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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ

У структурі споживання палива в Україні основну

долю займає природний газ. За рівнем його спожи+

вання наша країна посідає шосте місце у світі після

США, Росії, Великобританії, Німеччини та Канади. На

рис. 1. приведений порівняльний аналіз

структури споживання палива в Україні,

США, Європейському союзі та світі в ці+

лому [1].

Природний газ є екологічно чистим ви+

дом палива, при спалюванні природного

газу утворюється тільки вуглекислий газ

СО2 практично без інших шкідливих до+

мішок. З точки зору впливу на екологію, це

найменш шкідливий вид викопного палива,

який може служити для виробництва теп+

лової енергії.

Проте, рівень забезпечення України

власним "блакитним" паливом становить

лише 37 %, решта — експорт із Росії та
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Туркменістану. Найбільше природного газу — понад

36% від загальних витрат — споживає житлово+кому+

нальне господарство.

Відповідно до розрахунків "Нафтогазу" [2], загаль+

не споживання газу протягом 2009 р. становило 55,9

млрд м3. Із них: імпортований газ — 35,3 млрд м3 (63%);

Рис. 1. Порівняльний аналіз структури споживання палива
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газ власного видобутку — 20,6 млрд

м3 (37%). 36% всього спожитого

газу витрачається підприємствами

теплоенергетики на виробництво

теплової енергії.

Отже, Україна залежить від по+

стачання імпортного газу, з якою ж

ефективністю вона їм розпоряд+

жається? На рис. 2. представлений

порівняльний аналіз енергоефектив+

ності економіки України і деяких

інших країн.

Аналіз рис. 2. показує, що на

обігрів одного і того ж будинку Ук+

раїна витрачає в 1,5 рази більше па+

лива, ніж Росія, і в 4 рази більше, ніж

Німеччина.

21 квітня 2010 р. між президен+

том України Віктором Януковичем і

президентом Росії Дмитром Медве+

дєвим були підписані так звані

"харківські угоди" — ряд доку+

ментів, у тому числі про політичну

взаємодію, про економіку, про гума+

нітарні питання. Головними підсум+

ками стали домовленості з питань

перебування Чорноморського фло+

ту на території України і зниження

ціни на російський газ для України

на 30 %, але не більше ніж на 100

USD за 1000 м3.

На рис. 3. відображена динаміка

ціни на російський газ для України в

2010 р.

Як видно з аналізу рис. 3., ціна

на імпорт газу, що зменшилася після

підписання угод, у II—IV кварталах

повільно росте (+7,4%). Проте біль+

шість аналітиків, у тому числі і зару+

біжних, вважають, що темпи росту

ціни на газ надалі тільки збільшува+

тимуться. Отже, будуть зростати й

тарифи на теплову енергію. На рис.

4., 5. представлені прогнози зрос+

тання цін на теплову енергію від

енергосервісної компанії "Еко+

логічні системи" та зростання ціни

на газ, зроблений Світовим банком

в 2007 р.

З аналізу рис. 4, 5 видно, що

ціни на природний газ, а отже, на

теплову енергію продовжуватимуть

рости. Зростання тарифів для насе+

лення призведе до збільшення де+

біторської заборгованості і подаль+

шого погіршення фінансового ста+

ну комунальних підприємств теп+

лопостачання. Це змусить їх ще

більше збільшувати тарифи для

бюджетних організацій і комерцій+

них споживачів. Вже зараз у струк+

турі витрат багатьох бюджетних

Рис. 2. Енергоефективність економіки України порівняно з
деякими країнами (т.у.п./1000 USD ВВП) за даними 2008 р. [3]

Рис. 3. Динаміка ціни на російський газ для України в 2010 р.,
поквартально, USD/1000 м3 [4]

Рис. 4. Прогнози росту цін на теплову енергію та імпортований
газ (енергосервісна компанія "Екологічні системи") [5]

Рис. 5. Прогнози росту цін на імпортований газ
(Світовий банк)
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організацій (наприклад, ув ВНЗ з

великою кількістю корпусів) вит+

рати на теплову енергію склада+

ють основну статтю витрат. Доля

витрат на теплову енергію в

міських бюджетах постійно рос+

те, як і самі витрати в абсолютно+

му вираженні. Це підтверджує

аналіз рис. 6.

Таким чином, при збереженні

існуючих тенденцій, у 2015—2017

рр. можна чекати ситуацію, за якої

виникне колапс системи теплопос+

тачання в більшості міст. Послуги

теплопостачання і гарячого водо+

постачання не надаватимуться, ос+

кільки споживачі (в т.ч. місцева вла+

да) не зможуть за них сплачувати.

Підприємства теплопостачання пе+

ретворяться на повних банкротів,

споживачі, в т.ч. бюджетні устано+

ви (школи, лікарні, дитячі сади) ви+

являться у неможливих для нор+

мального життя і функціонування

умовах.

Отримані висновки співпада+

ють з прогнозами багатьох вітчиз+

няних фахівців, наприклад, В. Сте+

паненко [5]. Також на момент на+

писання статті Національна комісія

регулювання електроенергетики

(НКРЕ) з 1 лютого 2011 р. прийняла рішення підвищити

тарифи на гарячу воду і опалювання в місті Києві на 35%

[6]. Подібні підвищення плануються і в інших містах Ук+

раїни.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — визначити роль місцевої влади в вир+

ішенні проблем енергозбереження.

ОСНОВНА ЧАСТИНА
Президент України Віктор Янукович

неодноразово завіряє, що Україна ру+

хається курсом на євроінтеграцію [7]. А

одним з основних орієнтирів Євросоюзу на

початку ХХІ століття є процес енергозбе+

реження та перехід на альтернативні і по+

новлювані джерела енергії.

Євросоюз розробив і реалізує декілька

принципових директив у сфері енергоефек+

тивності:

1) директива 20+20+20 передбачає до

2020 року:

— 20% скорочення викидів СО2 порівня+

но до 1990 р;

— досягнення 20% частки поновлюва+

ної енергетики в загальному споживанні

(рис. 7);

2) директива EPBD передбачає наступне:

— починаючи з 2020 року, всі будівлі, що

будуються в ЄС, відповідатимуть показникам

будівель з мінімальним (пасивний будинок),

або нульовим споживанням енергії.

— підвищуються вимоги щодо реконструкції існу+

ючих будівель (до показників пасивного будинку — 15

кВтгод в рік на м2).

В Україні також неодноразово розроблялися різні

стратегії у сфері енергозбереження, в т.ч. "Енергетич+

на стратегія України до 2030 р." [8]. На жаль, жоден з

подібних документів не був реалізований хоча б у

мінімальному обсязі. У 2010 р. на реалізацію інвести+

ційних та інноваційних проектів з енергозбереження

Рис. 6. Динаміка зміни витрат міського бюджету на
енергоресурси по містах

Рис. 7. Реалізація директиви 20*20*20 щодо поновлювальних
джерел енергії [9]

Рис. 8. Перший етап муніципального енергетичного
планування: розробка концепції МЕП та створення бази

для впровадження муніципальної енергетичної
інформаційної системи (МЕІС)
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було передбачено 500,000 тис. грн. Це приблизно 0,1%

від суми, яка є необхідною для реалізації всього ком+

плексу заходів з енергозбереження в рамках України

(термомодернізація житлового фонду й бюджетного

сектора), яка дозволила б скоротити потребу в теп+

ловій енергії в 2—2,5 рази в порівнянні з існуючим

рівнем.

Таким чином, саме місцева влада на муніципально+

му рівні має бути основним ініціатором і провідником

енергоефективності.

У сфері виробництва і транспортування теплової

енергії роль місцевої влади бачиться передусім у

тому, щоб створити умови, за яких комунальне під+

приємство теплопостачання могло б притягнути дов+

гострокові інвестиційні кошти в достатньому обсязі

під мінімальний відсоток, тобто передусім мова йдеть+

ся про кредити міжнародних фінансових і кредитних

організацій. Місцева влада повинна взяти участь у пе+

реговорному процесі з потенційними інвесторами,

створити умови для підвищення інвестиційної приваб+

ливості комунальних підприємств теплопостачання,

надати певні гарантії інвесторові, узяти на себе час+

тину ризиків або витрат по страхуванню цих ризиків,

допомогти підприємству з наданням ліквідної заста+

ви, тощо.

У сфері споживання теплової енергії роль місце+

вої влади полягає, в першу чергу, в

створенні умов для перетворення

енергоефективності на вигідний

бізнес, тобто залученні приватних

інвестицій, створенні умов для отри+

мання дешевих кредитів на термомо+

дернізацію від міжнародних фінан+

сово+кредитних організацій усіма за+

цікавленими сторонами (жителі,

підприємці, самі органи місцевої вла+

ди щодо бюджетного сектора), під+

вищенні свідомості населення в

сфері енергозбереження тощо.

При цьому вся діяльність місце+

вої влади в сфері енергозбереження

не повинна мати випадковий або епі+

зодичний характер, а базуватися на

системному підході й довгостроково+

му плануванні. І основними докумен+

тами, які визначатимуть системну

політику місцевої влади в довгостро+

ковій перспективі,  задаватимуть

стратегічні орієнтири, розкривати+

муть набори тактичних цілей в корот+

костроковому періоді, визначати+

муть основних учасників процесу

енергозбереження і основні напрями

цього процесу, є муніципальна енер+

гетична стратегія (довгостроковий

період — 10—20 років) і, як частина

її (середньостроковий період — 3—

5 років), — муніципальний енерге+

тичний план.

Муніципальний енергетичний

план (МЕП) — це основний політич+

ний документ міста в сфері енергое+

фективності, який визначає системну політику місце+

вої влади та задає стратегічні орієнтири в сфері енер+

гозбереження на довгострокову перспективу (15—20

років), розкриває набори тактичних цілей та доклад+

но описує організаційно+фінансовий механізм їх до+

сягнення в середньостроковому періоді планування

(3—5 років).

Передбачувану структуру муніципального енерге+

тичного плану запропоновано нижче.

Муніципальний енергетичний план — як політичний

документ, який базується на цілій низці спеціальних дос+

ліджень, наведених у додатках.

Додатки:

1. Муніципальна енергетична стратегія на 2011—

2025 рр.

2. База енергоспоживання за 2007—2010 рр.

3. Опис базового сценарію.

4. Фінансові і інституціональні обмеження.

5. Паливно+енергетичні баланси (існуючий і прогноз+

ний).

6. Аналіз доцільності і обсягів використання місце+

вих і поновлюваних джерел енергії.

7. Каталог інвестиційних проектів.

8. Інвестиційна програма (3—5 років).

9. Міська програма стимулювання енергозбережен+

ня (м'які заходи).

Рис. 9. Другий етап муніципального енергетичного
планування: розробка першої версії МЕП

Рис. 10. Третій етап муніципального енергетичного
планування: доопрацювання та прийняття муніципального

енергетичного плану

Рис. 11. Четвертий етап муніципального енергетичного
планування: реалізація муніципального енергетичного плану
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10. Моніторинг і оцінка виконання МЕП.

11. Розділ залучення і зв'язку з громадськістю.

12. Звіт про енергетичний експрес аудит системи теп+

лопостачання.

13. Звіт про енергетичний аудит декількох громадсь+

ких будівель (бюджетний сектор).

14. Звіт про енергетичний аудит декількох типових

житлових будівель (ОСББ).

У розробці та впровадженні муніципального енер+

гетичного плану можуть бути задіяні наступні учасни+

ки:

— дорадчий комітет;

— робоча група міста з муніципального енергетич+

ного планування (в якій представлені всі зацікавлені сто+

рони);

— консультант з розробки та впровадження муні+

ципального енергетичного плану;

— аудитор 1. (система теплопостачання);

— аудитор 2. (громадські та житлові будівлі);

— місцева рада;

— виконавча влада міста.

Процес розробки та впровадження муніципально+

го енергетичного плану може складатися з чотирьох

етапів.

1. Перший етап: розробка концепції муніципально+

го енергетичного плану, що враховує всі особливості

та потреби міста з точки зору енергетичної складової

(вироблення, транспортування та споживання тепло+

вої та електричної енергії та енергоємних матеріаль+

них ресурсів (наприклад, вода). Тривалість цього ета+

пу — 2—3 місяці. Сутність першого етапу відображе+

но на рис. 8.

Результат першого етапу: затвердження концеп+

ції МЕП дорадчим комітетом (перше політичне рішен+

ня).

2. Другий етап муніципального енергетичного пла+

нування: розробка першої версії МЕП. Тривалість цьо+

го етапу — 3 місяці. Сутність другого етапу відображе+

но на рис. 9.

Результати другого етапу:

1. створення першої версії МЕП;

2. обговорення першої версії МЕП;

3. складання переліку зауважень та пропозицій;

4. схвалення відповідних документів.

3. Третій етап муніципального енергетичного плану+

вання: доопрацювання та прийняття кінцевої версії МЕП.

Тривалість цього етапу — 3 місяці. Сутність третього

етапу відображено на рис. 10.

Результати третього етапу:

1. створення кінцевої версії МЕП;

2. схвалення МЕП громадськістю під час проведен+

ня громадських слухань та круглих столів;

3. схвалення МЕП дорадчим комітетом.

4. Прийняття МЕП місцевою радою (друге політич+

не рішення).

Четвертий етап муніципального енергетичного пла+

нування: реалізація муніципального енергетичного пла+

ну:

Під час реалізації муніципального енергетичного

плану може відбуватись його коригування відповідно до

зміни зовнішніх умов, постійно здійснюватись моніто+

ринг та оцінка виконання стосовно досягнення цілей та

завдань МЕП. Наприкінці терміну планування МЕП по+

винен бути розроблений муніципальний енергетичний

план на наступний період з урахуванням досягнутих ре+

зультатів.

Затвердження відповідних документів (звіту з вико+

нання муніципального енергетичного плану першого

періоду та розробленого МЕП на наступний період пла+

нування) є третім політичним рішенням, яке завершує

перший цикл муніципального енергетичного плануван+

ня.

ВИСНОВОК
Таким чином, на сьогоднішній момент лише місцева

влада може очолити процес підвищення енергоефектив+

ності свого міста. Ця діяльність має виконуватись на базі

системного підходу та з застосуванням методів страте+

гічного планування. Розроблені документи: муніципаль+

ний енергетичний план та муніципальна енергетична

стратегія — відповідають цим умовам та забезпечать

підвищення ефективності діяльності з енергозбережен+

ня як на рівні виконання окремих проектів, так на рівні

міста в цілому.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Перспективи досліджень вбачаються у розробці

організаційно+фінансової моделі планування, спрямо+

ваної на підвищення інвестиційної привабливості сфе+

ри енергозбереження на місцевому рівні.
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