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ПЕРЕДМОВА 

Енергоефективне господарювання – це не тільки «головна біль» для місцевої влади, а й 

головний напрямок  роботи громад та  громадських організацій. Саме сьогодні, зважаючи на 

систематичне підвищення цін на енергоносії, громадські організації повинні спонукати владу 

до дій, які наближають регіон до європейських стандартів енергоспоживання. В цьому плані 

актуальним є громадський контроль за діями влади, моніторинг стану реалізації діючих 

програм та проектів з енергоефективності, оцінювання динаміки параметрів 

енергоощадливості регіону.  

Громадський моніторинг енергоефективності є особливим проявом соціального контролю за 

виконанням владою взятих на себе зобов’язань по реформуванню енергетичного сектора 

економіки та по гарантуванню енергетичної безпеки життєдіяльності в регіоні. Нові 

можливості щодо забезпечення енергоефективності регіонів відкриваються завдяки 

євроінтеграційній співпраці. Згідно з Угодою про асоціацію між Україною та Європейським 

Союзом Україні належить виконати ряд вимог з реформування енергетичного сектора. 

Реалізація енергетичних реформ зобов’язує регіональні та місцеві органи влади планувати, 

організовувати та виконувати заходи, націлені на забезпечення енергоефективності на 

підпорядкованих їм територіях. В цьому аспекті громадський моніторинг 

енергоефективності регіону невіддільний від оцінювання виконання положень Угоди щодо 

енергоефективності та розвитку відновлюваної енергетики. 

Громадський моніторинг енергоефективності покликаний посприяти раціональному 

споживанню енергоресурсів на основі донесення до влади думки громадськості щодо 

побудови енергозберігаючої політики в регіоні. Він забезпечує об’єктивний погляд на 

діяльність органів влади, наближує владу до потреб громадян, протидіє різним 

зловживанням, відслідковує виконання владою взятих на себе зобов’язань. Результати 

громадського моніторингу енергоефективності є основою для вдосконалення енергетичної 

політики, розробки та впровадження раціональних регіональних ініціатив з 

енергозбереження, ефективного використання енергоресурсів, розвитку відновлюваної  

енергетики.   

В нинішніх умовах моніторинг енергоефективності регіонів зорганізується на державному 

рівні в складі моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної 

політики. Завданням громадського моніторингу енергоефективності є покращання   

регіональної системи енергозбереження на основі системної оцінки її стану та динаміки, 

контролю за реалізацією реформ в контексті виконання Угоди про євроінтеграцію. Дана 

публікація націлена на сприяння громадському контролю енергоефективності на основі 

використання технологій та інструментарію моніторингу.  В ній узагальнюються результати 

напрацювань з моніторингу енергоефективності 5-и областей Західної України: 

Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської і Чернівецької, розкриваються 

основні аспекти забезпечення енергоефективності регіонів в світлі євроінтеграційної 

політики, висвітлюються організаційно-методичні підходи до організації моніторингу 

енергоефективності регіонів, оцінюються його результати в досліджуваних областях та 

обґрунтовуються основні напрямки регіональної політики енергоефективності.  
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УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ – КУРС НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ 

РЕГІОНІВ 

  

Сприяння енергоефективності та енергозбереженню в комплексі з розвитком та підтримкою 

відновлюваної енергетики є міжнародним зобов’язанням України, передбаченим Угодою про 

асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Виконання даного зобов’язання 

передбачає побудову державної політики в сфері енергоефективності та відновлюваної 

енергетики на основі принципів, які діють в ЄС та передових країнах світу.  

Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом вимагає від 

державних органів національного, регіонального та місцевого рівня реформаторських дій у 

всіх секторах суспільного господарства. Відповідно до угоди Україна взяла на себе ряд 

зобов’язань із забезпечення енергоефективності та використання альтернативних джерел 

енергії. Зокрема ст.338 визначено наступні цілі та напрямки співпраці України та ЄС:1 

 сприяння енергоефективності та енергозбереженню, у тому числі шляхом 

формування політики щодо енергоефективності та структури права і 

нормативно-правової бази; 

 розвиток та підтримка відновлюваної енергетики з урахуванням принципів 

економічної доцільності та охорони навколишнього середовища, а також 

альтернативних видів палива; 

 просування Механізму спільного запровадження Кіотського протоколу до 

Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату 1997 року з 

метою зменшення викидів парникових газів шляхом реалізації проектів у сфері 

енергоефективності та відновлюваної енергетики; 

 науково-технічне співробітництво та обмін інформацією з метою розвитку та 

удосконалення технологій у сфері виробництва енергії, її транспортування, 

постачання та кінцевого споживання, особливу увагу приділяючи технологіям 

енергоефективності та екологічно безпечним технологіям. 

Вимоги щодо енергоефективності в ЄС визначаються рядом директив, базовими з яких є 

Директива з енергоефективності (ЄС 2012/27/EU), Директива з енергоспоживання будівель 

(2002/91/EU-EPBD та 2010/31/EU), Директива зі збільшення частки використання 

відновлюваних джерел енергії (2009/28/EU), Директива з екодизайну (екологічно орієнтоване 

проектування продукції – 2005/32/EU та 2009/125/EU), Директиви з маркування енергетичної 

продукції (1992/75/EU та 2010/30/EU) та ін. 

Угода про асоціацію напряму не визначає зобов’язань регіональних органів влади з 

реформування енергетичного сектора. Їх діяльність зорганізується відповідно до положень 

чинних нормативно-правових актів центрального рівня.  

Чинна нормативно-правова база з підвищення енергетичної ефективності в Україні включає 

більше 250 нормативно-правових актів різного рівня, пропозиції безлічі заходів, у тому числі 

                                                 
1 http://parlament.org.ua/upload/docs/final_1.pdf 

http://parlament.org.ua/upload/docs/final_1.pdf
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і з врахуванням досвіду європейських країн.2 

Напрямки підвищення енергоефективності відповідно до Директиви з енергоефективності  (ЄС 

2012/27/EU)3: 

 реконструкція будівель – країни-члени ЕС повинні проводити реконструкцію як мінімум 3% площі 

будівель, що опалюються, які займають органи державної влади; 

  сприяння енергоефективності та енергозбереженню, у тому числі шляхом формування політики 

щодо енергоефективності та структури права і нормативно-правової бази; 

 збільшення ефективності енергетичних систем – енергетичні компанії повинні досягнути певного 

рівня енергетичної ефективності процесів виробництва та транспортування енергії (однією з вимог є щорічне 

скорочення загального енергоспоживання на 1,5% відносно рівня 2009 року в період з 2014 по 2020 роки); 

 енергоаудит – широкий перелік організацій та компаній, значних споживачів енергії, яким 

необхідно проходження процедури енергоаудиту; 

 підвищення ефективності систем опалення та кондиціювання повітря – до грудня 2015 року усі 

країни-члени ЄС повинні завершити та надати Єврокомісії звіти з поточного стану справ та плани в сфері 

комбінованого виробництва теплової та електричної енергії в сфері опалення та кондиціювання; 

 розробка механізмів фінансування – органи державної влади повинні розробити та впровадити 

певні механізми фінансування (інвестування) підвищення енергоефективності; 

 загальноєвропейські та національні цілі - загальною метою зі зниження енергоспоживання в ЄС 

Директивою визначений рівень в 20% до 2020 року, в той же час, кожна з країн-членів ЄС повинна встановити 

власні цілі зі збільшення енергетичної ефективності та актуалізовувати свої Стратегії кожні три роки (2014, 

2017 та 2020). 

 

Політика підвищення енергетичної ефективності в Україні формується, у першу чергу, згідно 

таких документів: 

 Енергетична стратегія України (ЕСУ) на період до 2035 року «Безпека, 

енергоефективність, конкурентоспроможність» (схвалена розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 605-р); 

 Державна цільова економічна програма енергоефективності і розвитку сфери 

виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних 

видів палива на 2010-20204 (затверджена постановою Кабінету Міністрів 

України від 1 березня 2010 р. № 243); 

  Національний план дій з енергоефективності України до 2020 року 

(затверджений Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 р. 

№1228-р);  

 Національний план дій з відновлювальної енергетики до 2020 року 

(затверджений Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1.10. 2014 р. № 

902-р.). 

Метою Енергетичної стратегії України5 є забезпечення потреб суспільства та економіки в 

паливно-енергетичних ресурсах у технічно надійний, безпечний, економічно ефективний та 

екологічно прийнятний спосіб для гарантування поліпшення умов життєдіяльності.  

                                                 
2 http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/energoefekt-b40dc.pdf 
3 http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/energoefekt-b40dc.pdf 
4 Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 447 від 27.04.2011, № 929 від 

11.11.2015, № 69 від 08.02.2017, № 820 від 08.11.2017} 
5 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80 

 

http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/energoefekt-b40dc.pdf
http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/energoefekt-b40dc.pdf
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/447-2011-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/929-2015-%D0%BF/paran10#n10
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/929-2015-%D0%BF/paran10#n10
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/69-2017-%D0%BF/paran11#n11
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-%D0%BF/paran10#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80
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Рис. 1. Цілі та пріоритети Енергетичної стратегії України на період до 2035 року 

«Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність»6 

Реалізація стратегії націлена на лібералізацію ринків, встановлення ефективного 

регулювання, залучення інвесторів в енергетичний сектор. Стратегія передбачає зниження до 

2030 р. енергоємності економіки вдвічі при одночасному нарощенні вітчизняного 

виробництва традиційних та альтернативних джерел енергії. До 2035 р. передбачається 

досягнути 25% загального первинного постачання енергії за рахунок відновлюваних джерел. 

Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування забезпечують реалізацію 

стратегічних завдань у межах своєї компетенції, зокрема шляхом7: розробки та затвердження 

планів (схем) розвитку місцевих систем енергозабезпечення, регіональних програм 

модернізації комунальної теплоенергетики; узгодження інвестиційних планів комунальних 

енергетичних компаній; реалізації потенціалу енергозбереження та енергоефективності, 

відновлюваної енергетики на місцевому рівні. 

Відповідно до завдань Енергетичної стратегії України (ЕСУ) громадянське суспільство 

здійснює громадський контроль за діяльністю органів виконавчої влади щодо реалізації ЕСУ 

через: громадську експертизу проектів нормативно-правових актів та участь у роботі 

громадських рад при органах виконавчої влади, що діють у сфері реалізації енергетичної 

політики та інформування суспільства про діяльність органів виконавчої влади з реалізації 

ЕСУ. 

Державна цільова економічна програма енергоефективності і розвитку сфери 

виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів 

палива на 2010-2020 роки8 визначає комплекс заходів, націлених на «створення умов для 

наближення енергоємності валового внутрішнього продукту України до рівня розвинутих 

країн та стандартів Європейського Союзу, підвищення ефективності використання паливно-

                                                 
6 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/publish/article?art_id=245234085 
7 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80 
8 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/243-2010-%D0%BF 

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/publish/article?art_id=245234085
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80
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енергетичних ресурсів і посилення конкурентоспроможності національної економіки, 

оптимізацію структури енергетичного балансу держави шляхом зменшення частки 

імпортованих викопних органічних видів енергоресурсів, зокрема природного газу, та 

заміщення їх альтернативними видами енергоресурсів, у тому числі вторинними». 

В системі завдань Програми значне місце відводиться завданням, виконання яких повністю 

або частково відноситься до компетенції місцевих та регіональних органів самоврядування 

та державних органів виконавчої влади. Положення програми є орієнтиром для побудови 

політики місцевих та регіональних органів влади в сфері енергозбереження та відновлюваної 

енергетики. 

Основні завдання  регіонів відповідно до Державної цільової економічної програми енергоефективності і 

розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів 

палива на 2010-2020 роки: 

 проведення санації житлових будинків, об'єктів соціальної сфери та будівель установ, які повністю 

утримуються за рахунок коштів державного/місцевих бюджетів, в тому числі розроблення проектно-

кошторисної документації; 

 розроблення типових проектів з модернізації та заміни котлів з переведенням їх на альтернативні 

види палива, встановлення теплових насосів, впровадження технологій електричного теплоакумуляційного 

обігріву та гарячого водопостачання на об'єктах комунальної форми власності і соціальної сфери, 

впровадження когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива у сфері комунальної 

теплоенергетики; 

 оснащення суб'єктів господарювання у сфері виробництва теплової енергії комунальної форми 

власності приладами обліку фактичного відпуску теплової енергії та оснащення житлових будинків 

будинковими приладами її обліку; 

 стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування 

частини суми кредиту, залученого для придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за 

винятком природного газу та електроенергії (крім електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого 

водопостачання) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них; 

 стимулювання населення, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-

будівельних кооперативів до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми 

кредиту, залученого на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів; 

 здійснення заходів, спрямованих на формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності 

підвищення енергоефективності, розвитку та використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних 

видів палива; 

 створення системи моніторингу виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та 

альтернативних видів палива відповідно до заходів програми; 

 проведення досліджень потенціалу регіонів щодо розміщення об'єктів відновлювальної енергетики; 

 проведення досліджень поточного стану малих гідроелектростанцій; 

 проведення досліджень вітропотенціалу, зокрема визначення пріоритетних районів розташування 

вітрових електростанцій та встановлення вимірювального устаткування. 

 

Національний план дій з енергоефективності України до 2020 року9 – стратегічний 

документ, який запроваджує європейську практику середньострокового планування 

державної політики в сфері енергоефективності. Розробка та затвердження плану є одним з 

основних зобов’язань у рамках імплементації Директиви 2006/32/ЄС.  

Відповідно до Плану передбачено досягти у 2020 р. індикативної мети щодо 

енергозбереження у розмірі 9% від середнього показника кінцевого внутрішнього 

енергоспоживання за період протягом 2005–2009 рр., що становить 6,5 млн. тонн нафтового 

еквіваленту. Досягти цих показників планується шляхом реалізації заходів у чотирьох 

                                                 
9http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1228-2015-%D1%80  
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основних секторах кінцевого споживання енергії. Перший - побутовий сектор, у якому 

очікується найбільший ефект. Далі сектор послуг, до якого входить енергоспоживання 

бюджетних установ, а також у промисловості та транспорті. Серед основних заходів 

енергоощадності є сприяння залученню інвестицій у термомодернізацію житлових будівель 

та у будівництво споруд з близьким до нульового споживанням енергії; адаптація стандартів 

палива і технологій його використання до європейських; запровадження сертифікації 

енергетичної ефективності будівель, системи енергоаудиту та енергоменеджменту, а також 

забезпечення 100% комерційного обліку споживання газу, електроенергії, теплової енергії та 

води. 

План дій з енергоефективності встановлює загальні для країни завдання і не розглядає їх у 

територіальному розрізі. Завдання плану виступають орієнтирами для формування 

стратегічних і програмних документів регіонів. Керуючись положеннями даного документу, 

громадськість має можливість оцінити, наскільки узгоджуються дії регіональної та місцевої 

влади із національними завданнями і яким є вклад регіону в підсумкове значення показників 

виконання умов Угоди про асоціацію в сфері енергоефективності.  

Національний план дій з відновлювальної енергетики до 2020 року10 розроблений з 

урахуванням положень Енергетичної стратегії України до 2020 р. за спеціальним шаблоном 

Секретаріату Енергетичного Співтовариства і відповідно до вимог Директиви №2009/28/ЄС 

про сприяння використанню енергії з відновлюваних джерел, а також внесенням зміни і 

заміною Директив 2001/77/ЄС і 2003/30/ЄС11. 

Для стимулювання розвитку відновлювальної енергетики в Україні передбачаються такі 

механізми: використання «зеленого» тарифу; звільнення від оподаткування прибутку від 

основної діяльності в сфері енергетики компаній, які виробляють електроенергію тільки з 

відновлюваних джерел; зниження податку на землю для підприємств, що використовують 

відновлювану енергетику; звільнення від оподаткування податком на додану вартість 

операцій з ввезення певних типів обладнання для відновлювальної енергетики на митну 

територію України; звільнення від сплати ввізного мита при ввезенні певних типів 

обладнання для відновлюваної енергетики. 

Визначаючи національні завдання з розвитку відновлюваної енергетики, національний план 

дій тим самим скеровує роботу регіональних та місцевих органів влади на сприяння 

діяльності в цій сфері. Виходячи із національних завдань, регіональна та місцева влада  

визначає стратегію та тактику розвитку відновлюваної енергетики в регіоні, формує та 

реалізує плани заходів, націлені на посилення зацікавленості інвесторів до даної сфери. 

Оцінюючи діяльність влади на місцях, громадськість отримує можливість контролю за діями 

влади на виконання національних завдань з розвитку відновлюваної енергетики та 

врахування громадських інтересів при розбудові відновлюваної енергетики в регіоні.   

Національне законодавство на сьогодні в основному забезпечує економіко-правові, соціальні 

та еколого-технічні умови енергозбереження для суб’єктів господарювання, бюджетних 

установ та організацій та громадян, визначає механізми державного контролю та управління 

                                                 
10 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/902-2014-%D1%80#n10 
11 http://bioenergy.in.ua/media/filer_public/33/dd/33dd78f1-79f1-43b6-8c25-b7c14c863359/swot_natsplan.pdf 
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енергозбереженням, запроваджує стимулювання енергоощадливості та розвитку 

відновлювальної енергетики, забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з 

альтернативних джерел енергії.  

Регіональна політика в сфері енергоефективності та відновлювальної енергетики будується 

відповідно до положень національного законодавства з врахуванням специфіки виробництва 

та споживання паливно-енергетичних ресурсів в регіоні. Здійснювана в країні 

децентралізація владних повноважень, що передбачає надання більшої самостійності й 

відповідальності регіональним та місцевим органам влади, вимагає від них активних дій в 

сфері енергозабезпечення територій. Це передбачають і підписані Меморандуми про 

співпрацю Держенергоефективності в сфері енергоефективності та відновлювальної 

енергетики з органами місцевого самоврядування ряду областей та міст України.  

Успішна регіональна політика енергоефективності є основою інтенсивного розвитку 

економіки регіону та підвищення рівня та якості життя в ньому. В регіонах зосереджується 

споживання енергоресурсів населенням та виробництвом. Регіональна влада в межах своєї 

компетенції впроваджує політику енергоефективності при виконанні конкретних проектів та 

завдань, особливо пов’язаних зі споживанням енергоресурсів. Механізми впливу на рівень 

енергоефективності визначаються стратегічними, програмними та плановими документами 

регіону і включають засоби примушування, заохочування та стимулювання, просвітництва. 

Ефективність виконання завдань з підвищення енергоефективності регіону відображається 

системою показників. Їх слід постійно обліковувати, відслідковувати, аналізувати та 

оприлюднювати для того, щоб і влада, і громадянське суспільство разом виробляли рішення 

по забезпеченню енергоощадливості в регіоні. 

Регіональна політика в галузі відновлювальної енергетики покликана створити необхідні 

умови для її розвитку. Конкурентоспроможність регіону визначальним чином залежить від 

скорочення споживання невідновлювальних ресурсів, відповідно, активного впровадження 

відновлювальних джерел енергії в економіку регіону. Регіональна політика повинна 

стимулювати використання відновлювальних джерел енергії суб’єктами господарювання 

регіону та сприяти залученню інвестицій в дану сферу.  

Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС передбачає виконання Україною 

взятих на себе зобов’язань по приведенню її стандартів у відповідність до стандартів ЄС, 

зокрема в сфері енергоефективності, розвитку відновлювальної енергетики, сприяння 

інвестиціям, що вимагає активних дій влади на центральному та регіональних рівнях. 

Відповідно, напрямки реформування в сфері енергоефективності та відновлювальної 

енергетики регіонів відповідають умовам Угоди і передбачають: 

 співробітництво в сфері енергетичної безпеки та енергозбереження з країнами 

ЄС; 

 регіональні ініціативи в сфері енергетики; 

 інформування та захист споживачів; 

 розробку енергетичних стратегій і розвиток прогнозування в сфері енергетики; 

 налагодження статистичного обліку в сфері енергетики відповідно до 

міжнародної практики та відкритого інформування по ньому; 

 розвиток енергетичної інфраструктури; 
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 активізацію вільної торгівлі енергоресурсами; 

 розвиток інвестиційного клімату в сфері енергетики на місцевому рівні; 

 налагодження співпраці з ЄІБ, ЄБРР в сфері енергозабезпечення та розвитку 

інфраструктури; 

 розвиток енергоефективності та енергозабезпечення; 

 розвиток відновлювальних джерел енергії; 

 впровадження в регіоні енергетичних стандартів відповідно до директив ЄС.  

Основними напрямками регіональної політики в контексті виконання взятих на себе 

зобов’язань України у сфері енергоефективності та відновлювальної енергетики є: 

 стимулювання впровадження енергоефективних заходів; 

 скорочення та заміщення споживання газу; 

 розбудова ринку енергосервісу для проведення термомодернізації будівель 

бюджетних установ;  

 розвиток та здійснення енергомоніторингу;  

 стимулювання виробництва тепла та електроенергії з альтернативних джерел 

енергії;  

 покращення інвестиційного клімату для розвитку енергоефективності та 

відновлювальної енергетики;  

 проведення масштабних інформаційно-роз’яснювальних кампаній та 

комунікаційних заходів. 
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ГРОМАДСЬКИЙ МОНІТОРИНГ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ: 

ПОКАЗНИКИ, МЕТОДОЛОГІЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ 
 

Ефективна регіональна політика підвищення енергоефективності та розвитку 

відновлювальної енергетики передбачає її побудову за результатами моніторингу 

індикаторів, які відображають стан та тенденції змін в даній сфері. Моніторинг 

енергоефективності регіону зі сторони громадськості повинен оцінити потенціал 

енергозбереження, продемонструвати виконання державою взятих на себе зобов’язань, 

забезпечити інформаційно-аналітичну базу для обґрунтування пропозицій щодо розвитку 

процесів енергоефективності та розвитку відновлювальної енергетики в регіоні.   

Громадський моніторинг покликаний відслідковувати, як розв’язуються важливі для громади 

проблеми, оцінити рівень досягнення поставлених цілей, ефективність реформування певних 

сфер, виявити слабкі сторони у діяльності влади, внести прогресивні зміни у існуючі підходи 

та рішення. Завдання громадського моніторингу встановлюються відповідно до змісту 

проблем, які передбачається оцінити.  

Завданням громадського моніторингу енергоефективності та відновлювальної енергетики є 

розрахунок індикаторів, що дозволяють відслідковувати стан та зміни в енергетичному 

секторі регіону, наближеність регіональної політики до Директив ЄС в сфері енергетики, 

готовність регіональної влади впроваджувати громадські ініціативи, тенденції в політиці 

енергозбереження та відновлюваної енергетики, їх вплив на енергетичну незалежність 

регіону та його конкурентоздатність.  

Організація моніторингу енергоефективності  передбачає послідовне проходження ряду 

етапів (рис.2).  

 

Рис. 2. Етапи організації громадського моніторингу з енергоефективності (розробка 

автора) 
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Аналіз інформації, 

рейтинг, висновки 

Оприлюднення 

результатів та вимог 

Просування реформ з 

енергоефективності  
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На початковому етапі важливо визначити групи зацікавлених сторін, які доцільно залучити 

до планування і організації моніторингу, та створити моніторингову групу. Цілі моніторингу 

слід визначати із зацікавленими сторонами, виходячи із сутності предмету моніторингу та 

умов його проведення. Організація моніторингу вимагає тривалих переговорів, оспорювання 

та узгодження рішень між зацікавленими сторонами.  

При виборі показників моніторингу слід враховувати вимоги, які ми узагальнили на основі 

науки моніторингу12 та власного досвіду: 

 відповідність цілям моніторингу; 

 обґрунтованість; 

 значущість та зрозумілість; 

 збалансованість, комплексність; 

 своєчасність; 

 стійкість; 

 посильні витрати на збір даних. 

Перелік можливих індикаторів доцільно формувати, використовуючи різного роду методи 

колективного обговорення між членами моніторингової групи, зокрема застосовуючи 

«мозковий штурм». В початковий перелік слід занести всі індикатори, запропоновані 

зацікавленими сторонами. Надалі перелік рекомендується звузити на основі всебічного 

розгляду та обговорення кожного індикатора, порівняння його з альтернативними 

варіантами, врахування зусиль та витрат, пов’язаних із збором даних. Наступним кроком є 

перевірка тісноти зв’язку індикатора з цілями моніторингу. Рекомендується при виборі 

індикаторів перевагу надати простим показникам, оскільки із складністю індикатора зростає 

складність збору даних про нього, його розрахунок та аналіз. При виборі індикаторів можна 

користуватися як кількісними, так і якісними характеристиками об’єкта моніторингу, але для 

повноти аналізу найкраще їх поєднувати. Не останнім при виборі індикаторів є оцінка 

можливостей збору інформації про даний індикатор та визначення методів збору за 

обраними індикаторами.  

При виборі індикаторів для громадського моніторингу слід враховувати нормативні 

документи та методичні матеріали щодо проведення моніторингу реалізації державної 

політики, обов’язково вивчити правові акти, які регулюють питання, що досліджуються. 

Проведення моніторингу на регіональному рівні передбачає вивчення документів 

загальнодержавного, регіонального та місцевого рівня в досліджуваній галузі.  

Враховуючи відповідність нормативно-правових актів регіональних органів влади 

національному законодавству, побудова індикаторів для громадського моніторингу 

енергоефективності та відновлювальної енергетики в 5-и областях Західної України 

здійснювалась з врахуванням: 

                                                 
12https://pidruchniki.com/75791/ekonomika/sistemi_monitoringu 

 

 

https://pidruchniki.com/75791/ekonomika/sistemi_monitoringu
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 Порядку проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної 

регіональної політики, затвердженого Постановою КМУ  від 21.10.2015 № 856; 

 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони… . Ст.337, 338. /Міжнародний документ від 27.06.2014; 

 Меморандуму про взаєморозуміння щодо Стратегічного Енергетичного 

Партнерства між Україною та Європейським Союзом спільно з Європейським 

Співтовариством з атомної енергії. / Міжнародний документ від 24.11.2016  

Відповідно до Додатку 2 Постанови КМУ №856 від 21.10.2015 визначено наступні 

індикатори моніторингу енергоефективності та відновлювальної енергетики, які 

відслідковуються і оприлюднюються періодично у складі показників моніторингу соціально-

економічного розвитку регіонів:  

1) Частка оснащення багатоквартирних житлових будинків побудинковими приладами 

обліку теплової енергії, відсотків до загальної кількості багатоквартирних будинків, 

що підлягають оснащенню. 

2) Частка сумарної потужності котелень на альтернативних видах палива в регіоні, 

відсотків до загальної потужності котелень регіону. 

3) Частка домогосподарств, які уклали кредитні договори в рамках механізмів 

підтримки заходів з енергоефективності в житловому секторі за рахунок коштів 

державного бюджету (у тому числі із співфінансуванням з місцевих бюджетів), 

відсотків до загальної кількості домогосподарств регіону. 

4) Частка бюджетних установ регіону, з якими у звітному періоді було укладено 

енергосервісні договори, відсотків до загальної кількості бюджетних установ 

регіону. 

5) Обсяги паливно-енергетичних ресурсів, спожитих у регіоні за звітний період на душу 

населення регіону, тон нафтового еквіваленту.  

6) Частка обсягу теплової енергії, виробленої в регіоні з альтернативних видів палива 

або відновлюваних джерел енергії за звітний період, відсотків до загального обсягу 

виробленої теплової енергії в регіоні за звітний період. 

7) Рівень впровадження енергозберігаючих джерел світла у зовнішньому освітленні 

населених пунктів, відсотків до загальної кількості світлоточок. 

Відповідно до положень глави 1 «Співробітництво у сфері енергетики, включаючи ядерну 

енергетику» розділу V Угоди про асоціацію та змісту Меморандуму про взаєморозуміння 

щодо Стратегічного Енергетичного Партнерства між Україною та Європейським Союзом 

визначено індикатори, які відображають виконання зобов’язань, взятих Україною в сфері 

енергоефективності та відновлювальної енергетики. Критеріями відбору індикаторів 

послужила можливість їх розрахунку на регіональному рівні, виходячи із нормативно-

правової та статистично-аналітичної бази, яка формується обласними органами влади.   

Індикатори оцінюють на регіональному рівні результативні показники за напрямками 

виконання зобов’язань, передбачених ст. 337 та 338 Угоди, а саме: 

 Заходи по співробітництву в сфері енергетичної безпеки та енергозбереження з 

країнами ЄС (ст. 337 Угоди, п. 1) - індикатори: 
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8) Наявність плану заходів регіону в сфері енергозбереження та відновлювальної 

енергетики відповідно до Угоди про асоціацію та розпорядження КМУ про 

імплементацію Угоди; 

9) Співробітництво в сфері енергетичної безпеки та енергозбереження: факт 

реалізації програм/ проектів за участі країн ЄС (кількість), факт реалізації інших 

форм співпраці за участі країн ЄС (кількість). 

 Пропозиції стосовно регіональних ініціатив в сфері енергетики (ст. 337 Угоди, п. 

1: ст. 338, п. a, c, i, j) - індикатори: 

10) Регіональні ініціативи у сфері енергозбереження: факт регіональних програм 

стратегій/програм/проектів/заходів в сфері енергозбереження (кількість). 

11) Регіональні ініціативи в сфері відновлювальної енергетики: факт регіональних 

програм стратегій/програм/проектів/заходів в сфері відновлювальної енергетики 

(кількість). 

12) Регіональні ініціативи в сфері забезпечення доступу соціально вразливих груп 

населення до енергоресурсів: факт регіональних програм 

стратегій/програм/проектів/заходів (кількість).  

 Заходи по інформуванню та захисту споживачів (ст. 337 Угоди, п. 1) – 

індикатори:   

13) Інформаційні послуги зі сторони органів влади у сфері енергозбереження: факт 

наявності на сайті регіонального органу влади наступної інформації - регіональні 

нормативно-правові акти в сфері енергозбереження; наявність довідкових 

інформаційних матеріалів (посилань на інші Інтернет ресурси) для споживачів з 

питань енергозбереження (у разі наявності матеріалів їх актуальність – остання 

дата оновлення); наявність інформативних матеріалів з ціноутворення на 

енергоресурси (у разі наявності матеріалів їх актуальність – остання дата 

оновлення). 

14) Інформаційні послуги зі сторони органів влади у сфері відновлювальної енергетики: 

факт наявності на сайті регіонального органу влади наступної інформації - 

регіональні нормативно-правові акти в сфері відновлювальної енергетики; наявність 

довідкових інформаційних матеріалів (посилань на інші Інтернет ресурси) для 

споживачів з питань відновлювальної енергетики (у разі наявності матеріалів їх 

актуальність – остання дата оновлення). 

15) Представлення інформаційних матеріалів з енергозбереження в регіональних ЗМІ: 

кількість тематичних передач по регіональному телебаченню, кількість тематичних 

передач по регіональному радіо, кількість тематичних публікацій в газетах, що 

видаються регіональними/місцевими органами влади. 

16) Представлення інформаційних матеріалів з відновлювальної енергетики в 

регіональних ЗМІ: кількість тематичних передач по регіональному телебаченню, 

кількість тематичних передач по регіональному радіо, кількість тематичних 

публікацій в газетах, що видаються регіональними/місцевими органами влади. 

 Заходи з розвитку інвестиційного клімату в сфері енергетики на місцевому рівні 

(ст. 338 Угоди, п. g) - індикатори: 
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17) Інвестиційні проекти регіону в сфері енергозбереження: кількість; обсяг інвестицій 

всього; темп зростання/зменшення (відсотків) по відношенню до початку періоду. 

18) Інвестиційні проекти в сфері відновлювальної енергетики: кількість; обсяг 

інвестицій всього; темп зростання/зменшення (відсотків) по відношенню до початку 

періоду. 

19) Інвестиційні проекти в сфері енергозбереження за участю іноземних інвестицій: 

кількість; обсяг іноземних інвестицій; темп зростання/зменшення (відсотків) по 

відношенню до початку періоду; обсяг іноземних інвестицій в енергозбереження в 

розрахунку на одну особу. 

20) Інвестиційні проекти в сфері відновлювальної енергетики за участю іноземних 

інвестицій: кількість; обсяг іноземних інвестицій; темп зростання/зменшення 

(відсотків) по відношенню до початку періоду; обсяг іноземних інвестицій в 

відновлювальну енергетику в розрахунку на одну особу. 

 Заходи з налагодження співпраці з ЄІБ, ЄБРР в сфері енергозбереження та 

розвитку інфраструктури (ст. 338 Угоди, п. h, j) – індикатори: 

21) Проекти, які фінансуються (повністю або частково) європейськими фінансовими 

установами в сфері енергозбереження: кількість (наростаючим підсумком), сума 

грошових засобів, виділених європейськими фінансовими установами (наростаючим 

підсумком), сума освоєних засобів, виділених європейськими фінансовими установами 

(наростаючим підсумком). 

22) Проекти, які фінансуються (повністю або частково) європейськими фінансовими 

установами в сфері відновлювальної енергетики: кількість (наростаючим 

підсумком), сума  грошових засобів  коштів виділених європейськими фінансовими 

установами (наростаючим підсумком), сума освоєних засобів, виділених 

європейськими фінансовими установами (наростаючим підсумком).  

 Заходи по впровадженню в регіоні енергетичних стандартів відповідно до 

директив ЄС після їх імплементації урядом України – індикатори (ст.338 Угоди, 

п. m): 

23) Суб’єкти підприємницької діяльності (СПД – юридичних осіб наростаючим 

підсумком), що застосовують енергетичні стандарти ЄС: кількість СПД, що 

впровадили енергетичні стандарти ЄС.  

Збір інформації для проведення громадського моніторингу передбачає використання всього 

спектру якісних та кількісних методів. Для збору інформації в ході громадського 

моніторингу реформування енергетичного сектора на регіональному рівні в контексті 

виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС ми здійснили наступні кроки: 

 ознайомлення з нормативно-правовою базою центрального рівня щодо 

регулювання сфери енергоефективності та розвитку відновлюваної енергетики 

та відповідних повноважень і завдань регіональних та місцевих органів влади; 

 вивчення існуючих розпоряджень та нормативів місцевої влади в сфері 

енергоефективності та використання альтернативних джерел енергії; 
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 збір інформації про стан енергоефективності та рівень розвитку відновлюваної 

енергетики, представленої на сайтах регіональних та місцевих органів 

управління, статистичних управлінь, центральних органів влади, інших 

державних установ та організацій; 

 збір інформації про стан енергоефективності та рівень розвитку відновлюваної 

енергетики, оприлюдненої в мережі Інтернет, зокрема на сайтах регіональних 

ЗМІ (як правило, така інформація отримується ЗМІ в ході прес-конференцій, 

інтерв’ювання посадових осіб та осіб – дослідників з даних питань, в результаті 

власних розслідувань, спостережень, тощо);  

 надсилання інформаційних запитів до профільних підрозділів у складі обласних 

державних адміністрацій відповідних областей, Державного агентства з 

енергоефективності та енергозбереження України (Держенергоефективності), 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України (Мінрегіону); 

 проведення інтерв’ю з посадовими особами обласних адміністрацій, 

відповідальних за управління енергоефективністю та розвитком відновлюваної 

енергетики в області та депутатами профільних комісій обласних рад; 

 результати власних спостережень.  

В процесі формування інформаційної бази, як правило, виникають труднощі, пов’язані з 

відсутністю потрібної інформації або її неповнотою. Так було і при проведенні моніторингу 

енергоефективності. Інформація з питань енергоефективності та розвитку відновлюваної 

енергетики, розміщена на сайтах більшості обласних рад та облдержадміністрацій, виявилася 

розпорошеною і не завжди системною, що суттєво утруднило її пошуки. Крім того, вона 

часто носила застарілий характер, її оновлення проводилось несистематично або взагалі було 

відсутнім. Більш-менш структурованою виявилася інформація на сайті Львівської 

облдержадміністрації, хоча і там не обійшлось без проблем в пошуку потрібних даних.  

Відповіді, що надійшли від облдержадміністрацій на інформаційні запити, не завжди містили 

вичерпну інформацію на поставлені питання. Більшість позицій інформаційного запиту 

залишилися без відповідей взагалі. Зокрема, проблемними для всіх областей виявилися 

питання, що стосуються характеристик інвестиційного клімату (кількість та характеристики 

проектів з енергозбереження та розвитку відновлюваної енергетики) та співробітництва з ЄС 

(кількість та характеристики проектів, реалізованих за сприяння ЄС). Більшість областей 

відповіли на менше, ніж половина питань, які містилися в інформаційному запиті. 

Оцінка відповідей на інформаційні запити засвідчила, що на рівні облдержадміністрацій не в 

повній мірі забезпечується відслідковування стану енергоефективності та розвитку 

відновлювальної енергетики в регіоні. Громадський моніторинг даної сфери теж є пасивним і 

обмежується оцінками, які зроблені недержавними організаціями (НДО) в ході виконання 

проектів з енергоефективності з залученням грантової допомоги.  

Проблемним виявився і доступ до даних, які збираються в системі моніторингу соціально-

економічного розвитку регіонів. Існує певний часовий лаг (в середньому 3 місяці) між 

поданням регіонами даних показників в центральні органи, переважно 

Держенергоефективності, та їх оприлюдненням на сайті Мінрегіону. Крім того, в 

квартальному розрізі збираються дані лише за 4-а показниками, дані за 7-а показниками з 
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енергоефективності та розвитку відновлюваної енергетики відслідковуються за підсумками 

року. Проблему частково вдалося вирішити за допомогою скерованих до 

Держенергоефективності та Мінрегіону електронних інформаційних запитів, на які прийшла 

оперативна та повна відповідь.  

До труднощів формування інформаційної бази слід віднести і наявність розбіжностей, які 

мали місце між даними, оприлюдненими центральними органами влади (Мінрегіон, 

Держенергоефективності, Міністерство енергетики та вугільної промисловості і ін.) та 

органами влади обласного рівня (ОДА, облрада, управління обласного рівня, тощо). При 

проведенні моніторингу враховувалися обидва значення з відповідними посиланнями на 

джерела їх походження, хоча при побудові рейтингу для співставлення використовувалися 

дані, джерелом яких виступають центральні органи влади.  

Оцінюючи формування інформаційної бази для розрахунку та аналізу енергоефективності та 

розвитку відновлюваної енергетики в досліджуваних регіонах, зокрема обсяг та якість 

представлених профільними структурними підрозділами облдержадміністрацій матеріалів, 

напрошується висновок про те, що виконання Угоди про асоціацію та розпорядження КМ 

«Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС» не виділяється як окремий 

напрям в діяльності регіональних органів влади в сфері енергоефективності. Враховуючи, що 

основними вимогами Угоди та її імплементації в сфері енергоефективності є розвиток 

сектора альтернативних і відновлювальних джерел енергії та забезпечення раціонального 

споживання енергії, всі проекти, дії та рішення регіональної влади, які реалізуються з 

орієнтацією на виконання даних вимог, в процесі моніторингу оцінювались як такі, що 

виконуються в контексті виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

Сформована в процесі аналізу інформаційна база визначила наступну структуру аналізу 

існуючого стану в сфері енергоефективності та відновлюваної енергетики в розрізі 

досліджуваних областей: 

1) аналіз нормативно-правової бази з енергоефективності та використання 

альтернативних джерел енергії в розрізі регіонів: Стратегії, Комплексні програми, 

Цільові програми, Проекти. 

2) аналіз енергоефективності і розвитку відновлювальної енергетики (доповнений 

кількісними параметрами в динаміці); 

3) індикатори моніторингу виконання Угоди про асоціацію в сфері енергоефективності 

станом на дати відслідковування (було проведено ряд замірів - на початок 2018 р. і 

наростаючим підсумком по кварталах 2018 р.); 

4) розрахунок та побудова рейтингу регіонів за обраними параметрами і зведеного 

рейтингу регіонів в сфері енергоефективності та розвитку відновлюваної енергетики; 

5) обґрунтування пропозицій стосовно заходів в сфері енергозбереження та 

відновлюваної енергетики – загальних для всіх областей та пріоритетних для кожної з 

них.  

 

В ході аналізу основна увага приділялась нормативно-правовим актам і проектам, оцінкам 

діяльності в сфері енергоефективності та розвитку відновлювальної енергетики на рівні 

обласних рад та обласних державних адміністрацій. Для аналізу існуючих розпоряджень та 

нормативів місцевої влади в сфері енергоефективності та використання альтернативних 
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джерел енергії були відібрані нормативно-правові акти регіонального рівня, які діють в 

досліджуваних областях, націлені на реалізацію політики реформування енергетичного 

сектора та прийняті відповідно до повноважень обласних рад та обласних адміністрацій.  

При проведенні аналізу мали місце певні обмеження. Проекти на рівні муніципалітетів та 

адміністративних районів розглядалися як приклади успішного досвіду в сфері 

енергоефективності на місцевому рівні, що мають позитивний вплив на стан 

енергоефективності в регіоні. Аналіз проектів в рамках міжнародної технічної допомоги 

носив узагальнений характер. До уваги не бралися  проекти з ремонту будівель та споруд 

бюджетної сфери, передбачені планами розвитку окремих галузей соціальної сфери за умови, 

що вони не передбачали модернізацію енергопостачання, хоча і супроводжувалися певним 

енергозберігаючим ефектом.  

Аналіз енергоефективності та розвитку відновлюваної енергетики, розрахунок індикаторів та 

побудова рейтингу областей, обґрунтування пропозицій організовувався експертами 

проекту, між якими були розподілені обов’язки щодо звітування за окремі частини 

моніторингу. Для узгодження та обговорення результатів аналізу експерти постійно 

спілкувалися між собою, обговорювали виявлені тенденції, обґрунтовували пропозиції щодо 

покращання ситуації в досліджуваному регіоні. 

Певні проблеми виникли при побудові рейтингу регіонів за встановленими індикаторами. В 

основу його побудови була покладена Методика проведення моніторингу та оцінки 

результативності реалізації державної регіональної політики, затверджена Постановою КМУ 

від 21.10.2015 № 856. Проте для коректного порівняння по окремих індикаторах прийшлося 

розрахувати питомі показники, які показували значення того чи іншого параметра по 

відношенню до пов’язаних з ним категорій (числа домогосподарств, населених пунктів, 

числа ЗМІ, тощо).  

З результатами аналізу, рейтингом та висновками моніторингу можна ознайомитися в мережі 

Інтернет на сайті ГО «Інститут Регіонального Розвитку» за адресою 

http://www.institute.lviv.ua. Крім того, результати дослідження по окремих областях 

представлені на сайтах їх облдержадміністрацій (http://www.oda.te.gov.ua/, 

http://manyava.org/2018/Analitical-materials-for-ODA_Frankivsk.pdf).  

В плані просування енергетичних реформ результати дослідження обговорювалися на ряді 

круглих столів, які пройшли в обласних центрах за участю представників влади, 

громадянського суспільства, засобів інформації. Результати моніторингу та напрацьовані 

пропозиції щодо покращення стану енергоефективності та щодо розвитку відновлюваної 

енергетики представлені регіональній владі для їх врахування при формуванні програмних та 

стратегічних документів по реформуванню енергетичної сфери та її наближення до 

європейських стандартів енергоспоживання.    

 

 

 

http://www.institute.lviv.ua/
http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/actualbody/analitical_materials_for_oda_ternopil.pdf
http://manyava.org/2018/Analitical-materials-for-ODA_Frankivsk.pdf
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МОНІТОРИНГ ПРОГРАМ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ РЕГІОНІВ 

 
Регіональна політика енергоефективності та розвитку відновлюваної енергетики будується 

відповідно до мети та завдань державної політики реформування енергетичної сфери. В 

світлі зобов’язань України за Угодою про асоціацію з ЄС регіональні та місцеві органи влади 

покликані створити умови, які б сприяли ощадливому енергоспоживанню та залученню 

інвестицій в енергетику регіону. Кожен регіон визначає свої завдання та механізми 

забезпечення енергоефективності, виходячи із стратегії та специфіки розвитку, 

енергетичного потенціалу, бюджетних можливостей, тощо. Тому регулювання 

енергоспоживання в конкретному регіоні має свої особливості і відрізняється від практики 

інших регіонів. Одні і ті ж регуляторні механізми в різних регіонах діють за різними 

правилами та умовами, що обумовлює вивчення та порівняння їх досвіду в пошуку 

найкращих альтернатив.  

Завдання та механізми регулювання енергоефективності в досліджуваних регіонах 

передбачаються низкою стратегічних та програмних документів. Усі досліджувані регіони 

визначили завдання енергоефективності та розвитку відновлюваної енергетики в складі 

стратегій розвитку переважно на рівні операційних цілей (табл. 1).  

Таблиця 1 

Пріоритетність завдань з енергоефективності та розвитку відновлюваної енергетики в 

стратегіях розвитку регіонів Західної України 

Стратегія Рівень  завдань з енергоефективності та розвитку 

відновлюваної енергетики в структурі цільових завдань 

стратегії 

Стратегія розвитку Закарпатської 

області на період до 2020 р. (рішення 

облради №1220 від 06.03.2015)13   

Операційна ціль 2.3. «Забезпечення енергозбереження та 

енергоефективності у виробничій та невиробничій сферах» в 

структурі стратегічної цілі 2 «Формування 

конкурентоспроможності та інноваційності економіки регіону» 

Стратегія розвитку Івано-Франківської 

області на період до 2020 р. (рішення 

облради №1401-32/2014 від 17.10.2014)14 

Операційна ціль 1.3 «Забезпечення енергоефективності» в 

структурі стратегічної цілі 1«Стійкий розвиток економіки» 

Стратегія розвитку Львівської області на 

період до 2020 року (рішення Львівської 

обласної ради №146 від 29.03.2016)15  

Комплексне завдання 2.4.5. «Енерго- та ресурсозбереження й 

енергоефективність» в складі операційної цілі 2.4. «Чисте 

довкілля» для виконання стратегічної цілі 2 «Якість життя»  

Стратегія розвитку Тернопільської 

області на період до 2020 року (рішення 

облради від 04.01.2016. № 28)16 

Операційної ціль 2.2. «Підвищення енергоефективності» в 

структурі стратегічної цілі 2 «Підвищення  

конкурентоспроможності регіону» 

Стратегія розвитку Чернівецької області 

на період до 2020 р. (рішення облради №63-

31/15 від  18.06.2015)17 

Операційна ціль 3.1. «Впровадження екологічних та 

енергозберігаючих технологій» в структурі стратегічної цілі 3 

«Збереження довкілля як основа безпечного екологічного 

середовища» 

                                                 
13 http://zakarpat-rada.gov.ua 
14 http://www.if.gov.ua/page/19310 
15 http://dfrr.minregion.gov.ua/foto/projt_reg_info_norm/2016/05/146_dod_Strategiya_2020.pdf 
16 http://economy-te.gov.ua/strategiya-do-2020-roku/strategiya-regionalnogo-rozvitku-te/ 
17 http://www.bukoda.gov.ua/page/strategiya-rozvitku-chernivetskoi-oblasti-na-period-do-2020-roku 

http://zakarpat-rada.gov.ua/
http://www.if.gov.ua/page/19310
http://dfrr.minregion.gov.ua/foto/projt_reg_info_norm/2016/05/146_dod_Strategiya_2020.pdf
http://economy-te.gov.ua/strategiya-do-2020-roku/strategiya-regionalnogo-rozvitku-te/
http://www.bukoda.gov.ua/page/strategiya-rozvitku-chernivetskoi-oblasti-na-period-do-2020-roku
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Операційні цілі з енергоефективності та розвитку відновлюваної енергетики включають 

спектр операційних завдань, які потім деталізуються програмами та проектами. Всі 

досліджувані регіони в той чи інший спосіб забезпечують реалізацію обласних 

(регіональних) програм енергоефективності та енергозбереження, зміст яких визначається 

стратегічними завданнями, а тому вимагає окремого аналізу по регіонах.  

Закарпатська область 

Гострою проблемою для забезпечення енергоефективності Закарпаття є значні витрати газу 

для утримання бюджетної сфери. Зважаючи на це, в регіоні прийнята Стратегія заміщення 

природного газу у котельнях закладів бюджетної сфери на альтернативні види палива 

та електроенергію на 2015-2020 рр. (рішення облради №1221 від 06.03.2015)18, метою якої 

є підвищення енергетичної незалежності Закарпатської області та зменшення обсягу 

споживання природного газу шляхом його заміщення альтернативними видами палива та 

електроенергією. Стратегія передбачає запровадження енергоаудиту бюджетних закладів, 

організацію переведення їх частини на альтернативне паливо, зменшення споживання 

природного газу за рахунок впровадження сучасних енергоефективних технологій. На жаль, 

амбітні завдання даної Стратегії не були підтверджені планами заходів та відповідним 

фінансуванням.  

Комплексний підхід до забезпечення енергоефективності області визначений Цільовою 

програмою енергоефективності та енергозбереження на 2016-2020 рр. (рішення 

Закарпатської облради №189 від 17.03.2016)19. Програма покликана забезпечити оптимізацію 

паливно-енергетичного балансу області, скоротити споживання газу населенням та житлово-

комунальним господарством, зменшити видатки на утримання бюджетних закладів за 

рахунок їх переведення на альтернативні види палива, створити регіональну систему 

моніторингу і контролю за ефективним використанням паливно-енергетичних ресурсів.   

Програмою передбачається запровадити: 

 енергомоніторинг: організацію на постійній основі баз поновлювальної 

інформації щодо технічних параметрів будівель, систем теплозабезпечення, споживання 

енергоносіїв для опалення та витрат електроенергії в бюджетній сфері, визначення найбільш 

енерговитратних закладів (щомісячно протягом опалювального сезону), планування і 

реалізацію дій з підвищення їх енергоефективності; 

 популяризацію серед населення інформації щодо ощадного споживання 

енергетичних ресурсів та щодо принципів дії державної програми підтримки населення на 

впровадження енергоефективних заходів в житлових будинках; 

 відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами, отриманими населенням 

на заходи з енергозбереження. 

Моніторинг виконання програми показав, що її результативність є незначною, оскільки 

достатніх коштів на її реалізацію не було виділено: в 2016 році фінансування програми 

склало 3,8% від запланованої суми, в 2017р. - 5,6%20, на середину 2018 р. фінансування 

                                                 
18 http://zakarpat-rada.gov.ua 
19 http://zakarpat-rada.gov.ua 
20 http://zakarpat-rada.gov.ua 

http://zakarpat-rada.gov.ua/
http://zakarpat-rada.gov.ua/
http://zakarpat-rada.gov.ua/
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програми не розпочиналося21.  

Крім регіональної програми енергоефективності в області діє 6 місцевих програм по 

відшкодуванню відсотків по кредитах в сфері енергозбереження. 

Оцінюючи програмне забезпечення енергоефективності та енергозбереження в Закарпатській 

області, слід констатувати, що програмні документи націлені на впровадження реформ у 

енергоспоживанні та за своїм змістом відповідають вимогам Угоди про асоціацію та 

розпорядженню КМУ «Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС». 

Водночас цільова регіональна програма енергоефективності носить дещо декларативний 

характер, так як не отримує належного фінансування. В області відсутні програми зі 

стимулювання розвитку альтернативної енергетики. Недостатньо опрацьовані механізми 

залучення приватних інвестицій в енергозбереження бюджетної сфери.   

Івано-Франківська область 

Для розв’язання стратегічних завдань енергоефективності та розвитку відновлюваної  

енергетики в області прийнято ряд програмних документів.  

Програма енергозбереження для населення Івано-Франківської області на 2015-2018 роки 

(рішення облради №1836-39/2015 від 16.10.2015)22 націлена на сприяння впровадженню 

населенням заходів зі зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів. Механізм, 

закладений програмою, передбачає часткове відшкодування відсоткових ставок за 

залученими в кредитно-фінансових установах коротко- або середньостроковими кредитами 

на впровадження енергозберігаючих заходів, що надаються населенню (фізичним особам, 

ОСББ, ЖБК).  

Аналіз механізму програми дозволяє виділити два аспекти, які підвищують її дієвість у сфері 

забезпечення енергоефективності та енергоощадливості. По-перше, програма конкретизує 

механізм відшкодування відсотків за кредитами, отриманими ОСББ, ЖБК. По друге, кошти, 

виділені на реалізацію програми, передбачається використати за 3-а напрямками заходів:  

 відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами, отриманими 

населенням (фізичними особами, ОСББ, ЖБК) на заходи з енергозбереження; 

 популяризація економічних, екологічних і соціальних переваг 

енергозбереження, підвищення громадського освітнього рівня у цій сфері; 

 організація заходів по супроводу програми. 

В рамках реалізації програми на відшкодування частини відсотків за «теплими» кредитами 

з обласного бюджету протягом останніх 3-х років щорічно виділяється по 1 млн. грн. Це є 

додатковим стимулом для запозичення коштів домогосподарствами на проведення 

енергозберігаючих заходів. За підсумками 9-и місяців 2018 р. область на 2-му місці серед 

досліджуваних регіонів за часткою домогосподарств, які уклали кредитні договори в рамках 

механізмів підтримки заходів з енергоефективності в житловому секторі за рахунок 

коштів державного бюджету. 

                                                 
21 https://carpathia.gov.ua/storinka/oblasnyy-byudzhet 
22 http://www.orada.if.ua/fileadmin/documents/Rishennja/06_39/1836-39.pdf 

https://carpathia.gov.ua/storinka/oblasnyy-byudzhet
http://www.orada.if.ua/fileadmin/documents/Rishennja/06_39/1836-39.pdf


- 23 - 

Крім обласної в області прийнято 13 місцевих програм відшкодування відсотків, 5 з яких 

мають затверджені бюджети.  

Регіональна цільова програма енергоефективності і розвитку сфери виробництва 

енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії області на 2016-2020 роки (рішення облради 

№230-5/2016 від 10.06.2016)23 націлена на модернізацію системи енергоспоживання та 

оптимізацію паливного балансу регіону, зокрема шляхом запровадження систем 

електроопалення і водопідігріву акумуляційного типу та технологій з використанням 

альтернативних та відновлюваних джерел енергії. 

Програма передбачає залучення всіх можливих джерел фінансування. Ставка робиться на 

власні кошти підприємств та залучені джерела, що є проблематичним з огляду на нинішній 

фінансовий стан більшості суб’єктів господарювання та невисоку доступність інвестицій. 

Можливості обласного та місцевих бюджетів теж є обмеженими і не дозволяють забезпечити 

повноцінне фінансування запланованих заходів в бюджетній сфері. З огляду на це, в рамках 

програми передбачається запровадження фінансування енергозберігаючих проектів 

енергосервісними компаніями (ЕСКО-механізмів). Експерти проекту оцінили дану програму 

як реформаторську за цілями та змістом, одночасно вказавши на недостатню ресурсну 

обґрунтованість завдань.    

Регіональна цільова програма зовнішнього освітлення селищних та сільських населених 

пунктів області до 2020 року (рішення облради № 53-2/2015 від 25.12.2015)24 покликана 

підвищити ефективність та надійність функціонування мереж зовнішнього освітлення 

селищних та сільських населених пунктів, забезпечити утримання, належне функціонування 

та збереження освітлювальних приладів на території об'єктів благоустрою, впровадити 

енергозберігаючі технології та обладнання, будівництво нових мереж. Фінансування 

програми передбачене з обласного та місцевого бюджетів, причому умовою фінансування 

заходів з обласного бюджету є співфінансування з відповідного місцевого бюджету в 

розмірі, що повинен становити не менше 30%. Моніторинг показав, що завдання програми не 

розв’язують проблему зовнішнього освітлення в регіоні, оскільки на сьогодні Івано-

Франківщина має один із найменших показників частки енергозберігаючих джерел світла у 

зовнішньому освітленні населених пунктів, відсотків до загальної кількості світлоточок. 

Обласна програма «Теплий заклад культури Прикарпаття» на 2016-2020 роки (рішення 

облради № 46-2/2015 від 25. 12. 2015)25 передбачає оснащення закладів культури економним 

опаленням та створення належних умов для творчої діяльності працівників культури та 

нормативного температурного режиму відвідувачам під час проведення масових культурно - 

мистецьких заходів. Фінансове забезпечення виконання заходів програми передбачається 

здійснювати за рахунок коштів обласного і місцевих бюджетів, виходячи із можливостей їх 

дохідної частини, що певним чином обмежує масштаби реалізації програми. 

Моніторинг програм енергоефективності та розвитку відновлюваної енергетики Івано-

Франківщини засвідчує концентрацію зусиль обласної та місцевих рад на розв’язання 

                                                 
23 http://www.orada.if.ua/fileadmin/documents/Rishennja/2015-2020/07_05/230-5-.pdf 
24 http://www.orada.if.ua/fileadmin/documents/Rishennja/2015-2020/07_02/0053-02.pdf 
25 http://www.orada.if.ua/fileadmin/documents/Rishennja/2015-2020/07_02/0046-02.pdf 

http://www.orada.if.ua/fileadmin/documents/Rishennja/2015-2020/07_05/230-5-.pdf
http://www.orada.if.ua/fileadmin/documents/Rishennja/2015-2020/07_02/0053-02.pdf
http://www.orada.if.ua/fileadmin/documents/Rishennja/2015-2020/07_02/0046-02.pdf
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проблем енергозбереження, що знайшло відображення у стратегії області та в ряді програм, 

що мають системний реформаторський зміст. Недоліком чинних програм з 

енергоефективності є певний дисбаланс між поставленими завданнями та доступним  

ресурсним забезпеченням. Для області актуальним є напрацювання програмних механізмів 

залучення інвесторів до сфери енергоефективності. 

Львівська область 

Реформування в сфері енергоефективності та розвитку відновлюваної енергетики на 

Львівщині передбачене рядом програмних документів. 

Програма енергозбереження для населення Львівщини на 2017 – 2020 роки (рішення 

облради № 330 від 27.12.2016)26 впроваджує відшкодування обласним бюджетом 

позичальникам частини (від 5% до 20% річних) відсоткової ставки у національній валюті за 

кредитами, отриманими на заходи з енергозбереження та на впровадження заходів, 

орієнтованих на використання альтернативних джерел енергії. Відмінністю програми від 

аналогічних програм, прийнятих в інших регіонах, є диференціація розміру відшкодування 

відповідно до індексу податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці27 

територій, що створює пільгові умови для мешканців територій з меншими доходами. Ще 

однією відмінністю є те, що програмою передбачено підтримку мешканців Львівщини, які 

встановлюють приватні сонячні станції (відшкодування 10% тіла кредиту але не більше 25 

тис. грн.)28. 

У Львівській області діє 23 районні та міські програми енергозбереження і мешканці 

отримують компенсації одразу з трьох джерел - державного, обласного та районного або 

міського бюджетів29. Скориставшись цими програмами, мешканець може фактично не 

сплачувати відсотки за користування кредиту, а лише повертати тіло кредиту30 
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Рис. 3. Показники реалізації обласної програми енергозбереження для населення 

Львівщини в 2015-2017 рр. 

                                                 
26 http://loda.gov.ua/programy 
27 Індекс податкоспроможності є коефіцієнтом, що визначає рівень податкоспроможності зведеного бюджету 

міста обласного значення, бюджету об’єднаної територіальної громади, районного бюджету порівняно з 

аналогічним середнім показником по всіх зведених бюджетах міст обласного значення, районів і бюджетах 

об’єднаних територіальних громад в Україні у розрахунку на одну людину (ч.2 ст.99 Бюджетного кодексу 

України).  
28 http://loda.gov.ua/news?id=39932 
29 http://loda.gov.ua/news?id=32831 
30 http://leopolis.news/zhytelyam-lvivshhyny-vidshkoduvaly-majzhe-8-mln-grn-za-programoyu-energozberezhennya/ 

http://leopolis.news/zhytelyam-lvivshhyny-vidshkoduvaly-majzhe-8-mln-grn-za-programoyu-energozberezhennya/
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Програма енергозбереження для  населення  оцінена експертами проекту як одна із найбільш 

тривалих та найефективніших регіональних програм. Починаючи з 2006р. в рамках 

виділених програмою коштів населення області має можливість покрити частину відсотків 

по кредитах на енергозберігаючі заходи. Останні три роки забезпечується 100-відсоткове 

фінансування програми.  

Програма енергозбереження для бюджетної сфери Львівщини на 2016 – 2020 роки 

(рішення №168 від 31.05.2016)31 призначена вдосконалити управління енергоощадністю в 

бюджетній сфері області.  

Програма націлена на реалізацію 3-х напрямків: 

 впровадження системи енергоменеджменту і моніторингу енерговитрат; 

 проведення енергетичного аудиту та технічне обслуговування систем 

енергопостачання в бюджетних закладах; 

 залучення інвестиційних коштів. 

Позитивною стороною регулювань, передбачених програмою, є побудова системи 

енергоменеджменту і моніторингу енерговитрат та запровадження порядку впровадження 

енергоощадних заходів в бюджетній сфері. Завдяки (частково) реалізації програми 

Львівщина є єдиною з досліджуваних областей, де започатковано укладення енергосервісних 

договорів. До недоліків запроваджених регулювань слід віднести певну монополізацію 

послуг з енергоаудиту бюджетних закладів. Сам документ структурно є складним і включає 

ряд положень, які доцільно було б затвердити окремо. Це стосується, зокрема, алгоритму 

проведення енергоощадних заходів, а саме процедур енергоаудиту та енергомонітрингу, 

включених у 4-ий розділ Програми, доданих до програми Положення про порядок та умови 

проведення конкурсу щодо будівництва/реконструкції/облаштування котелень для 

забезпечення теплопостачання об’єктів бюджетної сфери, що знаходиться у спільній 

власності територіальних громад Львівської області, Типового договору про реалізацію 

спільного проекту щодо забезпечення теплопостачання об’єктів бюджетної сфери, що 

знаходяться у спільній власності територіальних громад Львівської області.  

Програма зовнішнього освітлення населених пунктів Львівської області на 2017-2020 

роки (рішення № 361 від 14.02.2017)32 націлена на підвищення ефективності та надійності 

функціонування об’єктів зовнішнього освітлення та зменшення ними споживання 

електричної енергії. Програма впроваджує порядки конкурсного відбору інвестиційних 

проектів та проектів з виготовлення проектно-кошторисної документації, за якими однією із 

умов відбору проекту є відсоток участі місцевих органів влади у його співфінансуванні. За 

рахунок збільшення суми та частки місцевих бюджетів план фінансування програми в 2017 

р. був перевиконаний на третину. Проте виділених коштів є недостатньо, оскільки на 

сьогодні за впровадженням енергозберігаючих джерел світла у зовнішньому освітленні 

область відстає від сусідніх регіонів.  

Моніторингова оцінка бюджетного фінансування програм енергоефективності та 

енергозбереження Львівської області є найвищою серед досліджуваних областей. В 2017 р. 

                                                 
31 http://www.oblrada.lviv.ua//document.php?doc_id/469 
32http://gw1.oblrada.lviv.ua/rada/rishennialor.nsf/52889c345440ab40c2257b55007e8f51/d1ab04682199eccbc22580cf0

0580f6b? 

http://www.oblrada.lviv.ua/document.php?doc_id/469
http://gw1.oblrada.lviv.ua/rada/rishennialor.nsf/52889c345440ab40c2257b55007e8f51/d1ab04682199eccbc22580cf00580f6b
http://gw1.oblrada.lviv.ua/rada/rishennialor.nsf/52889c345440ab40c2257b55007e8f51/d1ab04682199eccbc22580cf00580f6b
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недофінансовано лише програму енергозбереження для бюджетної сфер на 11,5%. Станом 

на 1 жовтня 2018 р. всі програми в сумі профінансовані на 55,29% від запланованого обсягу. 

Підсумовуючи результати моніторингу програм в сфері енергоефективності Львівщини, слід 

відмітити запровадження в практику дієвих механізмів регулювання, які покликані 

активізувати реалізацію енергозберігаючих заходів у найбільш проблемних сферах 

енергоспоживання – житлово-комунальному господарстві, бюджетній сфері, благоустрої 

населених пунктів. Водночас проблема енергоспоживання залишається нерозв’язаною і 

вимагає більше вкладень в її реалізацію.  

Тернопільська область 

В рамках реалізації стратегії Тернопільської області прийнята Обласна комплексна 

програма енергоефективності та енергозбереження на 2016-2019 роки (рішення облради 

№228 від 31.05. 201633), яка визначила напрямки політики енергоефективності та 

енергозбереження в області (табл.2).  

Таблиця 2 

Напрями діяльності та заходи обласної комплексної програми енергоефективності та 

енергозбереження на 2016-2019 роки 
НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАХОДИ 

Зменшення обсягу 

технологічних витрат і 

невиробничих витрат 

енергоресурсів 

Заміна та модернізація котелень і котельного обладнання на об’єктах 

бюджетної сфери та комунальної теплоенергетики з використанням місцевих 

альтернативних видів палива. 

Впровадження систем електроопалення (електро-тепло- акумуляційного 

обігріву та гарячого водопостачання). 

Проведення санації житлових будинків та будівель бюджетних установ. 

Впровадження енергоефективних освітлювальних приладів. 

Розміщення інформації в засобах масової інформації. Видання матеріалів щодо 

популяризації енергоефективності та альтернативних видів палива. 

Оптимізація структури 

енергетичного балансу 

області 

Впровадження малих гідроелектростанцій та модернізація існуючих МГЕС.  

Реалізація проектів з використанням енергії сонця для вироблення електричної 

енергії. 

Реалізація проектів з будівництва вітрових електростанцій. 

Реалізація проектів з будівництва установок, що працюють на біогазі. 

Реалізація проектів із будівництва установок для виробництва біодизеля та 

паливного біоетанолу. 

Освоєння виробництва твердого палива. 

Розвиток сировинної бази для виробництва біопалива. 

Освоєння виробництва твердо-паливних котлів на підприємствах області. 

Розробка нових родовищ торфу. 

Енергоефективність 

промислової групи 

споживачів 

Модернізація котельного обладнання. 

Переведення котелень на використання альтернативних видів палива. 

Модернізація технологічного обладнання. 

Інформаційно - технічне 

забезпечення 

впровадження 

енергоефективності 

населенням 
 

Проведення заходів з популяризації енергоефективності серед населення. 

Заходи із стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів 

шляхом відшкодування частини відсотків кредитів, залучених на придбання 

енергоефективного обладнання та матеріалів. 

 

До 2018 року програма не отримувала фінансування і практично залишалася декларативним 

документом. В поточному році на фінансування програми бюджетом передбачена сума в 

                                                 
33 http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/448.htm 

http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/448.htm
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розмірі 2,7 млн грн. Так само в цьому році облрадою було прийнято 3 рішення щодо 

фінансування з обласного бюджету енергоефективних заходів в окремих бюджетних 

закладах. В області прийнято чотири місцеві програми енергоефективності, проте лише одна 

з них має затверджений бюджет  

Незважаючи на низьку ефективність програм з енергозбереження в області забезпечується 

певний прогрес в скороченні енергоспоживання. За рахунок програми «теплих кредитів» в 

2018р. росла частка домогосподарств, яким надано кредити на заходи з енергозбереження. 

Область є лідером серед досліджуваних регіонів за часткою сумарної потужності котелень на 

альтернативних видах палива. 

Моніторинг програмного забезпечення енергоефективності та енергозбереження в 

Тернопільській області виявив певну пасивність в діяльності регіональної та місцевих влад в 

сфері стимулювання енергоощадливості. Вимагається деталізація механізмів, закладених 

чинною програмою енергоефективності, узгодження запланованих заходів на виконання 

програми з ресурсним забезпеченням, розробка ряду регулювань для залучення інвестицій у 

бюджетну сферу.  

Чернівецька область 

В області діє Регіональна програма часткового відшкодування відсоткових ставок за 

залученими кредитами, що надаються фізичним особам, об'єднанням співвласників 

багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам Чернівецької 

області на заходи з підвищення енергоефективності, на 2018 - 2019 роки (рішення 

облради № 255-19/17 від 21.12.2017)34. Відповідно до програми за рахунок коштів обласного 

бюджету відшкодовується 10% річних за кредитом, отриманим на заходи з 

енергозбереження. Крім відшкодування відсотків, програма передбачає заходи з: 

 проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо впровадження заходів з 

енергозбереження та енергоефективності в житловій сфері;  

 проведення моніторингу щодо впровадження заходів з енергозбереження та 

енергоефективності. 

Обсяг видатків на реалізацію програми визначається, виходячи з бюджетних можливостей. 

З врахуванням населення, кількість якого в порівнянні з іншими областями є меншою, на 

розвиток енергоефективності бюджет виділяє дуже мало. В 2016 р. сума відшкодування з 

обласного бюджету становила 100 тис. грн. (планувалося 1 млн грн.). В 2017 р. на 

реалізацію програми було скеровано лише 35% від запланованої суми. В 2018р. початкова 

передбачена сума фінансування програми була відкорегована в сторону зменшення на 60%. В 

області діє лише одна місцева програма енергоефективності в м. Чернівці.  

Область відноситься до регіонів з невисоким рівнем питомого споживання паливно-

енергетичних ресурсів. Певний вклад в формування енергоспоживання забезпечено за 

рахунок реалізації ряду енергозберігаючих проектів в рамках міжнародної технічної 

допомоги та державної програми «теплих кредитів».   

                                                 
34 http://oblrada.cv.ua/document/regional_program/ 

http://oblrada.cv.ua/document/regional_program/
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Моніторинг показав, що програмні завдання з енергоефективності не завжди ув’язуються з 

ресурсним забезпеченням, що робить проблемним їх реалізацію. Вимагається зміна підходів 

до фінансування заходів з енергоощадливості, зокрема впровадження ЕСКО-контрактів в 

бюджетній сфері. Доцільною є систематизація та структуризація всіх планових завдань з 

енергоефективності та даних про їх фактичне виконання, що дозволить відслідковувати 

проведені зміни та виявити завдання, які слід розв’язати. В області слід активніше 

впроваджувати сучасні механізми управління енергоефективністю на регіональному рівні та  

проводити політику сприяння залученню інвестицій в енергоефективність. 
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ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА РОЗВИТКУ 
ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ: РЕЙТИНГ РЕГІОНІВ 
 
Моніторингова оцінка індикаторів енергоефективності та розвитку відновлюваної 

енергетики в п’яти областях Західної України виявила стан, проблеми та тенденції реалізації 

політики енергозбереження, рівень виконання регіонами зобов’язань України в енергетичній 

сфері відповідно до угоди з ЄС.  

Перша група індикаторів громадського моніторингу оцінює кількісні показники, які є 

базовими для оцінювання відновлюваної енергетики та енергоефективності в складі 

моніторингу соціально-економічного розвитку. Моніторинг передбачав відслідковування 

індикаторів протягом 2018 р. поквартально з тим, щоб відслідкувати реакцію влади на його 

результати. Слід сказати, що у всіх областях отримані моніторингові оцінки були прийняті 

до уваги і частково враховані при прийнятті рішень в 2018 році.  

Таблиця 3  

Базові індикатори моніторингу енергоефективності та розвитку відновлюваної 

енергетики 
Показник Рік Області 

Закарпат

ська* 

Івано - 

Франківська 

Львів 

ська 

Тернопіль

ська 

Чернівець

ка 

Частка оснащення багатоквартирних 

житлових будинків побудинковими 

приладами обліку теплової енергії, % 

2017 - 73,0 85,5 17,6 79,6 

2018 

(9 міс.) 
- 72,3 88,4 15,1 81,4 

Частка сумарної потужності котелень на 

альтернативних видах палива в регіоні, 

відсотків до загальної потужності котелень 

регіону 

2017 12,0 14,5 15,2 24,0 4,5 

2018 

(9 міс.) 
12,0 14,5 15,1 24,2 4,4 

Частка домогосподарств, які уклали 

кредитні договори в рамках механізмів 

підтримки заходів з енергоефективності в 

житловому секторі за рахунок коштів 

державного бюджету (у тому числі із 

співфінансуванням з місцевих бюджетів), 

відсотків до загальної кількості 

домогосподарств регіону 

2017 1,21 1,24 1,16 1,17 1,16 

2018 

(9 міс.)/ 

2017  

(9 міс.) 

0,69/ 

1,09 

0,79/ 

1,1 

0,82/ 

1,02 

0,52/ 

0,94 

0,47/ 

1,03 

Частка бюджетних установ регіону, з 

якими у звітному періоді було укладено 

енергосервісні договори, відсотків до 

загальної кількості бюджетних установ 

регіону 

2017 0 0 0 0 0 

2018 

(9 міс.) 
0 0 0,15 0 0 

Обсяги паливно-енергетичних ресурсів, 

спожитих у регіоні за звітний період на 

душу населення регіону, тонн нафтового 

еквіваленту (т.н.е.) 

2016 0,68 1,22 1,07 0,83 0,74 

2017 0,71 1,46 1,01 0,96 0,75 

Частка обсягу теплової енергії, виробленої 

в регіоні з альтернативних видів палива 

або відновлюваних джерел енергії за 

звітний період, відсотків до загального 

обсягу виробленої теплової енергії в 

регіоні за звітний період 

2016 1,3 13,80 4,10 2,70 4,00 

2017 20,0 15,08 6,81 9,84 5,67 

Рівень впровадження енергозберігаючих 

джерел світла у зовнішньому освітленні 

населених пунктів, відсотків до загальної 

кількості світлоточок 

2016 43,1 26,0 32,2 32,8 19,9 

2017 37,3 48,7 32,1 50,4 36,2 
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*У Закарпатській області відсутнє централізоване опалення та гаряче водопостачання 

Порівняння значень базових індикаторів енергоефективності та розвитку відновлюваної 

енергетики показує, що за 3 індикаторами має місце значний розрив між найкращим та 

найгіршим їх значеннями по регіонах. Це стосується частки оснащення багатоквартирних 

житлових будинків побудинковими приладами обліку теплової енергії, частки сумарної 

потужності котелень на альтернативних видах палива та частки обсягу теплової енергії, 

виробленої в регіоні з альтернативних видів палива або відновлюваних джерел енергії, 

найкращі та найгірші значення яких по регіонах відрізняються між собою більше ніж в три 

рази.  

Індикатори, що відображають діяльність регіону по реформуванню системи 

енергозбереження, зокрема роботу з співробітництва в сфері енергетичної безпеки та 

енергозбереження з ЄС, засвідчили наявність регіональних ініціатив в даній сфері у всіх 

регіонах та активну реалізацію проектів щодо реформування системи енергоспоживання. 

Кожним регіоном розроблені стратегічні та програмні документи з енергоефективності та 

розвитку відновлюваної енергетики і плани заходів на їх виконання. Інша річ, що через 

недостатність фінансових ресурсів багато заходів лишилися нереалізованими, що свідчить 

про недостатню ресурсну обґрунтованість планових завдань. 

Всі регіони задіяні в різних донорських програмах та проектах, які поширюють передовий 

досвід  енергозбереження в рамках міжнародної технічної допомоги (табл. 4). Моніторинг 

показав, що переважаюча частина міжнародних форумів, конференцій, семінарів та інших 

публічних заходів з обговорення проблем енергоефективності та енергозбереження 

проводиться в регіонах саме в рамках реалізації даних програм та проектів.   

Таблиця 4 

Участь регіонів у реалізації донорських програм/проектів ЄС станом на 1.10.2018р.  

Назва донорської програми/проекту 

Області  

З
а

к
а

р
п

а
т
сь

к
а
 

Ів
а

н
о

 -
 

Ф
р

а
н

к
ів

сь
к

а
 

Л
ь

в
ів

сь
к

а
 

Т
ер

н
о

п
іл

ь
сь
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а
 

Ч
ер

н
ів
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ь

к
а

 

ПРООН/ЄС «Місцевий розвиток орієнтований на громаду» + + + + + 

ЄС «Угода мерів схід» + + + + + 

EU4Energy: Мережа локальних організацій громадянського суспільства 

в питаннях енергоефективності (CLEEN) 
+     

GIZ: Консультування підприємств щодо енергоефективності +  + + + 

NEFCO: Східноєвропейське партнерство з питань енергоефективності 

та екології E5P  + +  + 

«FARADAY» - побудова довготривалих механізмів транскордонної 

співпраці у сфері відновлювальних джерел енергії 
  +  

 

 

 

Регіональні ініціативи з розвитку відновлюваної енергетики показують тенденцію до 

нарощення її потенціалу в структурі виробництва енергії, що демонструють дані, наведені в 

табл. 5. Враховуючи значні ресурсні можливості та сприятливість умов для виробництва і 

продажу енергії з відновних джерел, майже у всіх регіонах намітилися позитивні тенденції 

до збільшення сектору альтернативної енергетики. За інтегральним показником, який 
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об’єднує кількість та потужність об’єктів відновлюваної енергетики в розрахунку на 1000 

домогосподарств лідерство належить 2-м областям – Івано-Франківській та Львівській, 

аутсайдером в цьому плані виступає Чернівецька область.  

Таблиця 5 

Кількість ліцензованих об’єктів відновлюваної енергії (ВДЕ) в регіонах в 2018 р.35  

Вид енергії 

Області 

Закарпатська Івано - 

Франківська 

Львівська Тернопільська Чернівецька 

на 

12.02. 

на 

19.10. 

на 

12.02. 

на 

19.10. 

на 

12.02. 

на 

19.10. 

на 

12.02. 

на 

19.10. 

на 

12.02. 

на 

19.10. 

Сонячна  6 11 18 27 12 23 11 13 1 4 

Вітрова 0 0 1 1 3 4 0 1 0 0 

Гідроенергія 10 10 5 5 2 2 12 13 2 3 

Біогаз 2 2 2 3 1 2 0 0 0 0 

Всього: 18 23 26 36 18 31 23 27 3 7 

Довідково:      

Кількість земельних 

ділянок, виділених 

під об’єкти ВДЕ 

- 17 33 - 26 

Кількість сонячних 

електростанцій в 

приватних 

господарствах  

166 173 160 227 127 

Потужність ВДЕ, 

МВт 
89,4 83,4 89,9 17,2 2,1 

 

Моніторинг поінформованості населення з питань енергоефективності та розвитку 

відновлюваної енергетики дослідив масштаби та зміст інформації, представленої на сайтах 

обласних органів влади та частоту висвітлення тематичних питань в місцевих ЗМІ. Оцінка 

інформаційного наповнення сайтів регіональних органів влади виявила наступне: 

 у всіх областях на відповідних сайтах представлені діючі та проекти 

нормативно-правових актів відповідних органів влади; 

 на сайтах подана довідкова та ознайомча інформація з питань 

енергоефективності та розвитку відновлюваної енергетики, проте обсяги та 

структура її подання різниться залежно від регіонів; 

 довідкова інформація щодо цін на енергоресурси представлена частково, на 

окремих сайтах вона взагалі відсутня; 

 найчастіше інформація про енергоефективність та відновлювану енергетику 

подається в розділі новин; 

 на сайтах частково представлена звітна інформація щодо виконання цільових 

програм та планів заходів; 

 пошук інформації на сайтах оцінюється як утруднений: алгоритм пошуку, крім 

сайтів обласних органів Львівщини, є недосконалим; 

 інформація, представлена на сайтах, часто носить застарілий характер і не є 

актуальною. 

                                                 
35 http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/REESTR_ALT.pdf   

 

http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/REESTR_ALT.pdf
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Місцеві засоби масової інформації достатньо активно висвітлювали питання 

енергоефективності та розвитку відновлюваних джерел інформації, особливо в період до або 

після підняття тарифів на окремі енергоносії , що демонструють дані, наведені в табл. 6.  

Таблиця 6 

Кількість оприлюднень інформації з питань енергоефективності та розвитку 

відновлюваної енергетики в регіонах в розрахунку на одне ЗМІ  

Вид ЗМІ 

Області 

Закарпатська Івано - 

Франківська 

Львівська Тернопільська Чернівецька 

2017р. 2018р. 

(9 міс.) 

2017р. 2018р. 

(9 міс.) 

2017р. 2018р. 

(9 міс.) 

2017р. 2018р. 

(9 міс.) 

2017р. 2018р. 

(9 міс.) 

Інформація з питань енергоефективності 

Преса 521 845 625 936 857 1324 259 449 384 459 

Телевізійні та радіо 

канали 
469 222 280 465 701 907 324 663 54 508 

Інформація з питань розвитку відновлюваної енергетики 

Преса 178 236 147 545 921 749 37 115 66 105 

Телевізійні та радіо 

канали  
43 27 93 60 280 553 43 180 6 76 

 

Моніторинг умов інвестування дослідив діяльність регіонів з залучення інвестицій в сферу 

енергоефективності та розвитку відновлюваної енергетики. За його підсумками, можна 

стверджувати, що приватні інвестори недостатньо мотивовані здійснювати інвестування 

даної сфери практично у всіх областях. Сума бюджетних коштів, що скеровуються на 

інвестування енергоефективності домогосподарств, в розрахунку на 1 жителя в більшості 

областей є менше 1 грн. Кошти, що скеровуються на енергозбереження бюджетних закладів, 

є недостатніми, щоб в короткій перспективі мінімізувати витрати на їх утримання. Крім 

Львівщини, жоден із досліджуваних регіонів не запровадив практику ЕСКО-контрактів.  

Частково проблема енергоефективності регіонів розв’язується шляхом впровадження 

проектів, що фінансуються європейськими фінансовими установами в порядку надання 

донорської допомоги або кредитів.  

Інвестиції в розвиток енергетичного потенціалу регіонів мають позитивну тенденцію (рис.4). 

Переважаюча їх частина скеровується в розвиток відновлюваної енергетики, що знаходить 

відображення у збільшенні її об’єктів.   

 

Рис. 4. Питомі інвестиції в енергетику регіонів за 1-е півріччя 2018 р.(грн. на одну особу) 
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Будівництво об’єктів енергетики здійснюється частково за рахунок залучення іноземних 

інвестицій, хоча вони і не є масштабними. В поточному році іноземні інвестиції 

скеровувалися лише в енергетику Львівської та Тернопільської областей, в період 2015-2017 

рр. іноземний капітал вкладався в об’єкти на території чотирьох областей, крім Чернівецької. 

Об’єктів відновлюваної енергетики, фінансування яких забезпечується європейськими 

фінансовими установами, моніторингом не виявлено. Так само не встановлена кількість 

суб’єктів, які застосовують енергетичні стандарти ЄС.  

Підсумком моніторингу енергоефективності та розвитку відновлюваної енергетики є рейтинг 

регіонів за досліджуваними показниками. За комплексом показників моніторингу, які 

формують зведений рейтинг областей Західної України за рівнем енергозбереження та 

відновлювальної енергетики в 2018 р., за 9 місяців 2018 р. першу рейтингову сходинку 

обіймає Львівська область. На другій позиції Івано-Франківська область. Третю позицію між 

собою розділили Закарпатська та Тернопільська області. Аутсайдером серед 5 областей стала 

Чернівецька область (рис. 5). 

 

 

 

 

Рис. 5. Місце областей в рейтингу енергоефективності та розвитку відновлюваної  

енергетики за підсумками 9 місяців 2018 р.  

Рейтингові місця областей встановлені на основі оцінювання значень обраних показників 

моніторингу в період на основі підрахунку відносних відхилень показників кожного регіону 

від максимальних та мінімальних значень таких показників інших регіонів.  

Місце у рейтингу є відображенням результативності політики енергозбереження регіону і 

показує, наскільки масштабними та ефективними є дії влади, скеровані на активізацію 

процесів з економії енергетичних ресурсів, зокрема обмежених ресурсів газу, та з розвитку 

відновлюваних джерел енергії. Загальна позиція кожного регіону розраховується внаслідок 

інтеграції рейтингу за кожним із встановлених показників, тобто кожна область має свою 

комбінацію рейтингу по окремих показниках. За 3-а індикаторами позиції по всіх областях є 

рівними в силу того, що не було виявлено фактичної діяльності, яка формує їх значення 

(стосується індикаторів реалізації інвестиційних проектів в сфері енергозбереження за 

участю іноземних інвестицій, здійснення проектів, які фінансуються європейськими 

фінансовими установами в сфері відновлювальної енергетики, числа суб’єктів 

 1-е місце 

Львівська 
область  

2-е місце 

Івано-Франківська 
область 

3-є місце 

Закарпатська, 
Тернопільська області  

4-е місце 

Чернівецька 
область  
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підприємницької діяльності, що застосовують енергетичні стандарти ЄС). За показником 

«частка бюджетних установ регіону, з якими в звітному періоді було укладено енергосервісні 

договори» всі області, крім Львівської, мають нульові значення, тому для коректності 

рейтингових оцінок їм було присвоєне друге місце, хоча реально за цим показником вони є 

аутсайдерами. Якщо окремі рейтингові позиції для 2-х і більше областей виявилися 

однаковими, то їх було враховано при формуванні рейтингу для кожної області, тобто два і 

більше разів.  

Закарпатська область 

Область в рейтингу енергоефективності за підсумками 9 місяців 2018р. займає «золоту 

середину». За більшістю параметрів вона знаходиться на 1-ій або 2-ій сходинці (рис. 6).  

 
 

Рис. 6. Кількість параметрів 

енергоефективності, за якими 

Закарпатська область зайняла відповідні 

місця в рейтингу 

Область лідирує за 2-а параметрами – часткою 

оснащення багатоквартирних будинків 

побудинковими приладами обліку теплової 

енергії та обсягом паливно-енергетичних 

ресурсів, спожитих у регіоні на одну особу, т.н.е. 

Останній показник є інтегральним і засвідчує 

рівень запровадження енергоефективних 

технологій у всіх сферах суспільного 

господарства регіону. За сімома показниками 

область перебуває на 2-ій позиції і за чотирма на 

3-ій. Слід зазначити, що за підсумками першого 

півріччя 2018р. 3-я рейтингова позиція області за 

структурою параметрів була дещо кращою, 

оскільки регіон лідирував за чотирма 

показниками і за шістьма був на 2-ій позиції.  

Слабкою ланкою в забезпеченні енергоефективності регіону є виробництво та використання 

альтернативних видів палива. Область займає 5-е місце за часткою теплової енергії, 

виробленої з альтернативних видів палива або відновлюваних джерел енергії, в загальному 

обсягу енергії та 4-е за часткою сумарної потужності котелень на альтернативних видах 

палива. На сьогодні поки що не запущений механізм енергоменеджменту та енергосервісних 

договорів в бюджетній сфері. Область відстає за кількістю регіональних ініціатив з 

енергоефективності та сумами бюджетних засобів, що скеровуються на їх реалізацію. 

В цілому позиція Закарпаття в рейтингу енергоефективності оцінюється як достатньо 

конкурентна. Для її утримання, а то і покращання, вимагаються більш активні дії влади і 

громад з переходу бюджетних установ на альтернативні та відновлювані джерела енергії, 

запровадження систем енергоменеджменту, сприяння термомодернізації житлового фонду. 

Не зайвим є нарощення інвестиційного потенціалу в сфері відновлюваної енергетики та 

нарощення числа регіональних ініціатив з енергозбереження.  

Івано-Франківська область  

Івано-Франківщина відноситься до областей, регіональна політика підвищення 

енергоефективності якої відноситься до результативних та конкурентоспроможних. Область 
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посідає 2-у сходинку у рейтингу енергоефективності за підсумками 9 місяців 2018р. (рис.7). 

 Рис. 7. Кількість параметрів 

енергоефективності, за якими Івано-

Франківська область зайняла відповідні 

місця в рейтингу 

Область лідирує за часткою теплової енергії, 

виробленої з альтернативних видів палива або 

відновлюваних джерел енергії. Активність 

регіону у реформуванні енергетики 

підтверджується присвоєним йому першим 

місцем за кількістю регіональних ініціатив в 

сфері енергозбереження та за кількістю і 

потужністю об'єктів відновлюваної енергетики 

в розрахунку на одне домогосподарство. 

Область є першою за рівнем співпраці з ЄС в 

сфері енергозбереження та за розробкою планів 

заходів з енергозбереження та розвитку 

відновлюваної енергетики.  

 

За одинадцятьма показниками область займає 2-у та 3-ю сходинку (за підсумками першого 

півріччя 2018р. таких показників було 9). Лише за чотирма параметрами область перебуває 

на передостанньому та останньому місці. Область відстає від регіонів-сусідів за показниками 

обсягів паливно-енергетичних ресурсів, спожитих на одну особу, та рівнем впровадження 

енергозберігаючих джерел світла у зовнішньому освітленні населених пунктів. На 

передостанньому місці перебуває за часткою оснащення багатоквартирних будинків 

побудинковими приладами обліку теплової енергії та рівнем забезпечення доступу 

соціально-вразливих груп населення до енергоресурсів. Регіон не започаткував укладення 

енергосервісних договорів, що могло б стати альтернативою для бюджетного фінансування 

енергозбереження в установах соціальної сфери. 

Оцінка лідерських рейтингових позицій Івано-Франківщини засвідчує наступне: щоб їх 

зберегти, а то і стати абсолютним лідером, регіон повинен сильніше задіяти потенціал 

енергозбереження, зокрема, запровадити мотиваційні механізми економії енергоресурсів, 

системний контроль за споживанням енергоносіїв, сучасний енергоменеджмент. Для регіону 

актуальним є поширення напрацьованих міжнародними проектами підходів та досвіду до 

організації системи енергозбереження та розвитку відновлюваної енергетики. В області в 

недостатній мірі запроваджуються енергоефективні технології в зовнішньому освітленні 

населених пунктів.   

Львівська область 

Львівщина є лідером серед досліджуваних областей. А це означає, що за 9-а показниками 

область перебуває на першій сходинці рейтингу і ні за одним показником на останній (рис. 

8).  
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 Рис. 8. Кількість параметрів 

енергоефективності, за якими Львівська 

область зайняла відповідні місця в 

рейтингу 

Львівщина єдина з досліджуваних регіонів 

започаткувала практику укладення бюджетними 

установами енергосервісних договорів, які 

передбачають реалізацію проектів з підвищення 

енергоефективності за кредитні кошти 

інвестора. Такі договори забезпечують як 

фінансову, так і енергетичну вигоду для 

інвестора, бюджетного закладу та для 

населення, є «великим плюсом» в роботі 

регіональної влади.  

Область лідирує за більшістю показників, які 

відображають роботу місцевої влади з 

забезпечення енергоефективності регіону. Це 

показники, які характеризують забезпечення 

доступу   соціально-вразливих   груп  населення  

до енергоресурсів, рівень інформування населення з питань енергозбереження та 

відновлюваної енергетики, реалізацію заходів програм/проектів за участю країн ЄС. Область 

має найсприятливіші серед досліджуваних регіонів інвестиційні умови в енергетичній сфері, 

що забезпечує їй лідерство за показниками інвестицій в сфері енергозбереження та 

відновлюваної енергетики.  

За п’ятьма показниками область перебуває на 2-ій позиції і за чотирма – на 3-ій. Це 

показники, які характеризують перехід на альтернативні джерела енергії, розвиток 

відновлюваної енергетики, налагодження обліку теплової енергії. Слід відмітити певну 

стабільність рейтингових позицій регіону, які він утримує протягом 2017-2018рр.  

Плюси регіональної політики енергозбереження перекреслює значення показника обсягу 

паливно-енергетичних ресурсів, спожитих на душу населення. За цим показником регіон 

ділить 4-5 місце в рейтингу з Івано-Франківщиною. Зважаючи на інтегральний характер 

показника, можна говорити про численні фактори, які вплинули на його значення, 

включаючи структуру та обсяги виробничої діяльності. В цілому, це тривожний сигнал для 

влади та громадськості, який засвідчує, що радикальних змін в енергоспоживанні поки що не 

досягнуто. На четвертому місці область перебуває за рівнем впровадження 

енергозберігаючих джерел світла у зовнішньому освітленні населених пунктів.  

Оцінка рейтингових позицій Львівщини доводить, що вимагається ширше запровадження в 

практику регіональної влади механізмів, які стимулюють ефективне енергоспоживання, 

залучення інвестицій в енергозберігаючі проекти та проекти відновлювальної енергетики, 

вдосконалення системного моніторингу та контролю за споживанням енергоносіїв.    

Тернопільська область. 

За підсумками першого півріччя 2018р. область була аутсайдером рейтингу 

енергоефективності, зайнявши останню позицію за шістьма показниками і передостанню – за 

п’ятьма параметрами. За підсумками 9 місяців область вийшла на 3-ю сходинку рейтингу, 

розділивши її з Закарпаттям. Число параметрів, за якими область посідала останнє місце за 



- 37 - 

підсумками першого півріччя 2018р. скоротилося втричі, натомість число показників, за 

якими область є третьою, вдвічі зросло (рис.9).  

 Рис. 9. Кількість параметрів 

енергоефективності, за якими 

Тернопільська область зайняла відповідні 

місця в рейтингу 

Тернопільщина очолює рейтинг за часткою 

сумарної потужності котелень на 

альтернативних видах палива в загальній 

потужності котелень, і, відповідно, обіймає 

другу позицію за часткою обсягу теплової 

енергії, виробленої з альтернативних видів 

палива або відновлюваних джерел енергії. 

Регіон перемістився з другого на перше місце 

також за рівнем впровадження 

енергозберігаючих джерел світла у зовнішньому 

освітленні. 

Покращився кількісний та якісний склад 

показників, за якими область займає 2-у та 3-ю 

позицію рейтингу. На вищу позицію рейтингу 

вона піднялася  за  параметрами,  які  показують  

кількість та потужність об’єктів відновлюваної енергетики в розрахунку на одне 

домогосподарство, інформування органами влади з питань відновлюваної енергетики, 

інформування населення ЗМІ, реалізацію проектів ЄС в сфері енергозбереження, 

інвестування в енергозбереження, тощо. Традиційно область на третій позиції за питомим 

споживанням паливно-енергетичних ресурсів.  

Рейтингова позиція області демонструє проблемність у застосуванні механізмів 

стимулювання енергозбереження. Регіон знаходиться на четвертій позиції за часткою 

домогосподарств, які уклали кредитні договори в рамках механізмів підтримки 

енергозбереження, та п’яте за рівнем забезпечення доступу соціально вразливих груп 

населення до енергоресурсів. Також область є аутсайдером з оснащення багатоквартирних 

будинків побудинковими приладами обліку теплової енергії. Регіональній та місцевій владі 

слід більше уваги приділяти питанням інформаційного обслуговування та проведення 

публічних заходів з питань енергозбереження, за параметрами яких регіон перебуває на 4-ій 

сходинці рейтингу. Регіон поки що не використовує ЕСКО-контракти, як альтернативу 

бюджетному фінансуванню проектів енергозбереження.  

За підсумками рейтингу, можна стверджувати, що регіон дещо відстає від сусідніх областей 

за параметрами енергоефективності та розвитку відновлюваної енергетики, проте він 

активно нарощує свій потенціал енергозбереження, а тому в перспективі може стати лідером 

рейтингу.  

Чернівецька область. 

В рейтингу енергоефективності Чернівецька область залишається на 4-ій позиції, яка є 

останньою сходинкою, зважаючи на те, що на 3-ій позиції перебуває дві області. Ні за одним 

показником область не є лідером, хоча за підсумками першого півріччя 2018р. вона 

лідирувала за часткою домогосподарств, які уклали кредитні договори в рамках механізмів 



- 38 - 

підтримки заходів з енергоефективності.  Проте відмічаються і позитивні зрушення в 

структурі рейтингових показників, які полягають у зростанні числа параметрів, за якими 

область обіймає 2-у та 3-ю позицію, і в зменшенні показників, яким присвоєно 4-е та 5-е 

рейтингове місце (рис.10).   

 Рис. 10. Кількість параметрів 

енергоефективності, за якими 

Чернівецька область зайняла відповідні 

місця в рейтингу 

 За 5-а параметрами область знаходиться на 

другому місці. Серед них показник питомого 

споживання паливно-енергетичних ресурсів на 

одну особу, який є індикатором 

енергоспоживання у всіх сферах діяльності. На 

другій позиції рейтингу область перебуває і за 

параметрами, які віддзеркалюють рівень 

інвестування енергозбереження в регіоні.  

Область зайняла 3-ю позицію за показниками, 

за якими перебувала на цій позиції і раніше, 

зокрема за часткою оснащення 

багатоквартирних будинків побудинковими 

приладами обліку теплової енергії та рівнем 

впровадження енергозберігаючих джерел світла 

у зовнішньому освітленні населених пунктів. Їх 

доповнюють 

параметри, що показують забезпечення доступу соціально вразливих груп населення до 

енергоресурсів, іноземне інвестування проектів з відновлюваної енергетики, стан планування 

заходів з енергозбереження та відновлюваної енергетики. 

Слабкими рейтинговими позиціями області (четверте та п’яте місце) є виробництво теплової 

енергії з альтернативних видів палива або відновлюваних джерел енергії, інвестування 

відновлюваної енергетики та рівень її розвитку, поширення інформації з енергозбереження 

та відновлюваної енергетики у регіональних ЗМІ, рівень співробітництва в сфері 

енергетичної безпеки та енергозбереження. Область відноситься до регіонів, які не 

започаткували укладення енергосервісних договорів.  

Рейтингова позиція регіону засвідчує певну пасивність регіону в нарощенні потенціалу 

енергозбереження, що відображається невисоким рівнем використання альтернативних та 

відновлюваних джерел, відставанням в частоті оприлюднення тематичної інформації, 

неповному використанні можливостей співпраці з інвесторами та з європейським 

партнерами.  

Виявляючи сильні та слабкі сторони системи енергозбереження в регіоні, рейтингові позиції 

областей Західної України в сфері енергоефективності формують основу для зміни існуючих 

механізмів управління в даній сфері. Це вектор, який вказує громадським організаціям, 

регіональним та місцевим органам влади, що слід робити, щоб мінімізувати відставання від 

сусідніх регіонів за індикаторами енергоспоживання та виробництва альтернативної енергії. 

Рейтинг дозволяє виявити кращі практики, запроваджені в регіонах, та їх адаптувати до 

місцевих умов.  

Зважаючи на зобов’язання України за Угодою про асоціацію з ЄС та враховуючи 



- 39 - 

прикордонне розташування регіонів Західної України, важливим є наближення рівня їх 

енергоефективності до європейських стандартів. В цьому плані доцільною є побудова 

еталонної європейської моделі енергоефективного регіону, на яку повинні рівнятися громади 

та влада, спрямовуючи свої зусилля на забезпечення виконання Угоди про асоціацію з ЄС.  
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ РЕГІОНІВ 

Прагнення влади та громад підвищити енергоефективність в регіоні спонукає їх до активних 

дій з подолання слабких сторін регіональної системи енергозбереження. Підсумком 

громадського моніторингу є виявлення проблем досліджуваних регіонів по забезпеченню 

енергоефективності та розвитку відновлюваної енергетики і визначення шляхів їх подолання. 

Не дивлячись на те, що окремі із досліджуваних областей більш активно працюють над 

забезпеченням енергоефективності та розвитку відновлювальної енергетики, що підтверджує 

їх рейтинг, проте і для них актуальним залишається необхідність покращання стану справ. 

Враховуючи той факт, що регіони будують свою політику в сфері енергоефективності та 

розвитку відновлюваної енергетики з орієнтацією на вимоги та положення національного 

законодавства, працюють  в єдиному регуляторному полі, часто переймають досвід сусідів 

при розробці місцевих програм і працюють за їх прикладом, діють в єдиному соціально-

економічному просторі, більшість проблем, які мають місце в областях, є спільними і 

обумовлюються одними і тими ж об’єктивними причинами. Головною обставиною, що 

протидіє ефективній енергозберігаючій політиці та розвитку відновлювальної енергетики, є 

низькі темпи економічного розвитку країни та її регіонів і, відповідно, дефіцит бюджетних 

ресурсів, слабка інвестиційна привабливість національного господарства взагалі і сфери 

енергозбереження зокрема, мала поінформованість про механізми сприяння 

енергоефективності. Водночас кожна область має свої больові проблеми забезпечення 

енергоефективності, які вимагають особливої уваги при побудові енергетичної політики на 

регіональному рівні.  

Враховуючи спільність проблем в управлінні енергоефективністю та відновлюваною 

енергетикою в областях, загальні рекомендації щодо покращення стану справ є єдиними для 

різних регіонів та дублюються. Напрацьовані в ході моніторингу пропозиції заходів в сфері 

енергозбереження та відновлюваної енергетики представлені в мережі Інтернет на сайті ГО 

«Інститут Регіонального Розвитку» за адресою 

http://institute.lviv.ua/doc/Proposal_for_eneroschad_report_final.pdf. Ознайомившись з ними, 

можна обрати ті з альтернативних механізмів і заходів або напрацювати власні, які в 

найбільшій мірі відповідають специфіці енергетичного розвитку регіону та стратегічному 

баченню подальшого забезпечення енергоефективності та розвитку відновлюваної 

енергетики на підвідомчій території.  

Моніторинг енергоефективності досліджуваних областей дозволив конкретизувати 

пріоритети діяльності та пропозиції заходів для кожної з них, націлені на підвищення їх 

конкурентоздатності в сфері енергоефективності та розвитку відновлюваної енергетики (див. 

табл.7).  
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Таблиця 7  

Пріоритети та пропозиції заходів з підвищення конкурентоспроможності в сфері 

енергоефективності та розвитку відновлюваної енергетики регіонів 
ПРІОРИТЕТИ   ПРОПОЗИЦІЇ ЗАХОДІВ  

1 2 

Закарпатська область 
 

Переведення виробництва 

теплової енергії на 

альтернативні та 

відновлювальні джерела 

енергії 

  запровадження пооб’єктного планування заходів на 

виконання стратегії та вдосконалення механізму їх бюджетування; 

 розробка програми розвитку відновлюваної енергетики в 

області;  

 розробка та впровадження ефективних стимулів діяльності з 

енергозбереження та розвитку відновлюваної енергетики; 

 запровадження системи енергоменеджменту та 

енергомоніторингу на об’єктах бюджетної сфери, впровадження 

ЕСКО-контрактів; 

 розширення та актуалізація інформаційного наповнення 

Інтернет-ресурсів регіональної влади з орієнтацією на інформаційні 

потреби користувачів ресурсів; 

 ініціювання заходів по співробітництву з  ЄС, 

європейськими країнами/регіонами, фінансовими інституціями в 

сфері енергозбереження та альтернативної енергетики; 

 розробка та впровадження заходів з просування області на 

ринок капіталів, сучасних техніки, технологій та інновацій в 

енергетичній сфері.   

 
Сприяння 

термомодернізації 

житлового фонду та  

бюджетних установ 

 
Активізація 

інформаційної політики 

Івано-Франківська область 

Сприяння зменшенню 

енергоспоживання та 

доступу соціально-

вразливих груп населення до 

енергоресурсів 

 

  підвищення рівня обґрунтованості регіональних програм на 

основі вдосконалення вихідної аналітичної бази, методології їх 

формування та кваліфікації управлінців всіх рівнів; 

 пошук та впровадження  дієвих механізмів зацікавлення 

домогосподарств у переході на альтернативні джерела 

енергопостачання; 

 запровадження системи енергоменеджменту та 

енергомоніторингу на об’єктах бюджетної сфери, ЕСКО-контрактів; 

 впровадження механізмів співфінансування об’єктів зовнішнього 

освітлення; розвиток систем вирощування та збору біологічної 

сировини. 

 розширення та актуалізація інформаційного наповнення 

Інтернет-ресурсів обласної влади з орієнтацією на переконання 

населення у необхідності та ефективності заходів з 

енергозбереження; 

 розробка програми/механізмів залучення інвестицій в 

енергозбереження та розвиток відновлюваної енергетики; 

 ініціювання заходів та проектів з залученням інвесторів з 

європейських країн та фінансових інституцій ЄС. 

 

Ефективний 

енергоменеджмент 

 

Залучення інвестицій в 

проекти зовнішнього 

освітлення 

Львівська область  
 

Розширення сфери дії 

механізмів, які стимулюють 

розвиток альтернативної 

енергетики 

  інтенсифікація процесів переведення домогосподарств на 

альтернативні види палива; 

 розробка програми розвитку відновлюваної енергетики на 

Львівщині; 

 налагодження активної співпраці з потенційними інвесторами 

в сфері енергоефективності та відновлюваної енергетики, розширення 

практики залучення інвестиційних ресурсів ЄС в реалізацію проектів 

енергозбереження; 

 підвищення рівня впровадження енергозберігаючих джерел 

світла у зовнішньому освітленні населених пунктів; 

 

Ефективний 

енергоменеджмент 
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Продовження табл. 7 

1 2 

  

 

 розвиток системи енергомоніторингу та енергоменеджменту 

за європейськими стандартами; 

 підвищення рівня кадрового та техніко-технологічного 

забезпечення енергозбереження в області.  

Залучення інвестицій в 

енергозберігаючі проекти, 

зокрема в сфері зовнішнього 

освітлення 

Тернопільська область  
 

Сприяння зменшенню 

енергоспоживання та 

доступу соціально-вразливих 

груп населення до 

енергоресурсів 

  опрацювання питання організаційного відділення функції 

управління енергоефективністю та розвитком відновлювальної 

енергетики від функції управління житлово-комунальним 

господарством в системі облдержадміністрації; 

 забезпечення реалізації Програми енергоефективності та 

енергозбереження на основі оптимізації витратної частини бюджету 

області та пошуку джерел фінансових ресурсів для стимулювання 

населення до впровадження заходів з енергозбереження;  

 реалізація заходів зі збільшення оснащення 

багатоквартирних будинків приладами обліку теплової енергії; 

 розробка та запровадження механізмів енергоменеджменту 

у бюджетній сфері, збільшення числа ЕСКО-контрактів; 

 розширення та актуалізація інформаційного наповнення 

Інтернет-ресурсів регіональної влади з орієнтацією на інформаційні 

потреби користувачів ресурсів; 

 напрацювання ініціатив з енергозбереження та розвитку 

відновлювальної енергетики, які передбачають співфінансування зі 

сторони європейських фінансових інститутів. 

 
Ефективний 

енергоменеджмент 

 

Реалізація заходів зі 

збільшення оснащення 

багатоквартирних будинків 

приладами обліку теплової 

енергії 

 

Чернівецька область  

 

Сприяння зменшенню 

енергоспоживання та 

доступу соціально-вразливих 

груп населення до 

енергоресурсів 

  акумулювання бюджетних коштів на заходи з 

енергоефективності, зокрема через вдосконалення формування 

витратної структури бюджету; 

 розробка програми енергоефективності та енергозбереження 

в бюджетній сфері і житлово-комунальному господарстві; 

 розробка механізмів енергозбереження в бюджетній сфері 

регіону (запровадження енергоменеджменту, ЕСКО-контрактів); 

 збільшення числа об’єктів відновлювальної енергетики на 

основі формування сприятливих умов для вкладання приватних 

інвестицій в їх розбудову; 

 сприяння акумуляції коштів на проекти впровадження 

енергозберігаючих джерел світла у зовнішньому освітленні; 

 розширення та актуалізація інформаційного наповнення 

Інтернет-ресурсів регіональної влади, стимулювання місцевих ЗМІ 

до поширення інформації з питань енергоефективності з орієнтацією 

на інформаційні потреби населення; 

 впровадження моніторингу реалізації проектів в сфері 

енергозбереження та розвитку відновлювальної енергетики; 

 розробка та впровадження заходів з просування області на 

ринок капіталів, сучасних техніки, технологій та інновацій в 

енергетичній сфері, розширення співпраці з європейськими 

фінансовими інститутами, використання можливостей прикордонної 

співпраці в енергетичній сфері на рівні регіонів. 

 

 

Розробка та впровадження 

механізмів 

енергозбереження в 

бюджетній сфері регіону 

 

Сприяння поширенню 

інформації  в місцевих ЗМІ 

 

Рекомендовані пропозиції є орієнтиром в роботі органів влади при формуванні енергетичної 

політики в регіоні, розробці планів заходів з енергоефективності та розвитку 

відновлювальної енергетики, побудові інформаційної політики та тактики, визначенні 
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інструментів роботи з потенційними інвесторами в розвиток енергозбереження, тощо.   

 

Підвищення енергоефективності регіону вимагає активної позиції влади, погодженої із 

думкою громадськості, вибору напрямків/об’єктів, які слід внести в плани заходів з 

енергоефективності та відновлювальної енергетики, а найголовніше, пошуку джерел 

фінансування для втілення енергозберігаючих проектів та проектів розбудови відновлюваної 

енергетики у реальність. Організація на постійній основі громадського моніторингу, 

побудова за його результатами регіональної стратегії і тактики енергозбереження та 

енергоефективності сприяє здійсненню народовладдя в країні. Забезпечуючи взаємодію 

органів влади та інститутів громадянського суспільства, громадський моніторинг 

енергоефективності регіонів сприяє імплементації Угоди про асоціацію між Україною та 

ЄС, реалізації європейських проектів з підтримки енергоефективності в Україні. Необхідно, 

щоб на рівні регіонів громадський моніторинг енергоефективності та розвитку 

відновлюваної енергетики набув широкого поширення і став основою побудови регіональної 

політики енергоефективності та формою підзвітності влади громадянам.  

 

 


