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В С Т У П 

Одними з найбільш гострих проблем України на сучасному етапі її розвитку є 
проблеми стабільного енергозабезпечення та ефективного використання енергоресурсів, від 
вирішення яких значною мірою залежить рівень економічного і соціального розвитку 
суспільства. 

Саме тому енергозбереження на державному рівні визнано одним із пріоритетів 
економічної політики держави. В умовах залежності економіки України від імпорту паливно-
енергетичних ресурсів і тенденції зростання цін на енергоносії їхнє ефективне використання 
стало нагальною потребою. 

Таким чином, політика енергозбереження та підвищення енергоефективності в усіх 
елементах суспільного життя держави є важливим чинником впливу на сучасну енергетичну 
безпеку України, стабільне забезпечення виробництва та населення енергоносіями. 

Для енергозбереження характерна висока економічна ефективність. Витрати на тонну 
умовного палива, отриманого за рахунок енергозбереження, в декілька разів менші за 
витрати на його закупівлю. Тому підвищення енергоефективності та енергозбереження стає 
дійсно стратегічною лінією розвитку економіки та соціальної сфери на найближчу та 
подальшу перспективу. 

Реалізація потенціалу енергозбереження полягає в структурно-технологічній 
перебудові економіки регіону і подальшому удосконаленні адміністративних та економічних 
механізмів, що сприяють підвищенню енергоефективності та енергозбереженню. 

Цей процес передбачає виведення з роботи морально застарілого, зношеного 
устаткування, припинення випуску неефективної (з точки зору енерговикористання) 
продукції та впровадження нових технологій, обладнання і побутових приладів. 

Технологічна перебудова, впровадження новітніх технологій, машин, обладнання та 
побутових приладів потребує накопичення власного та залучення зовнішнього 
інвестиційного капіталу. 

Наряду з цим, частина технологічних заходів пов'язана зі скороченням використання 
енергоресурсів за рахунок підвищення рівня експлуатації існуючого енергетичного 
обладнання, модернізації технологічних процесів, перш за все, за рахунок маловитратних 
заходів, спрямованих на підвищення ефективності використання паливно-енергетичних 
ресурсів, зменшення втрат, оптимізацію режимів роботи. 

Створення сприятливого клімату для розробки, виробництва та впровадження 
енергоефективних технологій, машин і устаткування можливе за умови проведення 
ефективної цінової політики, цільового кредитування відповідних програм та проектів за 
рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів. 

Важливим фактором підвищення енергоефективності є забезпечення інформаційно-
аналітичної підтримки усіх суб'єктів економічної діяльності при вирішенні питань 
енергоспоживання та енергозбереження. 

При розгляді структури енергозберігаючих заходів і черговості їх реализації доцільно 
застосування не тільки галузевого, але й територіального принципу, оскільки саме місцеві 
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державні адміністрації найбільш наближені до виробництва та споживання енергоресурсів і 
місцеві бюджети несуть основне навантаження зі сплати цих ресурсів. 

Територіальний принцип дозволяє розробити єдину методологію та стандарти вибору, 
фінансування та реалізації енергозберігаючих проектів, що сприяє притягненню інвесторів 
і створює передумови для сприятливого інвестиційного клімату в регіоні. 

Враховуючи можливість районної та муніципальної влади реально впливати на 
місцевому рівні на енергозбереження в бюджетній сфері та житлово-комунальному 
господарстві, основні заходи, які будуть передбачені Програмою, зосереджено, в першу 
чергу, на енергозбереженні в бюджетній, житловій та комунальній сферах, які, в значній 
мірі, визначають якість життя населення. 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПРОГРАМИ 

Програма розроблена на виконання наступних нормативно-правових актів: 

- Закону України «Про енергозбереження» від 01.07.1999 № 74/94-ВР (зі змінами); 

- Закон України «Про альтернативні джерела енергії» від 20.02. 2003 року N 555-IV (зі 
змінами); 

- Закон України «Про альтернативні види палива» від 14.01.2000 N 1391-XIV (зі 
змінами); 

- розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.12.2008 № 1567-р «Про програми 
підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів»; 

- наказу Національного агентства України з питань забезпечення ефективного 
використання енергетичних ресурсів від 17.03.2009 № 33 «Про затвердження Методики 
галузевих, регіональних програм енергоефективності та програм зменшення споживання 
енергоресурсів бюджетними установами шляхом їх раціонального використання» та на 
підставі пропозицій підприємств, організацій та установ району. 

Програма передбачає: удосконалення управління сферою енергозбереження для 
підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства та соціальної сфери 
району, зменшення рівня втрат тепла у теплових мережах, заміщення природного газу 
альтернативними видами палива, досягнення розрахованого потенціалу економії паливно-
енергетичних ресурсів на період 2015-2020 років. 

Програма розвиває, поглиблює та конкретизує основні напрямки енергозбереження, 
включаючи як стратегічні питання енергозбереження, так і першочергові маловитратні 
заходи з урахуванням сучасних умов та перспектив економічного розвитку району. 

Передбачається періодичне проведення аналізу ефективності виконаних заходів. 

При необхідності до Програми можуть бути внесені зміни та доповнення. 
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2. МЕТА ПРОГРАМИ 

Метою Програми є:  

- скорочення рівня невиробничих втрат паливно-енергетичних ресурсів; 

- скорочення використання паливно-енергетичних ресурсів в житлово-комунальному 
господарстві; 

- відносне скорочення бюджетних видатків на використання паливно-енергетичних 
ресурсів в бюджетних установах. 

Одним із основних завдань Програми є визначення загальноіснуючого та 
перспективного потенціалів енергозбереження, розробка основних напрямків їх реалізації у 
матеріальному виробництві та сфері послуг, створення програми першочергових, 
перспективних заходів і завдань з підвищення енергоефективності та освоєння практичного 
потенціалу енергозбереження. 

Програма є цільовою і містить конкретні енергозберігаючі заходи, що передбачають 
отримання економічного ефекту від їх запровадження. 

В Програмі заходи розроблені на підставі пропозицій підприємств, органів місцевого 
самоврядування району, структурних підрозділів районної державної адміністрації. 

3.  ПЕРЕЛІК ПОКАЗНИКІВ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮВАТИМЕТЬСЯ ОЦІНКА 
ПРОГРЕСИВНИХ ПОКАЗНИКІВ ВИКОРИСТАННЯ, ЗДІЙСНЕННЯ, 
ЗАПЛАНОВАНИХ ЗАХОДІВ З ЕКОНОМІЇ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ 
РЕСУРСІВ 

3.1 Перелік показників: 

- зменшення рівня втрат паливно-енергетичних ресурсів; 

- відносне скорочення обсягу бюджетних видатків; 

- модернізація діючих котелень, підвищення ефективності діючих систем; 

- переведення котелень на альтернативні види палива; 

- утеплення входів та тепломереж, проведення робіт по ремонту та заміні мереж 
теплопостачання; 

- встановлення приладів обліку тепло-, електроенергії та водопостачання; 

- проведення енергетичного аудиту будівель; 

- утеплення фасадів будівель; 

- проведення теплоізоляції дахів будівель; 

- заміна вікон на енергозберігаючі склопакети; 
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- заміна традиційних освітлювальних приладів на сучасні енергоефективні джерела 
світла; 

- економія та скорочення витрат теплової енергії; 

- відновлення теплоізоляції внутрішньо будинкових трубопроводів; 

- усунення нераціональних витоків із системи водопостачання; 

- сприяння мешканцям у встановленні приладів обліку водо-,тепло-, 
енергопостачання, інше. 

При розробці установами (організаціями) норм споживання теплової та електричної 
енергії повинен застосовуватися розрахунково-аналітичний метод, який передбачає 
визначення питомих норм споживання теплової та електричної енергії шляхом обчислення їх 
споживання за статтями витрат на підставі прогресивних показників використання, 
здійснення запланованих заходів з економії паливно-енергетичних ресурсів. 

Основними вихідними даними для визначення питомих норм споживання 
теплової та електричної енергії має бути: 

- первинна технологічна документація (проекти споруд, технологічні регламенти та 
інструкції); 

- паспортні дані технологічного та енергетичного обладнання; 

*  нормативні показники, що характеризують найбільш раціональні та 
енергоефективні умови виробництва (коефіцієнт використання потужності, показники 
споживання енергоносіїв, втрат енергії під час передачі та перетворення, санітарні норми, 
теплові характеристики приміщень, тощо); 

* дані про планові та фактичні питомі норми споживання теплової і електричної 
енергії за минулі періоди, а також акти перевірок; 

* план організаційно-технічних заходів установи (організації) з економії теплової та 
електричної енергії (визначені питомі норми споживання теплової і електричної енергії не 
повинні перевищувати норми, встановлені «Міжгалузевими нормами споживання 
електричної та теплової енергії для установ і організацій бюджетної сфери України», які 
затверджені наказом Державного комітету України з енергозбереження від 25.11.1999 № 91). 

Нормування споживання електричної та теплової енергії має встановлюватися за 
такими напрямками: 

- нормування споживання теплоти на опалення; 

- нормування споживання теплоти на вентиляцію; 

- нормування споживання теплоти на гаряче водопостачання; 

- нормування споживання теплоти на господарсько-побутові потреби; 
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- нормування споживання теплоти на потреби технологічного обладнання, 
лабораторні пристрої, виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг тощо; 

*  нормування споживання електричної енергії на освітлення; 

*  нормування споживання електричної енергії на вентиляцію; 

- нормування споживання електричної енергії на господарсько-побутові потреби; 

- нормування споживання електричної енергії на потреби технологічного обладнання, 
лабораторні пристрої, виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг тощо. 

Відповідно до Указу Президента України від 16.06.1999 № 662 "Про заходи щодо 
скорочення енергоспоживання бюджетними установами, організаціями та казенними 
підприємствами" та постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.1999 № 2183 "Про 
скорочення енергоспоживання бюджетними установами, організаціями та казенними 
підприємствами" вищевказані норми є вихідними даними для обґрунтування базових 
показників в електро- та теплопостачанні. 

Обстеження споживання електричної енергії цими закладами має проводитись у таких 
напрямках: 

- обстеження системи обліку електроенергії в закладі, за наявності орендарів 
(суборендарів), вилучення спожитої ними електроенергії із загальних обсягів споживання та 
організація для них окремого обліку; 

- вивчення характерних сезонних, добових (робочий, вихідний, канікулярний день) та 
річних графіків електроспоживання; 

- обстеження режимів роботи основного електрообладнання, встановленого в закладі, 
його завантаження, виявлення застарілого, нестандартного обладнання, аналіз доцільності 
його використання; 

* розробка раціональних заходів економії електроенергії та реальних 
лімітів на споживання її закладом. 

Кінцевою оцінкою виконання Програми є виконання завдань, поставлених Указами 
Президента України та постановами Кабінету Міністрів України, а саме: 

* зменшення обсягів споживання енергоресурсів не менше 20,0 % від базового року; 

* зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів і доведення їх до нормативних 
величин; 

* забезпечення економії бюджетних коштів (за умови дотримання відповідних вимог 
щодо охорони праці, санітарних норм та правил тощо) на утримання бюджетних установ, за 
рахунок запровадження енергозберігаючих заходів і проектів на рівні до 30,0% від базового 
року. 
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3. ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ 

Цей розділ включає комплекс заходів щодо аналізу стану енергоефективності 
економіки регіону, розробки цільових проектів енергозбереження та механізмів їх реалізації, 
спрямованих на зниження потенціалу енергоспоживання, розробку механізмів реального 
державного управління у сфері енергозбереження адекватним існуючим умовам. 

Загальні напрями, орієнтири та методологічні підходи щодо формування регіональної 
політики у сфері енергозбереження на підставі державної політики визначені з урахуванням 
сучасних тенденцій економічних, енергетичних, екологічних, наукових та інших процесів 
розвитку суспільства, а також з урахуванням перегляду завдань для підвищення 
енергоефективності галузей економіки, енергоефективності технологічних процесів 
виробництва та надання послуг. 

Основні напрями формування енергоефективної економіки регіону: 

- підвищення енергоефективності технологічних процесів шляхом удосконалення 
технологічного обладнання, використання енергозберігаючих технологій та матеріалів; 

- створення механізмів фінансового забезпечення реалізації проектів 
енергоефективності. 

Проблеми, зазначені у Програмі, будуть розв’язуватися завдяки реалізації заходів 
організаційного та технічного (технологічного) характеру. 

4.1. ЗАХОДИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ХАРАКТЕРУ 

4.1.1. Формування організаційно-правової бази 
енергозбереження в районі 

Організаційно-правова база енергозбереження в регіоні формується на підставі рішень 
обласної та районної рад та розпорядчих документів обласної та районної державних 
адміністрацій, з урахуванням вимог Закону України “Про енергозбереження” та нормативно-
правових актів, що розкривають механізм реалізації його положень. 

Основними організаційно-правовими заходами державної підтримки політики 
енергозбереження в районі є: 

- забезпечення обов’язковості розробки і впровадження програм енергозбереження 
суб’єктами господарської діяльності та бюджетними організаціями, формування, реалізація 
програм на рівні сіл, селищ, міста в цілому; 

- створення та удосконалення системи регіонального управління енергозбереженням і 
координації формування, виконання Програми з енергозбереження з проведенням аналізу 
правових, економічних умов, усуненням виявлених перепон за принципом: районна 
державна адміністрації – суб’єкти господарської діяльності; 

- внесення пропозицій щодо удосконалення правових та законодавчих основ реалізації 
енергозберігаючих проектів. 

 



 8 

4.1.2. Створення та застосування стимулюючих механізмів 
у впровадженні заходів з енергозбереження 

Для прискорення процесу та розвитку ринку енергоефективних технологій вважається 
за необхідне удосконалення механізмів стимулювання енергозбереження на державному 
рівні. Це удосконалення слід розглядати, перш за все, в рамках виконання Програми 
енергозбереження, як важливий організаційний захід для забезпечення масового 
впровадження енергозберігаючих технологій за рахунок застосування механізму 
економічного стимулювання ощадливого споживання енергоносіїв. Для цього пропонується 
впровадження та удосконалення таких економічних механізмів енергозбереження: 

- розробку та періодичне оновлення енергетичних паспортів усіма господарчими 
споживачами паливно-енергетичних ресурсів; 

- визначення індивідуальних заходів з енергозбереження житлово-комунальних 
підприємств та установ соціальної сфери району, механізмів їх супроводження; 

- системне впровадження приладів обліку спожитих енергоносіїв; 

- застосування економічних санкцій до споживачів, що неефективно 
використовують ПЕР (за марнотратне використання, перевитрати понад встановлені 
питомі норми споживання ПЕР, використання документації та обладнання, які не 
відповідають вимогам діючих стандартів і нормативів енергоспоживання, відсутність 
їх обліку); 

- посилення контролю за виконанням вимог постанови Кабінету Міністрів 
України від 15 липня 1997 року № 786 «Про порядок нормування питомих витрат 
паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві» щодо додержання 
прогресивних норм питомих витрат енергоресурсів для енергоємного, термічного 
обладнання та котелень; 

* встановлення персональної відповідальності керівників підприємств та 
установ за перевитрати паливно-енергетичних ресурсів. 

- припинення безкоштовного відпуску енергоносіїв, що є причиною кризи 
платежів, боротьба з їх розкраданням та втратами; 

- популяризацію енергозбереження у житлово-комунальному господарстві та 
бюджетних установах, підвищення вимог до раціонального споживання енергоносіїв; 

- розробку механізму фінансування заходів з енергозбереження в житлово-
комунальному господарстві та установах соціальної сфери, створення цільових фондів 
енергозбереження; 

- зниження інвестиційних ризиків для капіталів, залучених в енергозбереження; 
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4.2. ЗАХОДИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ХАРАКТЕРУ 

4.2.1. Енергозбереження у житлово-комунальному господарстві 

Кризовий стан економіки, різке зниження платоспроможності населення обумовили 
необхідність дійової державної підтримки населення у сплаті комунальних послуг. 

Використання енергоносіїв в сфері ЖКГ недостатньо ефективне. Аналіз свідчить про 
наявність резерву в сфері підвищення енергоефективності. 

Через надмірну централізацію теплопостачання, експлуатацію малоефективного та 
зношеного обладнання, низьку теплозахисну спроможність породжуючих конструкцій 
житлових будинків застарілих серій втрачається майже 30-40% виробленої теплової енергії. 
Значна частина інженерних мереж перебувають в аварійному стані, що також призводить до 
непродуктивних витрат енергії. 

Реальні витрати у водопостачанні перевищують 30,0 %. Питома вага витрат паливно-
енергетичних ресурсів в собівартості послуг теплопостачання становить 80,0 %. 

Найважливішими заходами, спрямованими на енергозбереження в галузі, 
визначені: 

- у теплоенергетиці - заміна існуючого газопальникового обладнання котлів на 
економічне газопальникове обладнання, заміна теплових мереж із зменшенням діаметрів 
трубопроводів (з урахуванням проектних та пуско-налагоджувальних робіт), заміна газових 
котлів на котли, що використовують альтернативні види палива; 

- у житловому господарстві - впровадження прогресивних архітектурно-
конструктивних рішень та технологій будівництва і ремонту житла, поліпшення 
теплозахисних та енергозберігаючих характеристик будівель. 

4.2.2. Енергозбереження в бюджетній сфері 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.1999 № 2183 "Про 
скорочення енергоспоживання бюджетними установами, організаціями та казенними 
підприємствами" в районі повинні проводитись енергетичні обстеження бюджетних установ, 
за висновками яких встановлюються необхідні обсяги споживання енергоносіїв та 
визначаються конкретні рекомендації та енергозберігаючі заходи. 

У бюджетних установах енергетичні обстеження і енергозберігаючі заходи повинні 
здійснюватися за рахунок коштів, передбачених у відповідних бюджетах на ці роботи, та 
коштів, зекономлених унаслідок здійснення енергозберігаючих заходів. 

Енергетичні обстеження бюджетних установ повинні проводити спеціалізовані 
організації, атестованими в установленому порядку на право проведення цих обстежень. Для 
бюджетних установ та організацій до енергозберігаючих належать заходи, спрямовані на 
скорочення енергоспоживання, а саме: 

- заміною застарілих котлів на більш сучасні, або на альтернативному паливі; 

- регулювання і облік споживання води, газу, теплової та електричної 
енергії, заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі; 
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- модернізація огороджувальних конструкцій, вікон і дверей. 

За результатами провадження енергозберігаючих заходів для бюджетних установ та 
організацій здійснюється корегування передбачених обсягів витрат на оплату 
енергоспоживання. 

Постійно, але не рідше, як 2 рази на рік, відстежувати динаміку енергоспоживання, 
передбачивши його скорочення в 2018 році не менше, як на 25,0 %, порівняно з базовим 
рівнем. 

5. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

Реалізація завдань та заходів Програми буде здійснюватись у відповідності з чинним 
законодавством України у сфері енергоспоживання, енергоефективності, використання 
альтернативних видів палива та інших нормативно-правових актів. 

При реалізації та моніторингу Програми будуть дотримані вимоги актів Президента 
України та Кабінету Міністрів України, відповідних центральних органів виконавчої влади, 
інше. 

6. ОБСЯГ КОШТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

Програмою передбачається впровадження заходів з енергозбереження протягом 2015-
2020 років на загальну суму 50 млн. 000,0 тис. грн.  

       тис. грн. 
Рік 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всього 
Районний 
бюджет 

10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 5 000,0 5 000,0 50 000,0 

Основним джерелом фінансування зазначених заходів з енергозбереження є кошти 
районного бюджету.  

Окрім цього, фінансування, в тому числі заміщення коштів передбачених із районного 
бюджету коштами із інших джерел,  можливе за рахунок: 

- коштів місцевих бюджетів; 

- коштів державного бюджету; 

- коштів міжнародних фінансових організацій. 

    

Голова постійної комісії з питань  
управління комунальним майном,  
діяльності комунальних підприємств,  
житлово-комунального господарства,  
паливно-енергетичного комплексу  
та енергозберігаючих технологій           В.М. Тур 
 


