванню інвестицій (БАГІ); 
- Міжнародний центр по врегулюванню інвестиційних спорів (МЦВІС). 
Світовий банк є одним з найважливіших джерел фінансової і технічної 

допомоги, що надається країнам, що розвиваються світу.  
Метою розробки проекту по енергоефективності в Україні є внесення вкладу в 

підвищення енергоефективності на промислових і торговельних компаній, 
муніципалітетів, муніципальних підприємств сектора та енергетичних компаній 
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послуги зі сприяння сталому фінансового посередництва для фінансування інвестицій 
у підвищення енергоефективності.  

Компоненти проекту включають: Укрексімбанк має успішний досвід 
кредитування промислових компаній для проектів з енергоефективності при 
паралельній лінії кредиту, наданого Європейським банком реконструкції та розвитку 
(ЄБРР).  

У рамках співробітництва між Урядом України та Світовим банком  
10 червня 2011 року було підписано, а 4 жовтня 2011 року Законом України 
ратифіковано Гарантійну угоду між Україною та Міжнародним банком реконструкції 
та розвитку. Головним розпорядником коштів за проектом визначено ПАТ 
«Укрексімбанк». 

Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО) 

Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО) створена в 1990 році 
п'ятьма країнами Північного регіону: Данією, Ісландією, Норвегією, Фінляндією і 
Швецією. За минулий час НЕФКО надала фінансову підтримку різним екологічно 
важливим проектам в країнах Центральної та Східної Європи, включаючи Росію, 
Білорусь і Україна. 

Основна діяльність НЕФКО, яку координує з головного офісу в Гельсінкі, 
пов'язана з проектами, які є як економічно вигідними, так і дозволяють поліпшити 
стан навколишнього середовища регіону. Пріоритетними напрямками є скорочення 
викидів парникових газів, поліпшення стану Балтійського моря, зниження 
забруднення навколишнього середовища токсичними речовинами. 

Сьогодні в інвестиційному портфелі корпорації близько 400 малих і середніх 
проектів хімічної та харчової промисловості, сільського господарства, енергетики, 
комунального сектора, використання мінеральних ресурсів, обробки металів та 
інших, пов'язаних з очищенням стічних вод, поводженням з відходами, інжинірингом, 
боротьбою з радіоактивним забрудненням, управлінням природоохоронною 
діяльністю, випуском природоохоронного обладнання. 

Використовуючи різні фінансові механізми, НЕФКО забезпечує залучення 
необхідних коштів для підтримки проектів. Найбільш значущими з таких механізмів є 
Інвестиційний фонд, Північний фонд екологічного розвитку, Вуглецевий фонд 
регіону Балтійського моря TGF, Вуглецевий фонд NeCF, Фонд гарячих точок Баренц-
регіону. НЕФКО також управляє фондами своїх партнерів, включаючи Європейську 
Комісію і уряди Північних країн, які надають фінансові ресурси для реалізації 
екологічно значимих проектів. 

Зазвичай НЕФКО співпрацює з підприємствами, які є «власниками» проектів. 
У прямих інвестиціях використовуються різні схеми державного та приватного 
співробітництва, комунальні структури. Кожен проект, що виконується за підтримки 
НЕФКО, потребує знаходження розумного компромісу між ризиком і винагородою 
для всіх зацікавлених сторін. Забезпечується справедливий прозорий баланс 
структури інвестицій та їх природоохоронної ефективності. Розглядаючи ситуацію в 
контексті супутніх ризиків, НЕФКО завжди прагне запропонувати конкурентноздатні 
умови. 

Пільгові кредити надаються підприємствам і компаніям всіх форм власності, 
комунальним організаціям, які реалізують проекти, відповідні пріоритетних напрямів 
поліпшення стану навколишнього середовища. 
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Використовуючи розгалужену партнерську мережу, НЕФКО залучає до участі в 
проектах інші зацікавлені сторони і фінансові інститути. НЕФКО також активно 
працює в рамках двосторонніх екологічних програм. 

З метою залучення інвестицій для реалізації спільних проектів з 
енергоефективності в житлово-комунальній та соціальній сферах Україна співпрацює 
з НЕФКО.  

У рамках зазначеного співробітництва, 19 жовтня 2011 року відбулась 
координаційна нарада за участі представників Агентства та НЕФКО з метою 
узгодження принципів співробітництва. 

Наразі, НЕФКО, за підтримки Агентства, готуються до укладання 10 угод з 
українськими містами щодо реалізації проектів у сферах енергоефективності, 
енергозбереження та розвитку використання відновлюваних джерел енергії із 
залученням кредитних коштів НЕФКО.  

Критерії відбору проектів передбачають значні та вимірні результати від 
зменшення втрат тепла у мережах на соціальних об’єктах (школи, дитячі садки, 
лікарні та ін. 

З метою розвитку співробітництва з іноземними компаніями, сферою 
діяльності яких є енергоефективність та енергозбереження протягом 2011 року 
підписано: 
• Договір про співпрацю між Державним агентством з енергоефективності та 

енергозбереження України та Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК). 
Реалізація Договору дасть можливість підвищити обізнаність підприємств 
України у найкращих практиках ефективного використання ресурсів, підвищити 
значимість та впізнаваність Агентства серед інших зацікавлених сторін як 
органа, що реалізує прозору політику ефективного використання енергетичних 
ресурсів; 

• Меморандум про співробітництво між Держенергоефективності України та 
Українським національним комітетом Міжнародної торгової палати (ІСС 
Ukraine) (5 вересня 2011 року).  
Виконання положень Меморандуму дасть можливість Держенергоефективності 
України посилити дієвість механізмів реалізації державної політики у сферах 
енергоефективності, енергозбереження, розвитку використання відновлюваних 
джерел енергії та альтернативних видів палива, сприяти залученню інвестицій у 
зазначені сфери та підготовці проектів, які передбачається реалізовувати у 
вищезазначених сферах, у тому числі, за допомогою надання рекомендацій ІСС 
Ukraine. 
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5. ЗАХОДИ, ЯКИХ КОНКРЕТНО ВИМАГАЄ ДИРЕКТИВА 

 

a) Стаття 5 щодо заходів з ПЕЕ у державному секторі 
 

Назва 
Стаття 5, Додаток 6(а) ДЕС щодо зміни у законодавстві у 
сфері державних закупівель 

Відповідні заходи 

з ПЕЕ 

Вимоги щодо застосування фінансових документів з 
енергозбереження, у тому числі договір на забезпечення 
енергоефективності, що передбачає досягнення вимірного і 
заздалегідь визначеного енергозбереження (включаючи 
випадки, коли державні служби передають свої функції 
стороннім організаціям). 

Назва 
законодавчого або 
нормативного 
акту 

Закону України «Про здійснення державних закупівель» 

Дата набрання 

чинності 
На даний час в стадії погодження 

 
 

Назва 
Стаття 5, Додаток 6(а) ДЕС щодо зміни у законодавстві у 
сфері державних закупівель 

Відповідні заходи 

з ПЕЕ 

Вимоги щодо придбання обладнання і транспортних засобів, 
виходячи зі списків специфікацій енергоефективних виробів 
різних категорій обладнання і транспортних засобів. 

Назва 
законодавчого або 
нормативного 
акту 

Закону України  «Про здійснення державних закупівель» 

Дата набрання 

чинності 
На даний час в стадії погодження 

 

b) Стаття 6 щодо обов’язків дистриб’юторів енергії  
 

Назва 
Стаття 6.1 ДЕС щодо забезпечення ключової ролі ДЕ у 
досягненні орієнтовної мети. 

Відповідні заходи 

з ПЕЕ 

Обов’язки енергодилерів (альтернативних): 
- надавати органам влади статистичну інформацію про своїх 
кінцевих споживачів; 
- забезпечити своїм кінцевим споживачам пропозиції 
енергетичних послуг за конкурентними цінами та 
рекламування таких послуг; 
- забезпечити доступність для своїх кінцевих споживачів і 
рекламування енергоаудитів за конкурентними цінами, що 
проводяться незалежно, та (або) заходів з підвищення 
енергоефективності; 
- робити внески у кошти та механізми фінансування.  

Назва 
законодавчого або 

Проект Закону України «Про ефективне використання 
паливно-енергетичних ресурсів» 
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нормативного 
акту 
Дата набрання 

чинності 
На даний час в стадії погодження 

 

c) Стаття 7 про доступність інформації 
 

Назва 

Стаття 7 ДЕС про прозорість і широке розповсюдження серед 
зацікавлених учасників ринку інформації про механізми ПЕЕ 
та прийняті фінансові та правові акти з метою досягнення 
національної орієнтовної мети щодо енергозбереження. 

Відповідні заходи 

з ПЕЕ 

Рекламування заходів з ПЕЕ 
Розширення існуючих заходів і, можливо, структури існуючих 
органів і організацій. 

Назва 
законодавчого або 
нормативного 
акту 

Проект Закону України «Про ефективне використання 
паливно-енергетичних ресурсів» 

Дата набрання 

чинності 
На даний час в стадії погодження 

 
 

d) Стаття 12 про енергетичні аудити 
 

Назва Стаття 12 про енергетичні аудити 

Відповідні заходи 

з ПЕЕ 

Забезпечення наявності ефективних, високоякісних схем 
перевірки споживання енергії, розроблених для визначення 
потенційних заходів з підвищення енергоефективності та 
здійснюваних незалежно, для всіх кінцевих споживачів, у 
тому числі невеликих побутових, комерційних і малих та 
середніх промислових споживачів. 

Назва 
законодавчого або 
нормативного 
акту 

Проект Закону України «Про ефективне використання 
паливно-енергетичних ресурсів» 

Дата набрання 

чинності 
На даний час в стадії погодження 



 

71 

 

6. ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ТРАНСПОНУВАННЯМ 

ДИРЕКТИВИ 
 
Для того, щоб імплементувати ДЕС, необхідно внести ряд змін до чинних 

нормативних документів. 
Тому, Держенергоефективності України розроблено план заходів щодо 

впровадження відповідних Директив Європейського Союзу (дорожню карту з 
енергоефективності), зокрема, Директиви 2006/32/ЄС щодо ефективності кінцевого 
використання енергії та енергетичних послуг, з переліком конкретних заходів та 
кінцевими термінами імплементації.  

 
План заходів щодо впровадження деяких Директив  

Європейського Союзу у сфері енергоефективності 
 
№ 
з/п 

Статті 
Директиви 
ЄС  

Найменування заходу Виконавець Термін 
впровадження 

І. Директива 2006/32/ЄС щодо ефективності кінцевого  
використання енергії та енергетичних послуг 

 

Розробити Національний план 
дій з енергоефективності  

Мінекономрозвитку  

Держенергоефективності  

Мінрегіон  

2013 1. Стаття 4  

 

Забезпечити розробку проекту 
закону про енергоефективність, 
положеннями якого зокрема 
передбачити, що державний 
сектор має зобов’язання щодо 
впровадження системи 
енергоменеджменту на всіх 
своїх об’єктах, що включає 
моніторинг та аналіз 
споживання енергії, періодичне 
проведення енергоаудитів і 
вжиття ефективних з точки зору 
витрат заходів із вдосконалення 
енергоефективності 
 

Мінекономрозвитку  

Держенергоефективності  

Мінрегіон  

Міненерговугілля  

Держінвестпроект 

НКРЕ 

Національна комісія, 
що здійснює державне 
регулювання у сфері 
комунальних послуг  

2013 

2.  
 

Стаття 5  Забезпечити розробку 
нормативно-правового акта 
щодо державних закупівель, 
який передбачить застосування 
критеріїв енергоефективності 

Мінекономрозвитку 

Мінфін 

Держенергоефективності  

Міненерговугілля  

Держінвестпроект 

2013 
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НКРЕ 

Національна комісія, 
що здійснює державне 
регулювання у сфері 
комунальних послуг 

Розробити національні 
стандарти щодо систем 
енергоменеджменту, що 
відповідатимуть вимогам 
міжнародних стандартів ISO 
50001 та вимогам 
європейського стандарту EN 
160001 

Мінекономрозвитку 

Держенергоефективності  

Мінрегіон  

Міненерговугілля  

2013 

Забезпечити розробку проекту 
закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів щодо 
внесення доповнень стосовно 
надання енерго- та 
газопостачальними, 
газорозподільними 
організаціями та 
постачальниками палива на 
запити органів виконавчої влади 
та державних колегіальних 
органів необхідної інформації 
про кінцевих споживачів енергії 
у зведеному знеособленому виді 

3. Стаття 6  

Розробити нормативно-
правовий акт, положеннями 
якого передбачити виконання 
вимоги Директиви 2006/32/ЄC 
щодо відповідності 
дистриб’юторів енергії, 
операторів систем розподілу 
та/або компаній з роздрібного 
продажу енергії вимогам, 
встановленим статтею 6 
Директиви 2006/32/ЄC щодо 
стимулювання раціонального 
використання енергії  

Міненерговугілля  

НКРЕ 

Мін’юст  

Мінекономрозвитку  

Держенергоефективності  

Національна комісія, 
що здійснює державне 
регулювання у сфері 
комунальних послуг 

Держстат 

2013 

4. Стаття 7  Забезпечити поширення серед 
відповідних учасників ринку 
інформації щодо механізмів 
енергоефективності, а також 
фінансової і правової основ, які 
затверджені з метою виконання 
національного індикативного 
завдання з енергозбереження; 
забезпечити проведення 
комплексних інформаційних 
кампаній з метою 

Мінекономрозвитку 

Держенергоефективності  

Міненерговугілля  

 

2013 
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розповсюдження інформації 
щодо впровадження Директиви 
2006/32/ЄC  

5. Стаття 8  Забезпечити належне 
функціонування ринку 
енергетичних послуг та послуг 
із вдосконалення 
енергоефективності шляхом 
утворення органу акредитації 
та/або схеми кваліфікації для 
фахівців з енергетичної 
ефективності будівель, 
розробки нормативних актів, які 
визначають кваліфікацію та 
функції фахівців з енергетичної 
ефективності будівель, 
монтажників, а також 
процедури їхньої акредитації, 
специфікації щодо 
енергоаудитів, вимірювань 
енергії, встановлення 
обладнання 

Мінекономрозвитку  
 

Держенергоефективності  
 

Міненерговугілля  
 

Мінрегіон  

2013 

6. Стаття 9  - Забезпечити закріплення на 
законодавчому рівні 
неприпустимості 
необґрунтованого 
перешкоджання або обмеження 
використання інструментів 
фінансування 
енергоефективності; 
- затвердити типові договори 
для фінансових інструментів, 
наявних для існуючих та 
потенційних покупців 
енергетичних послуг та інших 
заходів щодо покращення 
раціонального використання 
енергії у державному і 
приватному секторах 

Мінекономрозвитку  
 

Держенергоефективності 
 

Мінфін 
 

НКРЕ 

 

2013 

7. Стаття 12  Забезпечити належне 
функціонування ефективних 
високоякісних схем 
енергетичного аудиту, 
створених визначити 
потенційні заходи з 
покращення раціонального 
використання енергії, які 
незалежним чином 
проводяться у всіх кінцевих 
споживачів, включаючи малі 
домашні господарства, 
комерційні структури і малих 
та середніх промислових 

Мінекономрозвитку  
 

Держенергоефективності 
 

Міненерговугілля  
 

2013 
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споживачів 

8. Стаття 13  Забезпечити встановлення 
індивідуальних лічильників 
кінцевим споживачам енергії та 
виставлення рахунків за 
споживання енергії з 
відображенням усієї належної 
інформації відповідно до вимог 
положень Директиви 
2006/32/ЄC 

НКРЕ 
 

Національна комісія, 
що здійснює державне 
регулювання у сфері 
комунальних послуг 

2013 

9. Стаття 14  Надання звіту щодо 
впровадження положень 
Директиви 2006/32/ЄC до 
Секретаріату Енергетичного 
співтовариства  
 

 
Держенергоефективності 

2013 
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ДОДАТОК 1. Показовий перелік прикладів відповідних заходів із 
підвищення енергоефективності  
   

Цей Додаток містить приклади сфер, в яких можуть розроблятися і 
реалізовуватися програми з підвищення енергоефективності та інші заходи з 
підвищення енергоефективності в контексті ст. 4 ДЕС. 

Щоб ураховуватися, ці заходи з підвищення енергоефективності повинні 
призводити до енергозбереження, яке можна чітко виміряти та перевірити або 
оцінити відповідно до рекомендацій, наведених у Додатку IV ДЕС, а їхній вплив на 
енергозбереження не повинно бути вже врахованим в інших конкретних заходах. 
Наведені нижче переліки не є вичерпними; вони призначені для використання в 
якості керівництва. 
 

Приклади доречних заходів з підвищення енергоефективності: 
 

Житлові та третинні сектори 
(a) опалення та охолодження (наприклад, теплові насоси, нові ефективні котли, 

установка/ефективна модернізація систем центрального 
теплопостачання/охолодження); 

(b) ізоляція та вентиляція (наприклад, заглиблення в стінах та ізоляція даху, 
подвійне/потрійне засклення вікон, пасивне опалення та охолодження); 

(c) гаряча вода (наприклад, встановлення нових приладів, безпосереднє та 
ефективне використання в опаленні приміщень, для пральних машин); 

(d) освітлення (наприклад, нові ефективні лампи та баласти, цифрові системи 
контролю, використання реєстраторів руху для систем освітлення в комерційних 
будівлях); 

(e) приготування їжі та заморожування (наприклад, нові ефективні прилади, 
системи регенерації тепла); 

(f) інше обладнання та прилади (наприклад, прилади комбінованого 
виробництва тепла та енергії, нові ефективні прилади, контроль часу для 
оптимізованого використання енергії, резервне скорочення втрат, установка 
конденсаторів для зниження реактивної енергії, трансформатори з низькими 
втратами); 

(g) внутрішнє виробництво відновлювальних джерел енергії, в той же час обсяг 
придбаної енергії зменшено (наприклад, застосування сонячної енергії, гаряча вода 
для внутрішніх потреб, опалення та охолодження за допомогою сонячної енергії); 

 
Сектор промисловості 
(h) виробничі процеси (наприклад, більше ефективне використання стисненого 

повітря, конденсат, вимикачі і клапани, використання автоматичних та інтегрованих 
систем, ефективні резервні режими); 

(i) двигуни та приводи (наприклад, збільшення використання електронних 
приладів контролю, приводи з перемінною швидкістю, інтегроване програмування 
застосування, перетворення частоти, електричні двигуни з високою ефективністю); 

(j) вентилятори, приводи з перемінною швидкістю та вентиляція, наприклад, 
нові прилади/системи, використання природної вентиляції); 

(k) управління реагуванням на попит (наприклад, управління навантаженнями, 
системи контролю пікового обмеження); 
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(l) високоефективна когенерація (наприклад, прилади комбінованого 
виробництва тепла та енергії); 

 
Сектор транспорту 
(m) види транспорту, що використовуються (наприклад сприяння 

енергоефективним транспортним засобам, енергоефективне використання 
транспортних засобів, включаючи схеми коригування тиску шин, енергоефективні 
прилади і вбудовані прилади для транспортних засобів, добавки до пального, які 
покращують енергоефективність, мастила з високим ступенем змащування і шини з 
низьким опором); 

27.4.2006 EN Офіційний Вісник Європейського Союзу L 114/77 
(n) зміна видів транспорту (наприклад, домовленості щодо безкоштовного 

перевезення додому з офісу, спільний проїзд в автомобілі, зміни в видах транспорту 
на такі, що споживають менше пального, на пасажиро-км або тонно-км); 

(o) дні, вільні від користування автомобілем; 
 
Міжсекторальні заходи 
(p) стандарти та норми, які спрямовані, в основному, на покращення 

енергоефективності продуктів та послуг, включаючи будівлі; 
(q) схеми маркування енергії; 
(r) вимірювання, розумні системи вимірювання такі, як індивідуальні засоби 

вимірювання, які управляються дистанційно, а також інформативний білінг 
(виставлення рахунків); 

(s) навчання та перепідготовка, які приводять до застосування 
енергоефективної технології та/або методів; 

 
Горизонтальні заходи 
(t) нормативні акти, податки, які мають вплив на скорочення кінцевого 

споживання енергії; 
(u) цільові інформаційні кампанії, які сприяють покращенню 

енергоефекивності, та заходи щодо покращення енергоефективності. 

  



 

77 

ДОДАТОК 2. Опис змісту таблиці заходів з ПЕЕ 

 

Категорії та підкатегорії заходів з ПЕЕ для вибору 

Категорія Підкатегорії 

1 Регулювання Стандарти та норми 

1.1 Будівельні норми та їх дотримання. 

1.2 Мінімальні норми енергоефективності 

обладнання. 

2 Інформування і заходи з 
обов’язкового 
інформування (наприклад, 
обов’язкове маркування) 

2.1 Адресні інформаційні кампанії. 

2.2 Схеми енергетичного маркування. 

2.3 Інформаційні центри. 

2.4 Енергоаудити. 

2.5 Навчання і освіта. 

2.6 Демонстрація*. 

2.7 Показова роль державного сектора. 

2.8 Облік та інформаційні рахунки *. 

3 Фінансові інструменти 3.1 Субсидії (гранти). 

3.2 Податкові знижки та інші податки, що 

скорочують кінцеве споживання енергії. 

3.3 Позики (пільгові та (або) субсидовані). 

4 Добровільні угоди та 
інструменти співпраці 

4.1 Промислові компанії. 

4.2 Комерційні або відомчі організації. 

4.3 Енергоефективні державні закупівлі. 

4.4 Оптові закупівлі. 

4.5 Закупівля технологій. 

5 Енергетичні послуги для 
енергозбереження 

  

5.1 Гарантування контрактів на енергозбереження. 

5.2 Стороннє фінансування. 

5.3 Контракти на енергоефективність. 

5.4 Енергетичний аутсорсинг. 

6 Механізми ПЕЕ та інші 
комбінації попередніх 
категорій (підкатегорій)  

6.1 Зобов’язання енергетичних компаній з 

обслуговування населення щодо енергозбереження, 

зокрема, «білі» сертифікати. 

6.2 Добровільні угоди з компаніями, які здійснюють 

виробництво, передачу та розподіл енергії.  

6.3 Фонди та трасти з енергоефективності. 
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ДОДАТОК 3. 

 
Вміст енергії у визначених видах палива для кінцевого користувача – таблиця конвертації 

 

 

Енергетичний 

товар 

кДж  Кгне (кг ралива в 

нафтовому 
еквіваленті) 

кВт/г 

1 кг кокса 28500 0,676 7,917 

1 кг антрацита 17200-30700 0,411-0,733 4,778-8,528 

1 кг брикетів бурого 
вугілля 

20000 0,478 5,556 

1 кг чорного лігніту 10500-21000 0,254-0,502 2,917-5,833 

1 кг бурого вугілля 5600-105000 0,0134-0,251 1,556-2,917 

1 кг нафтового 
сланцю 

8000-9000 0,191-0,215 2,222-2,5 

1 кг торфу 7800-13800 0,186-0,33 2,167-3,833 

1 кг брикетованого 
торфу 

16000-16800 0,382-0,401 4,444-4,667 

1 кг мазути  40000 0,955 11,111 

1 кг легкого палива 42300 1,01 11,75 

1 кг рідкого палива 44000 1,051 12,222 

1 кг парафіну 40000 0,955 11,111 

1 кг зрідженого 
нафтового газу 

46000 1,099 12,778 

1 кг природного газу 47200 1,126 13,1 

1 кг зрідженого 
природного газу  

45190 1,079 12,553 

1 кг деревини (25% 
вологості) 

13800 0,33 3,833 

1 кг тирси 16800 0,401 4,667 

1 кг відходів 7400-10700 0,177-0,256 2,956-2,972 

1 мДж отриманого 
тепла 

1000 0,024 0,278 

1 кВт/г 
електроенергії 

3600 0,086 1 (3) 
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ДОДАТОК  4 

Узагальнююча таблиця стану справ у транспорті  
Автоперевезення 
вантажні перевезення 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 Total 

including 
international 

transportation 
Total 

including 
international 
transportation 

Total 

including 
international 

transportation 
Total 

including 
international 

transportation 
Total 

including 
international 

transportation 
Total 

including 
international 

transportation 

thousand tons 106375.26 3808.18 124201.33 4139.77 134098.70 5133.13 131360.37 5315.61 87151.54 4508.33 99240.25 5561.49 

tones kilometers 11620594.5 5814632.8 13148235.83 6360054.2 14974790.44 7027488.92 15819815.26 7079088.47 14175882.23 5939294.41 16996640.35 7739184.14 

Passenger Transportation 
2005 2006 2007 

including by type of connection including by type of connection including by type of connection  
Total 

urban suburban intercity international 
Total 

urban suburban intercity international 
Total 

urban suburban intercity international 

Passengers, 

thous 
2040982.8 1478618.7 473671.6 87069.6 1622.9 2066349.5 1528221.5 456010.0 80503.3 1614.7 2073928.0 1562731.7 418598.1 90636.0 1962.2 

including by 
route buses 

1956921.6 1435807.6 437092 82471.4 1550.6 1988643.7 1489602.6 421249.1 76380.9 1411.1 2001914.3 1529114.0 386208.9 85026.9 1564.5 

Passenger 

turnover, thous 

pkm 

29561500.9 14632907.2 8299428.6 5957620.9 671544.2 29836371.3 14902826.8 7841015.9 6453542.4 638986.2 30929715.6 15168813.3 7514138.0 7620905.5 625858.8 

including by 
route buses 

28092292.9 14020396.8 7771136.8 5671678.7 629080.6 28409500.3 14331627.3 7339821.0 6159276.1 578775.9 29513391.4 14645788.4 6987461.6 7294724.7 585416.7 

2008 2009 2010 

including by type of connection including by type of connection including by type of connection  
Total 

urban suburban intercity international 
Total 

urban suburban intercity international 
Total 

urban suburban intercity international 

Passengers, 

thous 
2071807.8 1572068.1 404845.6 93125.6 1768.5 43364.9 29462.9 10175.8 3651.9 74.3 1803861.7 1354371.3 366638.6 81335.3 1516.5 

including by 
route buses 

2009604.7 1539734.1 378228.5 90110.2 1531.9 42245.2 29367.3 9534.3 3269.4 74.2 1758769.6 1331497.0 346907.9 78927.0 1437.7 

Passenger 

turnover, thous 

pkm 

32117518.5 15339611.0 7339619.4 8806030.2 632257.9 961230.3 295092.6 190426.0 431589.6 44122.1 27663436.7 12897019.2 6866117.7 7315639.2 584660.6 

including by 
route buses 

30858694.6 14847162.5 6902307.7 8508934.5 600289.9 893796.0 293878.5 177283.3 378672.7 43961.5 26614329.3 12518538.7 6506514.0 7035528.5 553748.1 

 

Кількість і технічний стан автомобілів, автобусів, мотоциклів та причепів (напівпричепів) зареєстровано Державною Авто Інспекцією  
Type of vehicle 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Cars 5538972 5603629 5939598 6393903 6518678 6769291 

Passed the motor vehicle inspection 3118486 3372562 2987004 3667106 3628475 4187749 

including efficient cars 2882512 3137970 2822568 3524868 3471668 4107921 

Fright high sided trucks 308935 302439 297792 335092 300788 307707 

Passed the motor vehicle inspection 265687 264852 257048 288322 264254 263310 

including efficient High sided trucks 238997 240418 237563 270668 247521 253490 
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Fright dumping trucks 208017 207900 199857 201234 200667 199771 

Passed the motor vehicle inspection 182811 188423 173152 182699 178188 178533 

including efficient dumping trucks 157836 166297 155040 167523 159463 168480 

Saddle tractors 71527 79030 82687 94852 95765 99469 

Passed the motor vehicle inspection 61412 70188 71093 86034 83473 88747 

including efficient saddle tractors 57179 64474 67035 82088 78239 85539 

Special fright vehicles 300039 320794 341763 344982 338032 338252 

Passed the motor vehicle inspection 255101 287077 286247 305517 291317 287392 

including efficient special fright vehicles 225293 253848 261007 282662 264325 269675 

Buses 167889 180010 185503 188008 180379 171465 

Passed the motor vehicle inspection 144004 159062 160727 167310 160868 153690 

including efficient buses 131807 146595 150036 156717 151450 147981 

Other vehicles 137306 167548 177759 213324 231582 241453 

TOTAL Vehicles 6732685 6861350 7224959 7771395 7865891 8127408 

including efficient vehicles 3786596 4138047 3804976 4649052 4536595 5195125 

Discarded vehicles during the year 77636 139954 120137 157395 261508 102248 

Motor transport 982556 821903 714345 650938 554544 528371 

including efficient 377675 354580 292194 263039 239004 247271 

Discarded motorcycles  during the year 88921 109317 86383 100246 95992 58694 

 
Транспортних засобів по типу палива (незалежно від фактичного використання палива), елементи 

Including by fuel type 

Year Type of vehicle Total 
only motor spirit only diesel oil propane and butane (LPG) 

compressed natural 

gas 

compressed natural gas 

and motor spirit 

compressed natural 

gas and diesel oil 

All Vehicles   6732685 5537348 918008 81274 19503 172739 3813 

including:     

cars 5538972 4860514 490476 69860 11885 104481 1756 

high sided trucks 308935 182944 103870 2337 2128 17103 553 

dumping trucks 208017 118661 83136 760 468 4628 364 

saddle tractors 71527 11279 58675 184 120 960 309 

passenger buses 167889 89718 55017 2659 2455 17737 303 

special vehicles 300039 177401 94427 3464 2199 22087 461 

2
0
0
5

 

other vehicles 137306 96831 32407 2010 248 5743 67 

All Vehicles   6861350 5481469 991546 142156 17068 225125 3986 

including:     

cars 5603629 4806969 549422 118908 9933 116324 2073 

high sided trucks 302439 172849 93978 4129 2336 28698 449 

dumping trucks 207900 110402 81472 2665 524 12521 316 

saddle tractors 79030 10858 62994 1107 160 3663 248 

passenger buses 180010 84871 59807 4208 2044 28771 309 

special vehicles 320794 178971 105367 6805 1797 27365 489 

2
0
0
6

 

other vehicles 167548 116549 38506 4334 274 7783 102 

0 0 7
 

All Vehicles   7224959 5743497 1173660 114257 14351 175049 4145 
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including:     

cars 5939598 5053499 685532 99734 5853 92872 2108 

high sided trucks 297792 172088 100949 2638 2695 18993 429 

dumping trucks 199857 106803 86277 694 775 5001 307 

saddle tractors 82687 10410 70351 143 205 1268 310 

passenger buses 185503 85794 66515 3558 2891 26344 401 

special vehicles 341763 189648 121713 3662 1688 24671 381 

other vehicles 177759 125255 42323 3828 244 5900 209 

All Vehicles   7771395 6183395 1186329 65533 36672 295436 4030 

including:     

cars 6393903 5491540 624757 53330 24109 197970 2197 

high sided trucks 335092 182205 116856 2945 4780 27956 350 

dumping trucks 201234 102942 89722 729 657 6961 223 

saddle tractors 94852 11566 81262 317 245 1173 289 

passenger buses 188008 82068 72126 3033 3572 26907 302 

special vehicles 344982 183497 133617 2824 2715 21876 453 

2
0
0
8

 

other vehicles 213324 129577 67989 2355 594 12593 219 

All Vehicles   7865891 6192888 1255314 86737 40754 287401 2797 

including:     

cars 6518678 5545354 681028 74037 28947 187995 1317 

high sided trucks 300788 158197 110581 2425 2881 26407 297 

dumping trucks 200667 97571 92899 958 946 8025 268 

saddle tractors 95765 9849 83825 267 265 1388 171 

passenger buses 180379 69898 77701 3074 3886 25544 276 

special vehicles 338032 182585 125863 3583 3171 22459 371 

2
0
0
9

 

other vehicles 231582 129434 83417 2393 658 15583 97 

All Vehicles   8127408 6212380 1432320 93763 38910 349357 678 

including:     

cars 6769291 5598368 827557 74212 27264 241783 107 

high sided trucks 307707 151594 118229 4758 2769 30199 158 

dumping trucks 199771 89591 97955 1409 1034 9662 120 

saddle tractors 99469 10281 87200 331 173 1395 89 

passenger buses 171465 63854 75454 3862 3657 24555 83 

special vehicles 338252 168614 135628 6517 3298 24099 96 

2
0
1
0

 

other vehicles 241453 130078 90297 2674 715 17664 25 

 

Залізничне перевезення 

Пасажирські та боротьба перевезення залізничним транспортом 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Fright transported, thous tons 450277.3 478711.4 514192.9 498536.8 391523.4 432897.0 

Fright dispatched, thous tons 378911.7 398148.3 415910.6 399679.73 322221.85 357969.06 

Fright turnover, mln tkm 223979.7 240809.6 262504.6 257006.14 196188.39 218091.23 

Passenger dispatched, thous 445565.7 448435.8 447093.7 445465.67 425974.83 427240,56* 

Passenger turnover, bln pkm 52655.23 53229.8 53089.4 53055.64 48327.44 50247,55* 
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Локомотивний інвентар 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Locomotives 
Total 

Capacity, 
MW 

Total 
Capacity, 

MW 
Total 

Capacity, 
MW 

Total 
Capacity, 

MW 
Total 

Capacity, 
MW 

Total 
Capacity, 

MW 

Diesel 2572 4984,5 2557 6962,5 2542 6894,4 2545 5030,4 2545 5051,8 4981,4 4981,4 

Electric 1797 6435,1 1809 9424,9 1819 9477,0 1855 9577,8 1860 9606 9825,8 9825,8 

Including of constant voltage 1034 3118,5 1031 5100,4 1028 5085,5 1041 4824,5 1043 4834,7 4861,5 4861,5 

Steam 66 56,76 55 47,3 52 44,72 52 44,7 52 44,7 43,9 43,9 

including             

fright 64 55,04 53 45,6 52 44,72 52 44,7 52 44,7 43,9 43,9 

passenger 2 1,72 2 1,72 - - - - - - - - 

Diesel railcars 339 152,6 336 151,2 326 146,7 325 146,3 326 146,7 146,7 146,7 

Sections of electric trains 1543 874,9 1582 897,0 1521 862,4 1589 901,0 1589 901,0 923,9 923,9 

Including of constant voltage 846 501,7 885 470,8 824 488,6 884 524,2 884 524,2 524,2 524,2 

Rail buses 353 - 368 – – – – – – – – – 

Fright carriages 150254 – 146900 – 137141 – 131622 – 124910 – 120632 – 

Passenger carriages 7861 – 7823 – 7653 – 7633 – 7444 – 7315 – 

 

Електричний транспорт 
Пасажирські перевезення по електричним транспортом 

 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Metro, thous passenger 6734854,2 6985164,0 7126420,6 7338992,4 5725834,0 760551,2 

Trolleybus, thous passenger 1902760,9 1788227,2 1620966,9 1580384,2 1283382,3 1203551,2 

Tram, thous passenger 1110957,5 1082818,0 1026812,0 962702,5 787013,6 713809,7 

Inventory of passenger rolling stock, units       

metro 993 1020 1030 1030 1035 1119 

trolleybus 4554 4541 4494 4307 4064 3710 

tram 2905 2859 2821 2736 2621 2522 

 

Водний транспорт 
Пасажирські та вантажні перевезення на водному транспорті 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 
river 

transpor-
tation 

sea transpor-
tation 

river 
transpor-

tation 

sea transpor-
tation 

river 
transpor-

tation 

sea transpor-
tation 

river 
transpor-

tation 

sea transpor-
tation 

river 
transpor-

tation 

sea transpor-
tation 

river 
transpor-

tation 

sea transpor-
tation 

Fright transported, thous tons 12868.6 8575.2 14297.1 8664.9 15120.6 9123.9 11293.5 8228.2 5145.5 4652.0 6989.5 4067.8 

Fright turnover, thous tkm / thous tmiles 33.2 11.7 29.4 403.1 24.4 577.6 3.8 452.1 2745251.0 298.5 3836658.2 249.1 

Passenger transported, thous 27.2 8.9 29.4 298.6 24.4 484.1 3.8 429.6 1511.6 298.5 985.2 249.1 

Passenger turnover, thous pkm / thous pmiles 6.0 2.8 12606.6 81.5 13500.6 25.6 10334.0 22.5 49379.3 2657.1 41603.8 1873.4 

 
 


