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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ І АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Проблеми енергоефективності об'єктів постачання
комунальних послуг та відповідної загрози щодо бюд-
жетної неспроможності споживання послуг та енерго-
носіїв бюджетними установами аналізуються в публіка-
ціях В. Степаненко [1], В. Шингарова [2], О. Ляхової [3]
та інших дослідників галузі.

Разом з тим, у цих та інших публікаціях бракує прак-
тичних пропозицій щодо удосконалення законодавчої
та нормативно-правової бази для забезпечення стало-
го платоспроможнього попиту бюджетними установа-
ми на комунальні послуги та енергоносії в умовах по-
глиблення енергетичної та фінансової кризи в Україні,
що стало предметом дослідження, висвітленого у цій
статті.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою цієї статті є аналіз державної політики забез-

печення енергозаощадження та енергоефективності і
перспектив впровадження енергосервісних послуг у
сфері комунальних послуг в Україні.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Концептуальні засади та принципи реалізації дер-
жавної політики енергозбереження були сформовані у
90-ті роки XX століття, у період трансформації політи-
ко-економічної системи України. Трансформація еко-
номічної системи держави призвела до збільшення об-
сягу складової енергоресурсів у структурі витрат на ви-
робництво промислової продукції та послуг, що відоб-
разилось у зростанні енергоємності ВВП.

Саме у 90-ті роки минулого століття були прийняті
основні законодавчі та інші нормативно-правові акти,
які визначили цілі та механізми реалізації державної
політики енергозбереження. Зокрема, прийнято Закон
України "Про енергозбереження" [4], державну цільо-
ву програму [5], підзаконні нормативно-правові акти, ут-
ворено орган виконавчої влади, відповідальний за реа-
лізацію політики енергозбереження.

За методологією Міжнародного енергетичного агент-
ства, за якою еталоном визначається середнє енергоспо-
живання відповідної галузі в Європейському Союзі, показ-
ник енергоефективності для економіки України у 2010 році
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склав 43% від рівня ЄС. Підвищення енергоефективності
до європейського рівня дозволить скоротити кінцеве спо-
живання паливно-енергетичних ресурсів у сільському гос-
подарстві, промисловості, сфері послуг та житловому сек-
торі на 57%. Питома вага найбільших споживачів енерго-
ресурсів — промисловості та житлового сектора в енергоз-
береженні України становить 58% та 29% відповідно [6].

Потенціал енергозбереження усіх галузей економі-
ки України оцінюється у 37,9% від поточного енергос-
поживання. Це відповідає  3,9 млрд євро, або 11 млрд
куб. м природного газу. Лідерами рейтингу з енергоз-
береження стали Вінницька, Кіровоградська та Хер-
сонська області, а найнижчі місця посіли м. Київ, Харк-
івська та Київська область. Сфера житлово-комуналь-
ного господарства є другою після промисловості за
рівнем енергоспоживання і відповідно містить другий за
рівнем потенціал енергозбереження.

Причини неефективного використання енергоре-
сурсів загальновідомі:

— низький рівень використання приладів обліку
споживання комунальних ресурсів (у 2012 році: 33%
житлового фонду забезпечено будинковими вузлами
обліку теплової енергії та 20% — обліку холодної води);

— тарифи для домогосподарств утримуються на
значно нижчому за собівартість рівні (у 2012 році: тари-
фи на теплову енергію для населення відшкодовують
72% собівартості зазначеного комунального продукта,
тарифи на централізоване водопостачання та водовідве-
дення — відповідно 61%), що не стимулює населення
до енергозбереження. Низькі тарифи також стримують
залучення інвестицій, необхідних для модернізації і
підвищення енергоефективності сектора;

— надання житлово-комунальних послуг є надзви-
чайно монополізованим. Рівень об'єднання в організації
власників багатоповерхових будинків та залучення при-
ватного сектора до надання послуг у галузі є надзви-
чайно низьким (у 2012 році частка ОСББ та житлово-
будівельних кооперативів — 24% від загальної кіль-
кості багатоквартирних будинків).

У Концептуальних засадах державної політики щодо
забезпечення ефективного використання паливно-енерге-
тичних ресурсів (енергоефективності), схвалених Рішен-
ням Ради національної безпеки і оборони України, "Про
стан реалізації державної політики щодо забезпечення
ефективного використання паливно-енергетичних ре-
сурсів" [7] одним із пріоритетних напрямів державної пол-
ітики щодо енергоефективності визначено підтримку
діяльності енергосервісних компаній (ЕСКО), започатку-
вання практики укладення договорів енергоефективного
підряду, врегулювання діяльності ЕСКО щодо виконання
проектів у бюджетній та житлово-комунальній сферах.

Відповідно до Енергетичної стратегії України на пе-
ріод до 2030 року [8] фактор енергозбереження є од-
ним із визначальних для енергетичної стратегії Украї-
ни. На необхідність вирішення проблем енергозбере-
ження та підвищення енергоефективності звертається
увага у Програмі економічних реформ на 2010—2014
роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна
економіка, ефективна держава". Зокрема, у Програмі
зазначається, що в Україні існує нераціональна систе-
ма податкових пільг, що не стимулює інноваційну
діяльність та енергоефективність [9].

Для прискорення технічного переоснащення й підви-
щення енергоефективності житлово-комунального гос-
подарства необхідними є:

— розвиток механізмів державно-приватного парт-
нерства у сфері ЖКГ для модернізації інфраструктури
або краще запровадження більш функціональних ме-
ханізмів публічно-приватного партнерства [10];

— залучення фінансових ресурсів вітчизняних і
міжнародних фінансових організацій для реалізації інве-
стиційних проектів у сфері ЖКГ і вдосконалення систе-
ми місцевих запозичень для реалізації проектів модерн-
ізації житлово-комунальної інфраструктури (включно з
проектами з енергозбереження в житлових будинках) [9].

На сьогодні правову основу діяльності енергосервіс-
них компаній в України складають, головним чином, підза-
конні нормативно-правові акти. Визначення енергосерві-
сних договорів (перформанс-контрактів) у Цивільному та
Господарському кодексах України відсутні. У зв'язку з цим
на сьогодні до них застосовуються загальні положення,
що стосуються договорів, а також положення, що стосу-
ються відповідного виду договорів, зокрема, договорів
підряду та послуг (в залежності від предмету відповідного
договору, що укладається енергосервісною компанією).

Враховуючи досвід зарубіжних країн, на думку ав-
тора, доцільно в законодавстві України закріпити спе-
ціальні вимоги щодо договорів енергоефективного під-
ряду. Як приклад можна навести досвід Російської Фе-
дерації. У Федеральному Законі РФ від 23 листопада
2009 р. №261-ФЗ "Про енергозбереження та про підви-
щення енергетичної ефективності та про внесення змін
до окремих законодавчих актів Російської Федерації"
міститься глава 5 "Енергосервісні договори (контракти)
та договори купівлі-продажу, поставки, передачі енерге-
тичних ресурсів, що включають умови енергосервісних
договорів (контрактів)". У зазначеній главі визначено,
зокрема, предмет та істотні умови таких договорів.

Податковим кодексом України передбачено низку
заходів податкового стимулювання енергозберігаючих
та енергоефективних заходів. Зокрема, податкові пільги
передбачені в межах справляння податку на прибуток
підприємств, податку на додану вартість, земельного
податку, збору у вигляді цільової надбавки до діючого
тарифу на електричну та теплову енергію. Низка пільг
носить постійний характер, деякі — тимчасовий.

Визнаючи необхідність податкового стимулювання
впровадження енергозберігаючих та енергоефективних
заходів в економіці України, необхідно зазначити, що поза
увагою законодавця залишилася сфера будівель. Проте,
саме ця сфера має значний потенціал енергозбереження,
а отже надзвичайно важливою є державна підтримка впро-
вадження енергозберігаючих та енергоефективних за-
ходів у секторі будівель, у першу чергу житлових будівель,
громадських будівель та будівель, в яких розташовані
органи державної влади та місцевого самоврядування.

Заходи податкового стимулювання є ефективніши-
ми за адміністративні механізми (штрафні санкції, нор-
мування та ін.), але мають наступні ризики:

— високий ризик зловживань з обох сторін (контро-
люючих державних органів та суб'єктів господарювання
у сфері енергозбереження та енергоефективності);

— відсутність довгострокових державних гарантій
дії податкових пільг, що унеможливлює впровадження
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значних інвестицій з окупністю понад 10 років (яскра-
вий приклад — скасування державних гарантій щодо
особливих умов оподаткування на територіях пріоритет-
ного розвитку та спеціальних економічних зонах).

Тому перспективним виглядає впровадження механі-
зму енергозбереження, що не потребує державного фінан-
сування або податкових преференцій: проекти на умовах
енергосервісних договорів (перформанс-контрактів). Ос-
новна ідея енергосервісного договору полягає в тому, що
підприємство (енергосервісна компанія) встановлює у за-
мовника обладнання з метою енергозбереження, гаран-
тує незмінність щомісячного платежу за комунальні послу-
ги та енергоносії до встановлення обладнання, при цьому
платіж за енергосервіс буде включати в себе як поточний
понижений платіж за спожиті енергоресурси, так і щомі-
сячний платіж за встановлене обладнання за період до-
сягнення окупності, а після досягнення даного періоду об-
ладнання переходить у власність замовника і він отримає
економічний ефект протягом наступних періодів.

Зважаючи на те, що енергосервісний контракт вклю-
чає в себе елементи різних договорів (підряду, послуг,
фінансової оренди чи лізингу, поруки, кредитної угоди,
угоди на проектно-пошукові роботи тощо), тобто за своєю

природою є складним та багатокомпонентним контрактом,
слід розглянути механізм фінансування проекту енергоз-
береження, в основі якого є енергосервісний контракт.

Світовий банк розглядає 17 моделей фінансування
енергоефективних проектів для підприємств, установ та
організацій, що повністю або частково фінансуються з дер-
жавного та місцевих бюджетів, з яких п'ять — запровад-
жуються з використанням механізму енергосервісних до-
говорів [11]. Аналіз запропонованих Світовим банком схем
фінансування свідчить, що переважна більшість ме-
ханізмів, де не використовуються бюджетні гарантії, за-
лишаються потенційними моделями. На думку автора, усі
реалізовані та потенційні моделі впровадження енергоо-
щадних заходів можна звести до трьох (рис. 1).

За першою моделлю працюють Світовий банк, ЄБРР,
Європейський інвестиційний банк. Агентство США з міжна-
родного розвитку (USAID) вважає за доцільне розширити
програми з енергозбереження в Україні за цією моделлю
фінансування через внесення змін до законодавства, що
дозволить залучати кредитні ресурси від міжнародних
фінансових установ усім містам (окрім малих міст), та сума
боргу може перевищувати річний бюджет розвитку. Такий
варіант не вирішує проблему енергоефективності бюджет-
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Рис. 1. Моделі впровадження енергоефективних заходів у бюджетних установах
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ної сфери з причини обмеженості ресурсів міжнародних
фінансових установ та мізерністю обсягів бюджетів розвит-
ку міст порівняно з необхідним обсягом капіталовкладень.

Друга і третя моделі пропонуються автором до впро-
вадження як механізми, що дозволять залучити необхід-
ний обсяг інвестицій та відповідальність (гарантії) за по-
вернення вкладень перекласти виключно на суб'єктів
енергоефективної політики. За другою моделлю пла-
нується скорегувати чинне законодавство, за яким роз-
порядники бюджетних коштів матимуть право укладати
енергосервісні договори на строк, що перевищує строк
дії встановлених бюджетних призначень. Третя модель
("бюджетний ЖЕК") — розвинутий варіант другої моделі
— ЕСКО набуває повноважень експлуатуючої організації
на період повернення платежів за енергосервісним до-
говором з метою контролю та забезпечення збережен-
ня досягнутих параметрів енергоефективності. Модель,
незважаючи на додаткову гарантію інвесторам у вигляді
можливості контролю та підтримання досягнутих показ-
ників енергоефективності, має невисоку вірогідність до
впровадження з причини невідповідності стратегічним
напрямам розвитку житлово-комунального господар-
ства. Відповідно до Національного плану дій на 2012 рік
[12], у рамках реформи житлово-комунального господар-
ства передбачено скасування в актах законодавства
термінів "виконавець житлово-комунальних послуг" та
"балансоутримувач". Тому надання енергосервісним ком-
паніям функцій виконавців послуг з централізованого
опалення, постачання холодної та гарячої води, водо-
відведення, електропостачання в бюджетних установах
протирічить державній політиці щодо усунення таких "по-
середників" у житлово-комунальному господарстві.

Аналіз державної політики з енергозбереження та
енергоефективності у сфері комунальних послуг
свідчить про відсутність комплексного підходу до нор-
мативно-правового забезпечення впровадження на на-
ціональному рівні механізму енергосервісних договорів.
Автором пропонується системно проаналізувати ос-
новні перешкоди (правового та економічного характе-
ру) розвитку ринку енергосервісних послуг у бюджетній
сфері та окреслити механізми державного регулюван-
ня діяльності енергосервісних компаній (табл. 1).

Впровадження механізмів державного регулювання
дозволяє вирішити найголовнішу проблему гальмування
процесу використання енергосервісних послуг — обме-
женість зобов'язань бюджетів щодо розрахунків за енер-
гоощадні заходи протягом одного бюджетного року.

Досвід законодавчого врегулювання ринку енерго-
сервісних послуг у Російській Федерації свідчить про
недостатність створення лише правового поля, що надає
права розпорядникам бюджетним коштів та гарантії для
повернення інвестицій: протягом 3 років після прийнят-
тя усіх відповідних підзаконних актів енергосервісні
послуги досі не набули масового впровадження в бюд-
жетних установах. Автор вважає, що можна виділити дві
основні причини: низьку економічну привабливість інве-
стиційних проектів та відсутність дієвих важелів впливу
на суб'єктів прийняття рішень — керівників бюджетних
установ. Контроль центральних органів влади був скон-
центрований на загальнодержавній "енергопаспорти-
зації" усіх державних та муніципальних закладів до 01
січня 2013 року, який не був виправданий: по-перше,

місцеві бюджети не змогли профінансувати, а цент-
ральні органи погодити виготовлені енергетичні паспор-
ти будівель; по-друге — якість та відповідна користь
таких енергетичних аудитів, що робилися не потенцій-
ними інвесторами в енергозбереження, а на замовлен-
ня органів влади є яскравим прикладом формалізму та
державного марнотратства. Низька інвестиційна при-
вабливість є наслідком наступних чинників:

— тарифи на житлово-комунальні послуги та палив-
но-енергетичні ресурси не відповідають економічно
обгрунтованому рівню;

— ринок енергозберігаючих послуг під гарантії енер-
госервісних договорів є новим, тому банківські установи
вважають ризикованим кредитування енергосервісних ком-
паній і відповідно пропонують завищені кредитні ставки.

Стимулювати керівників російських бюджетних уста-
нов через спрямування до фонду заробітної плати коштів,
що виникли внаслідок енергозаощадження, виявилося
неможливим, тому що організаційні заходи енергозбере-
ження мають незначний ефект, а більш вагомі досягнення
економії у споживанні енергоресурсів потребують повер-
нення інвестицій у модернізацію, тому не можуть бути ви-
користані в якості премії працівникам бюджетної сфери.

 Аналогічні перешкоди системного впровадження
енергоощадних заходів очікує Україну. За попередні-
ми розрахунками окупність заходів з термомодернізації
бюджетних установ складає 9 років за умови впровад-
ження енергоощадних заходів на умовах використання
кредитних ресурсів міжнародних фінансових установ
(досвід запровадження енергоощадних заходів в уста-
новах та організаціях бюджетної сфери м. Дніпропет-
ровська за рахунок кредитних ресурсів ЄБРР під 8%
річних). Середні ставки кредитування вітчизняних бан-
ківських установ для юридичних осіб (25%) роблять
реалізацію заходів за енергосервісними договорами
такими, що фактично не окупаються — 16 років повер-
нення інвестицій за нульовою рентабельністю.

На думку автора, привабливість капіталовкладень в
енергосервіс бюджетних установ є питанням лише часу,
тому що тенденції здешевлення енергозберігаючих техно-
логій та матеріалів, підвищення тарифів на комунальні по-
слуги та енергоносії призведуть до зменшення строків окуп-
ності проектів, а законодавчі права та гарантії для інвесторів
зможуть пожвавити конкуренцію на ринку послуг. Тимча-
совим механізмом підтримки інвестиційної ініціативи енер-
госервісу доцільно розглядати впровадження механізму
здешевлення кредитів за рахунок бюджетних коштів.

На загальнодержавному рівні процес інституціо-
нального забезпечення ринку енергосервісних послуг є
виправданим з точки зору стратегічних завдань розвит-
ку економіки держави:

— енергозбереження в закладах бюджетної сфери та
житловому секторі мають до 2022 року забезпечити змен-
шення споживання природного газу в Україні на 7 млрд
куб. м., що фактично дозволить утримання зазначених груп
споживачів енергоресурсів внутрішнім видобутком при-
родного газу в країні (у 2011 році — 20,6 млрд куб. м);

— використання державного та місцевих бюджетів
як інструментарію інвестиційної політики в соціально-
гуманітарну інфраструктуру.

Автором зроблені попередні розрахунки за дани-
ми ліцензіатів Національної комісії, що здійснює дер-
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жавне регулювання у сфері комунальних послуг щодо
зменшення поточних видатків місцевих бюджетів на
опалення бюджетних установ за умови термомодерні-
зації будівель (встановлення склопакетів та утеплення
огороджувальних конструкцій) внаслідок якого очі-
кується економія теплоспоживання 40%. Приватні інве-
стиційні капіталовкладення в модернізацію бюджетної
сфери за 9 років на національному рівні сягнуть 60,2
млрд грн., зменшення видатків на утримання установ у
2021 році складе понад 11 млрд грн.

Основним ризиками впровадження енергосервісно-
го механізму збереження ресурсів в Україні є відсутність
мотивації з боку керівників бюджетних установ. Тому
пропонується комплексно підійти до впровадження рин-
ку енергосервісу: набуття чинності законопроекту має
відбуватися одночасно з контролюючими та стимулю-
ючими заходами відносно місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування та розпоряд-
ників бюджетних коштів. Комплекс заходів адміністра-
тивного впливу на суб'єктів, що відповідають за реалі-
зацію державної політики з енергозбереження та енер-
гоефективності має забезпечити достатній рівень ініціа-
тиви та відповідальності за досягнення середньоєвро-
пейських показників енергоефективності в бюджетних
установах до 2030 року.

ВИСНОВКИ
В умовах зростання світових цін на енергоносії,

входження економіки України у світовий конкурентний
ринок нагальне постає необхідність в істотній модерні-
зації державної політики з урахуванням кращого досв-
іду держав — членів Європейського Союзу щодо забез-
печення ефективного використання паливно-енергетич-
них ресурсів. Питання енергоефективності об'єктів бюд-
жетної сфери постає актуальним під час приведення
тарифів на теплову енергію та цін на природний газ до
економічно обгрунтованого рівня. Вирішення наднор-
мативних витрат на етапі теплоспоживання стримуєть-
ся обмеженими фінансовими ресурсами державного і
місцевих бюджетів. Фінансування енергозберігаючих
проектів за рахунок залучення приватного капіталу че-
рез запровадження механізму енергосервісних дого-
ворів дозволить протягом десятиріччя комплексно ви-
рішити питання енергозбереження в бюджетній сфері.
Впровадження зазначеного механізму необхідно розг-
лядати як інструмент здійснення цілеспрямованої пол-
ітики держави у сфері енергозбереження, направленої
на зменшення енергетичної залежності України від
імпортованих енергоносіїв та переорієнтацію держав-
них ресурсів з поточних витрат на капітальні інвестиції.

Подальші наукові розвідки мають бути пов'язані з
удосконаленням механізмів державного регулювання
сфери теплопостачання, централізованого водопоста-
чання та водовідведення через запровадження моделей
стимулюючого тарифоутворення.
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