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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ситуація із енергозбереженням в Україні набуває

щодня все більшої актуальності і останнім часом має

пряме відношення до політичної нестабільності та на)
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На сучасному етапі в Україні прослідковується недосконалість та невідповідність законодав�

чого поля в галузі ефективного впровадження систем та програмам із енергозбереження, що

негативно впливає як на стан промислових підприємств, так і на стан національної безпеки в ціло�

му. У роботі проаналізовано законодавчо�нормативну базу України, з 1985 до 2014 року. Розг�

лянуто найбільш важливі та дієві документи, які позитивно вплинули на розвиток енерго�

збереження на промислових підприємствах України. За роки незалежності України відбувся пев�

ний позитивний розвиток у напрямку запровадження та стимулювання системи енергозбережен�

ня. Проте, до сьогодні, відсутній механізм подальшої реалізації енергоефективної політики на

підприємстві, відсутнє законодавче та нормативне підгрунтя для системного підходу до регулю�

вання енергоефективності. Правове регулювання інституту енергоефективності та енергетич�

ного сектору в цілому потребує подальшого законодавчого розвитку та систематизації.

On this stage of development of Ukraine the imperfections and inadequacies in the legislative

environment in the field of effective implementation of energy saving programs became visible, which

negatively affects the industry and the national security. The main goal of this study is to provide analysis

of evolution of legislation of Ukraine in the context of historical periods and development of the country

in order to identify inconsistencies and gaps in the legislation. In this work we analyzed the legal and

regulatory framework of Ukraine for the period of 1985—2014. We focused on the most important and

effective documents which positively influenced the development of the energy efficiency of the

industrial enterprises of Ukraine. Analysis of the legal framework of Ukraine in the field of energy saving

demonstrates that at the initial phase of independence the Government of Ukraine highlighted

comprehension of energy conservation and efficiency implementation in the industry.

Since our independence, Ukraine demonstrates positive development as for introduction and

promotion of energy saving systems. At this time, Ukrainian government adopted the Law "On energy

saving" and other normative documents that are mandatory or recommended for implementation by

management of industrial enterprises. Successfully completed first steps concerning record�keeping

of energy resources, implemented obligatory recording of energy passports, developed energy audit

system. However, up�to�date, mechanism for further implementation of energy efficiency policies at

the enterprise is not available; there is no legislative and regulatory basis for systematic approach

concerning regulation of energy efficiency.

Legal regulation of energy efficiency in Ukraine requires substantial development of the legislation

and its systematization. The results of this work will assist in formulation of the vector for development

of energy saving and in coordination of producers' efforts in searching new management procedures

that will contribute to the efficient use of energy resources.
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ціональної безпеки. Україна опинилась на етапі, коли

малоочікувані ризики, з приводу національної безпеки,

стали реальними. В умовах дефіциту власних енергоре)

сурсів, відсутності достатньої кількості альтернативних
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енергетичних джерел та проблем із закупкою енерго)

ресурсів у нерезидентів вартість енергоносіїв стрімко

зростає, що, у свою чергу, негайно призводить до зро)

стання собівартості продукції.

На нашу думку, керівництво підприємств недостат)

ньо свідомо підходило до питань енергоефективності і

не спромоглося ефективно відреагувати на виклики

часу. Цьому сприяли дві основні проблеми.

Перша проблема грунтується у законодавчому полі

України. Усе законодавство в галузі енергозбережен)

ня орієнтувалося лише на бюджетну та житлово)кому)

нальну сферу, але не на промислові підприємства. До)

недавна енергозберігаюча нормативно)правова база

для потужних промислових підприємств носила лише ре)

комендаційний характер.

Друга проблема — відсутність достатньої економі)

чної мотивації керівництва виробничих підприємств для

прийняття рішень щодо впровадження енергоефектив)

них схем на виробництві.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження законодавчо)нормативної бази Украї)

ни проводив ряд вітчизняних вчених, зокрема: О.М. Су)

ходоля [15], М. Булгакова, М. Приступа [1], О.В. Ста)

вицька [14] та інші. Увага дослідників зосереджувалась

на аналізі законодавчо)нормативної бази енергозбере)

ження на макрорівні та переважно лише окремих За)

конів України. Не зважаючи на актуальність проблеми

енергозбереження, досі відсутній чіткий аналіз законо)

давчо)нормативної бази України у галузі енергозбере)

ження саме для промислових підприємств.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Ціллю дослідження став аналіз розвитку законодав)

чого поля України в розрізі історичних періодів розвит)

ку держави з метою виявлення невідповідностей та про)

галин у законодавчому полі та підготовка пропозицій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Систему формування законодавчої бази України в

галузі енергозбереження можна умовно поділити на три

основні етапи:

I. До становлення незалежності України.

II. До прийняття Закону України "Про енергозбере)

ження".

III. Після прийняття Закону України "Про енергозбе)

реження".

Перший зазначений етап тривав до 1991 року, пе)

ріоду, коли Україна перебувала у складі СРСР. Найбільш

вагомим документом за часів УРСР була Резолюція

Ради Європи, стосовно удосконалення програм енерго)

збереження в державах)членах (85/C 20/01) від 15 січ)

ня 1985 року. У ній було розкрито основні принципи роз)

робки базової програми з енергозбереження. Рада ЄС

пропонувала державам)членам працювати над розроб)

кою методик комплексного енергозбереження. Така ме)

тодика повинна була базуватись на наступних принци)

пах:

— цінова політика;

— відповідність заходів до політики енергозбере)

ження;

— раціональність використання енергоносіїв через:

розробку стандартних методів вимірювання, ідентифі)

кації базових стандартів для обладнання; складання

програм за секторами, розповсюдження досвіду по усь)

ому співтовариству, оприлюднення результатів дослід)

жень;

— встановлення цін на енергію;

— заходи сприяння раціональному використанню

енергії: інформаційне забезпечення та консультування;

фінансові стимули; положення та стандарти [13].

Таким чином, перший етап законотворчості Украї)

ни можна охарактеризувати як етап усвідомлення не)

обхідності впровадження ефективного енергоспожи)

вання та орієнтацію на європейську політику та досвід

енергозбереження. В цей період також формуються

передумови розвитку напряму енергозбереження для

промислових підприємств.

Наступним суттєвим кроком у напрямку енергозбе)

реження, була ратифікація Урядом України, у 1992 році,

Директиви Ради Європи 92/75/ЄЕС "Про вказування

за допомогою маркування та зазначення стандартної

інформації про товар обсягів споживання енергії та

інших ресурсів побутовими електроприладами" від 22

вересня 1992 року, та Директиви Ради 92/42/ЄЕС "Про

вимоги щодо ефективності нових водогрійних котлів на

рідкому або газоподібному паливі" від 21 травня 1992

року. Ратифікація Директив Ради Європейських Співро)

бітництв остаточно підтвердили бажання України роз)

виватися у напрямку енергозбереження та сформувала

орієнтацію держави на кращий європейський досвід, а

також, що є не менш важливим, Директива змусила

звернути увагу на енергоспоживання побутових та ви)

робничих приладів — було введено маркування за кла)

сами енергоспоживання [2].

Вагомим у розвитку енергозбереження, на нашу

думку, був 1993 рік, коли вперше в Україні була створе)

на Державна інспекція з ефективного використання

газу, на яку поклали функцію контролю за раціональ)

ним і ефективним використанням газу та інших енерге)

тичних ресурсів підприємствами [7].

Наступним етапом розвитку напряму енергозбере)

ження стало прийняття у 1994 році Закону України "Про

енергозбереження".

Цей закон визначає правові, економічні, соціальні

та екологічні основи енергозбереження для всіх пі)

приємств, об'єднань та організацій, розташованих на

території України, а також для громадян. Суб'єктами

правового регулювання відносин у сфері енергозбере)

ження є юридичні та фізичні особи, в результаті діяль)

ності яких здійснюються:

— проведення енергозберігаючої політики та за)

ходів щодо енергозбереження в усіх галузях народно)

го господарства, промисловості, транспорті, будів)

ництві, сільському господарстві, тощо, соціальній сфері

та побуті, а також у сфері міждержавного та міжнарод)

ного співробітництва;

— видобування, переробка, транспортування, ви)

робництво, зберігання та використання всіх видів пали)

ва, теплової та електричної енергії, інших ресурсів при)

родного чи штучного походження в частині використан)

ня паливно)енергетичних ресурсів;

— проведення енергетичного аудиту;
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— виробництво та поставку енергетичного та енер)

госпоживаючого обладнання, машин, механізмів, кон)

струкційних, будівельних матеріалів та іншої продукції,

приладів обліку, контролю і регулювання витрачання

енергоресурсів;

— науково)дослідні, проектно)конструкторські, ек)

спертні, спеціалізовані, монтажні, налагоджувальні, ре)

монтні та інші види робіт і послуг, пов'язані з підвищен)

ням ефективності використання та економії паливно)

енергетичних ресурсів;

— роботи, пов'язані з розвитком і використанням

нетрадиційних поновлюваних джерел енергії, вторинних

енергетичних ресурсів, процесів заміщення дефіцитних

видів палива;

— визначення пріоритетних напрямів екологічно

чистої енергетики і створення нових джерел енергії та

видів палива;

— інформаційне забезпечення народного господар)

ства та населення з проблем енергозбереження і вико)

ристання нових джерел енергії та видів палива;

— створення ефективних систем управління та за)

собів контролю за енергозбереженням [4].

Цим законом встановлено принципи державної по)

літики у сфері енергозбереження, визначені уповнова)

жені органи у даній сфері, означені економічні механі)

зми енергозбереження, врегульовано засади стандар)

тизації та нормування енергоспоживання, здійснення

державної експертизи у сфері енергозбереження, пи)

тання енергетичного аудиту та інші питання.

Безумовно, Закон України "Про енергозбережен)

ня", став основою для розробки та впровадження по)

літики енергозбереження в Україні як на макро так і на

мікрорівнях. На його основі продовжують далі прийма)

тися законодавчі та підзаконні нормативно)правові акти.

Наступним послідовним кроком стало підписання

наказу Головою Державного комітету України з енер)

гозбереження від 14.11.1997 року — "Щодо проведен)

ня паспортизації енергоспоживаючих об'єктів". В яко)

му вперше "вводиться термін "енергетичний паспорт

підприємства", який є обов'язковим для підприємств і

організацій усіх форм власності з проектним рівнем

річного споживання паливно)енергетичних ресурсів у

тисячу і більше тонн, у перерахунку на умовне паливо,

або теплової енергії — три тисячі і більше гігакалорій,

або з приєднаною електричною потужністю понад сто

кіловат. Енергетичний паспорт містить у собі увесь пе)

релік необхідних величин, що дозволяють відслідкува)

ти динаміку витрат паливно)енергетичних ресурсів по

рокам та встановити їх ефективність використання.

Важливим є те, що у енергетичному паспорті містить)

ся інформація про осіб, які його заповнюють та несуть

відповідальність за відображені показники. Також відоб)

ражається коротка характеристика підприємства, що

включає у себе: виробничі потужності та їх використан)

ня; узагальнені показники енергоспоживання; техніко)

економічну ефективність програм енергозбереження;

структуру підприємства та наявність виробничих площ;

об'єкти житлово)комунальної та соціальної сфери; склад

устаткування, транспорту, чисельності працівників [16].

У наказі також розглядається система постачання

до підприємства палива та потенціал економії котель)

но)пічного палива. Важливим є відображення в паспорті

даних по: теплопостачанню; електропостачанню; вто)

ринних, поновлювальних енергетичних ресурсах, аль)

тернативних джерелах енергії; постачанню стисненого

повітря; газопостачанню; холодопостачанню; водопо)

стачанню та каналізації; вентиляції та кондиціонуванню.

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.07.1997

року № 786 "Про порядок нормування питомих витрат

паливно)енергетичних ресурсів у суспільному виробництві"

є важливою для подальшого розвитку напряму енергоз)

береження на промислових підприємствах України. Вона

чітко регламентує процедуру формування витрат на оди)

ницю продукції та встановлює граничні межі, у відповід)

ності до специфіки діяльності [9]. Нормування питомих

витрат паливно)енергетичних ресурсів у суспільному ви)

робництві України здійснюється з метою раціонального

використання та економії паливно)енергетичних ресурсів

і є основою для застосування економічних санкцій за їх

нераціональне використання та запровадження економі)

чних механізмів стимулювання енергозбереження.

Значну роль у розвитку напряму енергозбережен)

ня в Україні відіграв наказ Голови Державного коміте)

ту України з енергозбереження "Щодо тимчасового

положення про порядок проведення енергетичного об)

стеження та атестації спеціалізованих організацій на

право його проведення". У наказі розкривається зміст

енергетичного обстеження, процедура його проведен)

ня, міститься типова схема звіту про його проведення.

Також у 1997 році Постановою Кабінету Мініст)

рів України №1422 від 10.12.1997 року, було створено

Українську енергозберігаючу сервісну компанію [10].

Підтвердженням підтримки державою напрямку

енергозбереження стало прийняття у 2001 році Закону

України "Про внесення змін до Кодексу України про ад)

міністративні правопорушення щодо встановлення відпо)

відальності за порушення законодавства про енергозбе)

реження". У відповідності до Закону, до Кодексу про

адміністративні правопорушення було включено статті:

Стаття 101)1. Недотримання вимог щодо ефектив)

ного використання паливно)енергетичних ресурсів. Що

передбачає накладення штрафу на керівників підпри)

ємств та установ різної форми власності за недотриман)

ня вимог щодо обов'язкового проведення державної

експертизи об'єктів з енергозбереження та недотриман)

ня вимог щодо встановлення норм питомих витрат па)

ливно)енергетичних ресурсів або перевищення таких

норм, встановлених відповідно до законодавства.

Стаття 188)14. Невиконання законних вимог поса)

дових осіб органів Державної інспекції з енергозбере)

ження.

Стаття 102. Порушення, пов'язані з неефективною

експлуатацією палива і енерговикористовуючого устат)

кування [3].

Таким чином, на зміну нормативних документів, які

носили рекомендаційний характер прийшли документи,

які вимагали безумовного дотримання та виконання

вимог чинного законодавства, оскільки недотримання

норм законодавства керівництвом організацій та уста)

нов різних форм власності могло призвести до адміні)

стративних та інших санкцій.

У 2005 році, згідно з Указом Президента України

"Про утворення національного агентства України з пи)

тань забезпечення ефективного використання енерге)
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тичних ресурсів", з метою підвищення ефективності

реалізації державної політики у сфері використання

енергетичних ресурсів та енергозбереження було ство)

рено нове агентство як Центральний орган виконавчої

влади зі спеціальним статусом. У цьому ж році розпо)

рядженням Кабінету Міністрів України було ліквідова)

но Державний комітет України з енергозбереження.

Основними завданнями новоствореного Агентства

стало: проведення єдиної державної політики у сфері

використання енергетичних ресурсів та енергозбере)

ження; забезпечення збільшення частки нетрадиційних

та альтернативних видів палива у балансі попиту та про)

понування енергоносіїв; створення державної системи

моніторингу виробництва, споживання, експорту та

імпорту енергоносіїв, удосконалення системи обліку та

контролю за споживанням енергетичних ресурсів; за)

безпечення функціонування єдиної системи нормуван)

ня питомих витрат енергетичних ресурсів у суспільному

виробництві [12].

Наступним кроком на шляху до розвитку енерго)

зберігаючої політики на промислових підприємствах

стало схвалення у 2008 році концепції Державної цільо)

вої економічної програми енергоефективності на

2010—2015 роки.

Цінність концепції полягає у тому, що вона чітко

окреслила проблеми неефективного використання

енергоносіїв промисловими підприємствами. Так, за

умов високої енергоємності ВВП собівартість вітчизня)

ної продукції значно вища, ніж у європейських вироб)

ників, а це може призвести до втрати українською про)

дукцією конкурентоспроможності на світовому ринку.

Відповідно до цільової програми, основними при)

чинами високої енергоємності ВВП та неефективності

здійснення заходів з енергозбереження є:

— недосконалість нормативно)правової бази у

сфері енергоефективності та енергозбереження,

відсутність окремих стандартів і нормативів;

— надмірна зношеність основних фондів, низькі

темпи їх оновлення, недостатній рівень мотивації влас)

ників підприємств щодо оновлення таких фондів за ра)

хунок власних або кредитних коштів та відсутність у них

відповідних зобов'язань;

— обмежений доступ юридичних і фізичних осіб до

кредитних ресурсів;

— неефективність системи енергетичного менедж)

менту у виробничій та невиробничій сфері, відсутність

відповідних автоматизованих систем;

— недостатній рівень оснащення інженерних мереж

приладами обліку паливно)енергетичних та інших ре)

сурсів;

— відсутність енергетичного балансу і відповідної

системи моніторингу його показників [11].

Сьогодні, як показав закордонний досвід, важливу

роль відіграють певні стимули та заохочення суб'єктів

господарювання, які впроваджують енергозберігаючі

технології. Держава робить певні кроки для того, щоб

зацікавити підприємства економити енергоресурси. Так,

відповідно до Постанови КМУ від 18 листопада 2009 р.

№ 1214 установи, що подали заявку та пройшли кон)

курсний відбір мали змогу відшкодувати частину коштів,

а саме — відсотки по сплаті кредиту, що був взятий су)

б'єктом для реалізації заходів з енергозбереження.

Компенсація надавалась за фактично сплачені у

2008—2009 роках суми відсоткових ставок за користу)

вання кредитами, залученими у:

— національній валюті — у розмірі облікової став)

ки Національного банку України, що діє на дату їх на)

рахування;

— іноземній валюті — у розмірі, передбаченому

кредитними договорами, але не більш як 8,5 відсотка

річних [5].

Через недостатність бюджетних коштів відсоток

установ, що могли скористуватись відповідною програ)

мою був не значним.

У 2010 році тенденція до відшкодування частини

коштів по сплаті кредитів для реалізації заходів з енер)

гозбереження продовжилась. Відповідно до Наказу

Національного агентства України з питань забезпечен)

ня ефективного використання енергоресурсів від

01.10.2010 року "Про затвердження Порядку конкурс)

ного відбору енергоефективних проектів для їх держав)

ної підтримки у 2010 році за рахунок коштів, передба)

чених у державному бюджеті за програмою "Державна

підтримка заходів з енергозбереження через механізм

здешевлення кредитів" було визначено порядок конкур)

сного відбору енергоефективних проектів для держав)

ної підтримки у 2010 році за рахунок коштів, передба)

чених у Державному Бюджеті [6].

Згідно з порядком, для участі в Конкурсі позичальники

подають до НАЕР заявку за формою, згідно з додатком,

до якої додаються по два примірники таких документів:

— нотаріально засвідчена копія кредитного до)

говору;

— довідка фінансової установи про надання пози)

чальнику кредиту;

— довідка)розрахунок фінансової установи про

розмір та строк сплати суми відсоткових ставок за ко)

ристування кредитами;

— бізнес)план енергоефективного проекту з обо)

в'язковим визначенням планового обсягу прибутку на

стадії реалізації проекту його короткий опис із пере)

ліком заходів, для здійснення яких залучено кредит.

Передбачено, що конкурсна комісія здійснює оцін)

ку реалізованих проектів за наступними критеріями:

а) проекти з виробництва енергоефективного облад)

нання — відповідно до таких критеріїв:

— зменшення споживання паливно)енергетичних ре)

сурсів на одиницю виробленої, за допомогою енергоефек)

тивного обладнання, продукції (наданих послуг) встанов)

леної якості, порівняно з відповідними показниками цьо)

го обладнання до реконструкції/модернізації виробниц)

тва (для нового виробництва — порівняно з показниками

аналогічного обладнання) становить (0 — 5 балів);

— зменшення обсягу викидів забруднюючих речо)

вин у навколишнє природне середовище становить (0—

3 бали);

— дотримання початкових термінів реалізації про)

екту (0 або 3 бали);

б) проекти по зниженню енергоємності виробницт)

ва продукції кінцевого споживання — відповідно до та)

ких критеріїв:

— зниження енергоємності виробництва одиниці

відповідної продукції (надання послуг) встановленої якості

в натуральному виразі порівняно з відповідними показни)
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ками, що діяли в 2008 році (до реконструкції/модернізації,

а для нового виробництва — порівняно з показниками

аналогічного виробництва) становить (0 — 5 балів);

— зменшення обсягу викидів забруднюючих речо)

вин у навколишнє природне середовище становить (0—

3 бали);

— дотримання початкових термінів реалізації про)

екту (0 або 3 бали).

в) проекти, за якими використовуються альтерна)

тивні види палива та альтернативні (відновлювані) дже)

рела енергії:

— частка заміщення горючих корисних копалин за)

гальнодержавного призначення, альтернативними вида)

ми палива та альтернативними (відновлюваними) дже)

релами енергії у перерахунку на виробництво 1 МВт

електричної енергії становить (0—3 бали);

— зменшення обсягу викидів забруднюючих речо)

вин у навколишнє природне середовище становить (0—

3 бали);

— дотримання початкових термінів реалізації про)

екту (0 або 3 бали).

Починаючи з 2011 року, відповідно до Указу Прези)

дента України "Про державне агентство з енерго)

ефективності та енергозбереження України" новоство)

рена структура (Держенергоефективності) стала право)

наступником Національного агентства України з питань

забезпечення ефективного використання енергетичних

ресурсів та Державної інспекції з енергозбереження —

урядового органу державного управління, що діяв у сис)

темі Національного агентства України з питань забезпе)

чення ефективного використання енергетичних ресурсів.

Основними завданнями Держенергоефективності

України є:

— реалізація державної політики у сферах ефек)

тивного використання паливно)енергетичних ресурсів,

енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та

альтернативних видів палива;

— забезпечення збільшення частки відновлюваних

джерел енергії та альтернативних видів палива в енер)

гетичному балансі України.

Важливим кроком до Європейської моделі енергоз)

береження на сучасному етапі є внесення змін до Зако)

ну України "Про інвестиційну діяльність" у 2012 році,

які наголошують, що лише за умови відповідності інве)

стиційного проекту показникам ефективності, у тому

числі енергоефективності, проект може отримати дер)

жавну підтримку [8].

Стосовно законодавчої активності в галузі енерго)

збереження за останні роки, слід зазначити, що, лише у

2014 році, Кабінет Міністрів України прийняв Постано)

ву "Про затвердження положення про Державне агент)

ство з енергоефективності та енергозбереження Украї)

ни", у якому прописані основні функціональні обов'яз)

ки Державної агенції з енергоефективності та енер)

гозбереження.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Аналіз законодавчої бази України в галузі енерго)

збереження засвідчив, що, на початкових етапах неза)

лежності України, Урядом було усвідомлена не)

обхідність впровадження енергозбереження та ефек)

тивності на підприємствах.

За роки незалежності України відбувся певний пози)

тивний розвиток у напрямку запровадження та стимулю)

вання системи енергозбереження. В цьому періоді був

прийнятий Закон України "Про енергозбереження", а та)

кож ряд інших нормативних документів що є обов'язко)

вими або носять рекомендаційний характер для керівників

промислових підприємств. Зроблено перші кроки щодо

ведення обліку спожитих енергоресурсів підприємством,

запроваджені обов'язкові енергетичні паспорти, розроб)

лено інструментарій, який дозволяє проводити енергетич)

ний аудит. Проте до сьогодні, відсутній механізм подаль)

шої реалізації енергоефективної політики на підприємстві,

відсутнє законодавче та нормативне підгрунтя для систем)

ного підходу до регулювання енергоефективності. Пра)

вове регулювання інституту енергоефективності та енер)

гетичного сектору в цілому потребує подальшого законо)

давчого розвитку та систематизації.

Результати нашого дослідження дозволять сформу)

вати вектор розвитку енергозбереження та спрямову)

вати зусилля виробників на пошук нових управлінських

процедур, які сприятимуть ефективному використанню

енергоресурсів.
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