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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ 

 

Іншомовні скорочення 

AC  –  Угода про аудит (англ. Auditing Covenant); 

ACEA  –  Асоціація європейських виробників автомобілів (фр. Association des 

Constructeurs Européens d'Automobiles) 

AERE

S  

– Бізнес-асоціація зі скорочення викидів парникових газів (фр. Association 

des Entreprises pour la reduction de l’Effet de Serre); 

AoEE  – Угода з енергоефективності (англ. Agreement on Energy Efficiency); 

AoIEE  – Угода з промислової енергоефективності (англ. Agreement on Industrial 

Energy Efficiency); 

BA  – Галузева угода (англ. Branch Agreement); 

BC  – Угода про бенчмаркінг (англ. Benchmarking covenant); 

BE  – Бельгія; 

CCA  – Угода щодо зміни клімату (англ. Climate Change Agreement); 

CCLA  – Угода про збори зі зміни клімату (англ. Climate Change Levy Agreement); 

CH  – Швейцарія;  

CO2  – Вуглекислий газ (діоксид вуглецю); 

DE  – Німеччина;  

DK  – Данія;  

EAgP  – Програма угод про енергоефективність (англ. Energy Agreements 

Programme); 

EAuP  – Програма про енергетичний аудит (англ. Energy Audit Programme); 

ECA  – Договір про енергозбереження (англ. Energy Conservation Agreement); 

EEA  – Угода про енергоефективність (англ. Energy Efficiency Agreement);  

EEPI  – Ініціатива партнерства з енергоефективності (англ. Energy Efficiency 

Partnership Initiative); 

EGA  – Угода про управління енергетикою (англ. Energy Governance Agreement);  

ERTA  – Цільова угода про зниження викидів (англ. Emission Reduction Target 

Agreements);  
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ESA  – Угода про енергозбереження (англ. Energy Savings Agreement); 

ETS  – Система торгівлі викидами (англ. Emission Trading System); 

  

EWK  – Декларація промисловості Німеччини про протидію зміні клімату (нім. 

Erklärung der deutschen Wirtschaft zur Klimavorsorge);  

FI  – Фінляндія; 

FR  – Франція; 

IE  – Ірландія;  

IEA  – Міжнародне енергетичне агентство (англ. International Energy Agency); 

IPPC  – Інтегрована протидія та контроль забруднення (англ. Integrated Pollution 

Prevention and Control); 

LIEN  – Велика промислова енергетична мережа (англ. Large Industry Energy 

Network); 

LTA  – Довготривала угода (англ. Long-term agreement); 

LU  – Люксембург;  

LV  – Латвія; 

MT  – Мальта; 

NEPI  – Нові інструменти екологічної політики (англ. New Environmental Policy 

Instruments); 

NL  – Нідерланди; 

NO  – Норвегія; 

PfEI  – Програма енергоінтенсифікації (англ. Programme for Energy 

Intensification); 

RA  – Переглянуті угоди (англ. Revised Agreements); 

SE  – Швеція; 

SK  – Словацька Республіка; 

UK  – Об’єднане Королівство Великобританії; 

VA  – Добровільна угода (англ. Voluntary Agreement); 

VEEA  – Добровільна угода з енергоефективності (англ. Voluntary Energy 

Efficiency Agreement); 

VLA  – Фландрія; 

WAL  – Валлонія.  
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Україномовні скорочення 

ВВП  – Валовий внутрішній продукт; 

ГВт  – Гігаватт;  

ГО  – Громадська організація; 

ЕСКО  – Енергосервісна компанія;  

ЗМІ  – Засоби масової інформації; 

КМУ  – Кабінет Міністрів України; 

МСП – Малі та Середні Підприємства; 

Мт – Мегатонна; 

НЕК  – Національна енергетична компанія; 

НЕЦУ – Національний екологічний центр України; 

НУО – Неурядова організація; 

ОЕСР – Організація економічного співробітництва та розвитку; 

ОСББ – Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку; 

ПГ – Парникові гази; 

ПДж – Петаджоуль; 

ПКС – Паритет купівельної спроможності; 

ТВт – Тераватт; 

ТЕА – Техніко-економічний аналіз; 

т н. е. – Тонни нафтового еквіваленту; 

ТНК – Транснаціональні корпорації. 
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ВСТУП 

 

Забезпечення енергонезалежності та енергоефективності економіки є одним з 

ключових національних пріоритетів будь-якої держави. Актуальність цього 

твердження як для України, так і для всього світу підкреслили події 2022 року – 

агресія Росії проти України та російський енергетичний шантаж Європи. 

Наслідком став безпрецедентний ріст значення гарантованого захисту 

національних інтересів у сфері енергетики та позбавлення їх будь-якого 

зовнішнього і внутрішнього тиску. 

Втім, для України ця проблема не нова. У спадок від Радянського союзу держава 

отримала потужний, але вкрай застарілий та неефективний енергетичний 

комплекс, що характеризувався низькою якістю управління, витратністю, 

зношеністю, збитковістю. До цього додавалася висока енергоємність всього 

народногосподарського комплексу. Понад те, енергетика країни перебувала у 

значній залежності від імпорту енергоносіїв, переважно з Росії. 

Протягом перших 25 років незалежності реформи, проваджені органами влади 

в енергетичній галузі, були косметичними або частковими. Галузь знаходилася 

під потужним негативним впливом корупційних факторів та безконтрольних дій 

приватного бізнесу. На жаль, громадський сектор тривалий час не включав цю 

сферу у коло своїх активних дій, хіба у моменти гострої кризи. При цьому 

енергетичний сектор був і є становим хребтом української економіки. Так, 

згідно аналітичних даних, наведених в «Національному плані дій з 

енергоефективності до 2030 року», енергетичний  сектор є першим за сплатою 

податків у країні [1]. 

Водночас, Україна й досі залишається серед аутсайдерів у світі за показниками 

ефективності енергоспоживання (енергоємності ВВП) – у нас він вчетверо 

більший за середній показник країн ОЕСР та країнами із подібною 

демографічною ситуацією, наприклад Польщею (див. табл. 1, діаграми 1-3) [2]. 

Із початком російсько-Української війни в 2014 році зазначені проблеми були 
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помножені на системну втрату джерел енергоресурсів та генеруючих 

потужностей. Східні, найбагатші на власні енергоносії, регіони держави 

першими постраждали від російської агресії, та були відрізані від загальної 

енергетичної системи країни. Відтоді з’явилися більш-менш скоординовані 

спроби уряду, бізнесу та громадського сектору взятися за впровадження 

реформ.  

 

Таблиця 1 

Показники ефективності енергоспоживання в країнах світу  

(за даними IEA (International Energy Agency)) 

Країна 
ВВП (ПКС),  

млрд $ 

Спожито палива, млн 

т н. е. 

Енергоємність ВВП*, т н. 

е./$1000 

Світ 41753,21 10109,59 0,24 

Великобританія 1263,39 232,64 0,18 

Данія 137,17 19,46 0,14 

Франція 1356,48 257,13 0,19 

Німеччина 1910,12 339,64 0,18 

Італія 1265,97 171,57 0,14 

Норвегія 118,09 25,62 0,22 

Іспанія 719,11 124,88 0,17 

Швеція 203,8 47,48 0,23 

Країни ОЕСР 24624,05 5316,93 0,22 

Польша 348,35 89,98 0,26 

Росія 1111,48 613,97 0,55 

США 8986,9 2299,67 0,26 

Україна 174,64 139,59 0,8 

 
 
Примітка: * – Енергоємність ВВП визначена з урахуванням паритету 
купівельної спроможності (ПКС) країни. 
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Діаграма 1  
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Діаграма 3  
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імплементації положень Угоди [4]. Із укладанням даних документів, Україна 

взяла на себе серйозні зобов’язання щодо адаптації власного законодавства та 

економіки до стандартів ЄС, в тому числі й у енергетичній галузі. Це дало 

поштовх значним реформаційним, законодавчим та державотворчим процесам, 

що відбуваються на сьогоднішній день. В енергетичному секторі це, зокрема, 

перегляд та зміна старих і створенні нових нормативних актів, планів, стратегій 

та загальний пошук дієвих інструментів та механізмів удосконалення загальної 

енергетичної системи країни. Розпочалася системна робота із впровадження 

енергоефективних рішень в промисловості та комунальному секторі. 
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Швеція

Країни ОЕСР

Польша

Росія

США

Україна
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Таблиця 2 

Експорт та імпорт електроенергії в Україні в 2014-2020 рр.  

(згідно інформації аналітичного порталу “Слово і діло”,  

за даними НЕК “Укренерго” на 05.11.2020 р.) 

 

Рік 

Показник, млн кВт*год 

Імпорт Країни Експорт Країни 

2014 178 РФ 8052,8 
Угорщина, Словаччина, 

Польща, Молдова, Білорусь 

2015 2295,9 РФ 3640,1 

Австрія, Словаччина, 

Польща, Молдова, Білорусь, 

РФ 

2016 76,9 РФ, Білорусь 4016,9 
Австрія, Словаччина, 

Польща, Молдова 

2017 48 РФ, Білорусь 5166,3 
Австрія, Словаччина, 

Польща, Румунія, Молдова 

2018 30,7 РФ, Білорусь 6156,7 
Австрія, Словаччина, 

Польща, Румунія, Молдова 

2019 2698,6 
РФ, Білорусь, Молдова, 

Словаччина, Угорщина 
6469,3 

Австрія, Словаччина, 

Польща, Румунія, Молдова 

2020 1870,7 

Угорщина (1492,3), Польща 

(1109,2), Румунія (618,8), 

Молдова (130,3), Білорусь 

(82,8), Словаччина (15,3) 

3448,5 

Словаччина (1105,2), 

Угорщина (473,1), Білорусь 

(152,3), Румунія (86,7), РФ 

(53,4) 

 

Діаграма 4 

 

  

178

2295,9

76,9 48 30,7

2698,6
1870,7

8052,8

3640,1 4016,9

5166,3

6156,7 6469,3

3448,5

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

П
о
к

а
зн

и
к

 м
л

н
 к

В
т
 г

о
д

Роки

Експорт та імпорт електроенергії в Україні 2014-2020р

Імпорт Експорт



      
     ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ДОБРОВІЛЬНИХ УГОД ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ  
           В УМОВАХ УКРАЇНИ 

 
 

 

 
                                                                                          АНАЛІТИЧНИЙ ДОКУМЕНТ | КИЇВ 2022 

 12 

12 

Одним із основних взірцевих європейських документів відносно досягнення 

енергоефективності є Директива 2012/27/ЄС [5]. У намаганнях досягнення 

відповідного рівня, встановленого даним документом та вимогами Угоди про 

Асоціацію та Плану Заходів, найважливішими виступають наступні законодавчі 

акти:  

▪ Закон України «Про енергетичну ефективність» 

▪ Закон України «Про енергетичну ефективність будівель»; 

▪ Закон України «Про ринок електричної енергії»; 

▪ Закон України «Про ринок природного газу»; 

▪ Закон України «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»; 

▪ Закон України «Про комерційний облік теплової енергії та 

водопостачання»; 

▪ Закон України «Про житлово-комунальні послуги»; 

▪ Закон України «Про особливості здійснення права власності у 

багатоквартирному будинку»; 

▪ Закон України «Про Фонд енергоефективності»; 

▪ Закон України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, 

гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької 

діяльності для проведення масштабної енергомодернізації». 

 

Додатково, безпосередні кроки на шляху розбудови та досягнення 

енергоефективності регулюються стратегічними документами, такими як: 

▪ Енергетична стратегія України на період до 2035 року «Безпека, 

енергоефективність, конкурентоспроможність», схвалена 

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

р; 

▪ Національний план дій з енергоефективності на період до 2030 року,  

схвалений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 р. 

No 1803-р; 

▪ Національний план скорочення викидів від великих спалювальних 

установок, схвалений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 

листопада 2017 р. No 796-р; 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0027&from=EN
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▪ Концепція реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період 

до 2030 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 

грудня 2016 р. No 932-р (Офіційний вісник України, 2016 р., No 99, ст. 

3236); 

▪ Концепція реалізації державної політики у сфері теплопостачання, 

схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 

р. No 569-р (Офіційний вісник України, 2017 р., No 70, ст. 2127); 

▪ Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року, 

схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 

р. No 430-р (Офіційний вісник України, 2018 р., No 52, ст. 1848); 

▪ Концепція реалізації державної політики в сфері забезпечення 

енергетичної ефективності будівель у частині збільшення кількості 

будівель з близьким до нульового рівнем споживанням енергії та 

національний план збільшення кількості будівель з близьким до 

нульового рівнем споживанням енергії, що затверджені розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 29 січня 2020 р. No 88-р (Офіційний вісник 

України, 2020 р., No 14, ст. 580). 

 

Проте, попри значну проведену планувальну, організаційну та установчу 

роботу, з точки зору безпосередньої реалізації у галузі енергоефективності 

України й досі залишаються значні прогалини та недоліки, зокрема, у питаннях 

обігу інформації, а також популяризації, розповсюдження й впровадження 

відповідних механізмів і практик серед різних верств населення, та, власне, 

підвищення самої енергетичної ефективності у всіх сферах життя та 

функціонування країни. Саме в цих контекстах перспективним видається 

використання досвіду впровадження Добровільних Угод Енергоефективності, 

які використовуються деякими країнами-членами ЄС (а також за його межами), 

та пропонують імплементацію енергоефективності та її принципів на 

добровільних засадах на різних рівнях організації держави – від місцевої влади, 

до промисловості, до приватних суб’єктів господарювання та громадян [6]. 
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1.1. Поняття «добровільних угод» 

 

В останнє десятиліття багато урядів у Європі почали запроваджувати нові 

інструменти для впровадження екологічної політики та досягнення 

екологічних цілей на національному та місцевому рівнях, включаючи 

широкий спектр стратегій для сприяння покращенню енергоефективності. 

Метою цих зусиль є пошук комплексних і гнучких механізмів, які 

покладають більшу відповідальність на виробників і забруднювачів, 

підвищують екологічну обізнаність у компаніях та заохочують використання 

систем управління навколишнім середовищем, виробництво та використання 

більш ефективного та екологічно чистого обладнання, і в той же час 

залишають більше свободи для впровадження індивідуальних рішень та 

підходів для підвищення ефективності. Крім того, з політичних міркувань 

бажаним є досягнення екологічних цілей із мінімальним впливом та 

наслідками для конкурентоспроможності загальнонаціональної 

промисловості. Багато з запропонованих інструментів було класифіковано як 

нові інструменти екологічної політики (New Environmental Policy instruments, 

далі – NEPI).  

На відміну від прямого державного регулювання, NEPI призначені для 

забезпечення ефективності та позитивних стимулів, яких бракує командно-

контрольному режиму. NEPI можна розділити на дві основні групи: 

економічні інструменти та механізми спонукання, спрямовані на заохочення 

змін у поведінці без автоматичного накладення фінансових санкцій за 

невиконання. Економічні інструменти включають екологічні податки та 

збори, «зелену» податкову реформу, системи дозволів на забруднення, 

державні субсидії на покращення навколишнього середовища та схеми 

депозитів/повернень. Механізми спонукання включають екомаркування, 

екоаудит та добровільні екологічні угоди (voluntary environmental 

agreements). 
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Добровільні угоди (Voluntary Agreements, далі – VA) описують як індивідуальні 

контракти між регулятором (урядом) і окремими суб’єктами господарювання – 

зазвичай фірмами або групами фірм (промисловістю), – які включають узгоджені цілі 

та графіки дій, а також визначають винагороди та штрафи. Саме цей процес 

узгодження та спільної розробки умов між політиками та промисловим 

співтовариством відрізняє VA від інших “традиційних” інструментів командно-

контрольної політики минулого. VA охоплюють широкий спектр галузевих заходів, 

включаючи галузеві умови, кодекси поведінки, схеми порівняльного аналізу та 

моніторингу, схеми управління енергією. Ці підходи відрізняються за своєю формою, 

правовим статусом, положеннями та можливістю виконання. 

Добровільні екологічні угоди наразі застосовуються на національному, 

регіональному та місцевому рівнях у багатьох європейських державах-членах та в 

інших країнах ОЕСР, а також починають запроваджуватися в країнах, що 

розвиваються. У Європі укладено понад 300 екологічних угод; кількість програм VA 

у сфері енергетики/парникових газів у Європі перевищує 20. На 

загальноєвропейському рівні (тобто рівні ЄС – угоди, укладені між європейськими 

інституціями та європейською промисловою федерацією) VA все ще є новинкою. З 

1989 року було укладено лише кілька угод загальноєвропейського рівня, найбільш 

відомою та вивченою є угода ACEA щодо скорочення викидів CO2 легковими 

автомобілями. Протягом останнього десятиліття Європейська комісія підготувала 

низку документів про використання, переваги та недоліки VA у екологічній політиці. 

На сьогоднішній день VA дедалі частіше доповнюють або замінюють інші 

інструменти екологічної політики, такі як нормативні акти, податки та оборотні 

дозволи, хоча їхня екологічна та економічна ефективність, переваги та особливості 

застосування залишаються предметом активних обговорень, аналізу та 

досліджень.[7] 
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1.2. Історична довідка 

 

Впровадження VA щодо промислової енергоефективності базується на вже усталеній 

традиції держав-членів ЄС щодо використання добровільних угод для контролю 

забруднення навколишнього середовища загалом.  

Як вже згадувалось вище, VA були запроваджені як альтернатива класичним 

регуляторним інструментам, спрямована на встановлення відносин співпраці між 

державою та промисловістю для досягнення скорочення викидів забруднюючих 

речовин, на противагу стратегіям командування та контролю, нав’язаним 

державними установами. [8-10] Франція була першою європейською країною, яка 

уклала подібну угоду в галузі охорони навколишнього середовища в 1971 році, а 

незабаром її шляхом пішли й інші країни, такі як Німеччина, Австрія, Бельгія та 

Нідерланди. [8, 11] 

У 1980-х та 1990-х роках VA були одним із найшвидше зростаючих у популярності 

інструментів регуляторної політики в Європі. П’ята Програма дій ЄС з охорони 

навколишнього середовища (1992) підтримала цю тенденцію, закликавши розробляти 

та застосовувати більш широке поєднання інструментів, заснованих на спільній 

відповідальності, і виступаючи за VA, як один із типів нових інструментів поряд із 

економічними та фіскальними інструментами, інструментами горизонтальної 

підтримки та механізмами фінансової підтримки. [8, 10, 12-13] Коли в 1990-х роках 

зміна клімату стала неминучою екологічною проблемою, вирішення якої стало 

нагальним, різні країни поступово розробили добровільні угоди щодо зменшення 

промисловістю викидів парникових газів. [8, 14] 

Першою країною, що підписала VA в сфері промислової енергоефективності, стали 

Нідерланди у 1991 році, уклавши угоди з усіма основними енергоємними секторами 

в ході впровадження Національного Плану Екологічної Політики. [15] У 1995 році 

VA почали впроваджувати у Німеччині та Франції. [10, 16-17] У 1996 році даним 

механізмом почали користуватись у Великому Герцогстві Люксембург, а також 

Ірландії. [18] У 1998 році до списку країн-впроваджувачів VA долучилась Італія. [19] 
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Проте, зважаючи на характер дії даного інструмента, не всі країни впроваджували VA 

рішуче та одразу. Такі країни як Фінляндія (1992-1997), Швеція (1994-1997), чи Данія 

(1993-1996) почали з проміжних кроків, спочатку реалізовуючи дотичні програми та 

заходи, націлені на енергетичний аудит, субсидіювання, стимулювання підприємців, 

не маючи прямих зобов’язань чи цілей по зменшенню енергоспоживання, або маючи 

їх в обмеженій формі. [6, 8, 10, 19-23] Таким чином дані країни підготували свій 

промисловий сектор до поступового переходу до систем добровільної 

енергоефективності. 

У 2000-х роках розпочалась друга хвиля впровадження VA в Європі. Майже всі 

країни, крім Швеції та Італії, продовжили реалізації розпочатих схем, 

використовуючи досвід та уроки набуті у ході першої хвилі. У 2001 році до них 

приєднались Швейцарія та Великобританія [24], у 2003-2004 роках VA почали 

реалізовуватись у Бельгії та Іспанії [25-27], а в 2007 році – на Мальті.  

Починаючи з 2012 року, одразу після  затвердження Директиви 2012/27/ЄС «Про 

енергоефективність», VA стали загальноприйнятим та постійним елементом 

реалізації енергетичної та екологічної політик в ЄС та інших країнах. VA регулярно 

переглядаються, переукладаються, а в деяких випадках – припиняються, згідно 

індивідуальних потреб кожної окремої держави, залишаючись одним із найгнучкіших 

інструментів реалізації принципів та цілей енергетичної ефективності та екологічної 

політики (див. табл. 3). [7, 8] 
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 Таблиця 3 

Дослідження досвіду різних європейських країн у впровадженні VA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Країна 

Роки 

впровад- 

ження 

Технічні характеристики Інфраструктура 

Прогрес та результати 

Тип Покриття Концепція Підхід 

Механізм

и 

заохочен

ня 

Методи 

визначення цілей 

та відповідності 

Наявність 

схем 

енерго- 

менеджмен

ту / мережі 

обміну 

знаннями  

(Х / Х) 

NL 

1991-98 LTA-1 
Промис., 

послуги 
Договірна 

Цільовий 

(покращ. 

енергоеф.

в сер. до 

20% у 

2000 р. 

порівн. з 

1989 р.) 

LTA-1: 

промис. 

вільна 

від 

податку 

на 

викиди 

СО2 

(запров. 

у 1996) 

+ 

спрощен

а 

процеду

ра 

отриман

ня 

еколог. 

Енергоаудити – 

Переваги (успіхи):  

     1) LTA-1: впроваджено 

зобов’язання для приватних фірм, та 

обов'язкова звітність на рівні фірм для 

секторів, із споживанням >1 ПДж/рік. 

Покращ. ен.еф. на 22,3% (перевикон. 

цілі). Підвищ. енергозбереж. на 2%/рік 

у 1998-2000 рр. 

     2) LTA-2, BC: галузь має споживати 

щонайменше 1 ПДж/рік, 80% якої 

мають споживати компанії, що входять 

до галузі. Участь взяли 152 компанії. 

Станом на 1 січня 2005 р. в LTA брали 

участь 988 компаній.  Підвищ. 

енергозбереж. на 1,8%/рік у 2000-2016 

рр. (для LTA) та приріст ен.еф. на 

0,5%/рік у 1999-2007 рр. (для BC).  

     3) LTA-3, LTA-ETS: формув. 

погоджених умов із введенням EU ETS. 

2000-12  LTA-2 

Послуги, 

інша 

промис. 

Договірна Цільовий Енергоаудити – 

2000-12 BC 

Промис., 

сист. 

торг. 

викидами 

Договірна Цільовий 

Секторальні 

орієнтири 

(benchmarks) 

– 

2008-20  LTA-3 Інша Договірна Цільовий Енергоаудити, Х 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

промис., 

трансп., 

лінії 

постач. 

дозволів дорожні карти 

2009-20  
LTA-

ETS 

Лінії 

постач., 

промис., 

сист. торг. 

викидами 

Договірна Цільовий 
Енергоаудити, 

дорожні карти 
Х 

FI 

1992-97  EAuP 

Промис., 

послуги, 

енерго- 

сектор 

Громад. 

добро- 

вільна 
Імплем. 

(зменш. 

питом. 

спож. 

енергії) 
Субсидії 

та аудити 

Енергоаудити – Переваги (успіхи): VA підписані в 

промисл., енерг. секторі, муніцип. 

секторі, власності та будівництві, житл. 

секторі та громад. трансп.. Схема угоди 

охоплює ~60% загал. енергоспож. та 

>85% промисл. енергоспож. Річна екон. 

6,1 ТВт*год та 2 Мт CO2. Екон. збереж. 

у 2004 на рівні ~115 млн.євро/рік; варт. 

інвест. склала ~300 млн.євро; інвест. 

субс. на заг. суму 2,1 млн.євро для 39 

проект. Компанії зобов. провести 

ен.аудит, скласти план енергозбер. та 

впров. екон.ефект. заходи збереж. 

1997-07 ECA 

Договірна Енергоаудити 

– 

2008-16 EEA 

Цільовий 

(зменш. 

питом. 

спож. 

енергії) 

Х 

2017-25 EEA Х 

DE 1995-99 EWK I 

Промис., 

вироб. 

електр. 

Одностор. 

Цільовий 

(зменш. 

питом. 

викид СО2 

на 20% для 

окремих 

галузей до 

Відстроч. 

регул. 

(розпор. 

про утил. 

тепла) 

(не зазначено) – 

Переваги (успіхи):  

     1) EWK I: участь 14 промисл. об'єд. 

(~4400 компаній, >70% промисл. спож. 

енергії в країні та >99% держ. вироб. 

ел.ен. Цілі на 2005 рік були досягнуті 

вже в 1995–1996 роках. 

     2) EWK II: участь 19 промисл. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2005 р. 

відносно 

1995 р.) 

об'єд. 

Недоліки (невдачі): інтерес до угод 

втрачено після введення EU ETS. 

2000-12 EWK II 

Промис., 

вироб. 

електр. 

Договірна 

Цільовий 

(зменш. 

питом. 

викид ПГ 

Кіотськ. 

протокол. 

на 35% до 

2012 р. 

відносно 

1995 р.) 

(не зазначено) – 

FR 

1995-02  
AERES 

1 

Енергоєм. 

промисл. 
Одностор. 

Цільовий 

(зниж. ПГ 

на 14% від 

1990 до 

2007; ~ 20 

Мт СО2) 

AERES 

2: 

відміна 

податку 

на 

вуглець  

(не зазначено) 

– 

Переваги (успіхи): першочерг. участь 

21 ТНК і 3 вироб.ен.; далі – розшир. до 

34 компаній-членів і 4 галуз. федер. 

Фірми-вироб. взяли на себе найбільші 

цілі – загал. скороч. викид. ПГ на 28%. 

Хім. комп. погодилися на зниж. 40%. 

Зниж. ПГ на 25% (перевикон. цілі). 

Недоліки (невдачі): 3 вироб.ен. 

оголосили, що можуть скорот. викид. 

ПГ лише на 2,5%. Впровадж. схем. ДУ 

не показало очік. результ.; продовж. 

ініціат. більш витратне ніж очік. 

користь згідно ТЕА. Відсут. інтер. з 

боку промисл. 

2002-07 
AERES 

2 
– 

DK 1993-96 AoIEE 
Енергоєм. 

промисл. 

Громад. 

добро- 

вільна 

Імплем. 

Знижена 

ставка 

податку 

(не зазначено) Х 

Переваги (успіхи): 1996-2002 укл. 

>400 угод з комп., що охопл. ~60% 

енергоспож. у сект. торгівлі та 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1996-13 RA 

Договірна 

на 

вуглець 

Енергоаудити 

промисл. Результати 1996–2000: ~2,7% 

щоріч. від загал. спож. ен. залуч. комп. 

– річна екон. ен. 0,1 ТВт*год (ел.ен., 

палива та центр. опал.). Підвищ. 

енергозбер. на 1,8%/рік у 1996-1999 

рр.; 1,6%/рік у 2000-2003 рр.; 1,1%/рік 

у 2006-2010 рр.; 1,9%/рік у 2010-2012 

рр. 

Недоліки (невдачі): зниж. податку у 

2013 р. було скасов. через конфлікти 

законодав. Ініціат. продовж. у 2015 

після перегл. та обмеж. податку. 

з 2015 р.  RA 

IE 

з 1996 р. LIEN 

Енергоєм. 

промисл. 

Громад. 

добро- 

вільна 

Імплем. 

Зменшен

ня витрат 

та обмін 

інфо 

Енергоаудити Х / Х Переваги (успіхи): 83 промисл. комп. 

у LIEN. У 1998 р. повід. про щоріч. 

екон. в 9,65 млн. євро разом із скороч. 

викид. на 266 000 т CO2 (часткова 

заслуга поперед. концеп. щорічн. 

самоаудиту в 1994-1997 рр. Підвищ. 

енергозбереж. на 1,7%/рік у 1995-2017 

рр. 

з 2006 р. EAgP Енергоаудити Х / Х 

LU 

1996-00 VA 1 

Промис., 

послуги 
Договірна Імплем. 

(не 

зазнач.) 
Енергоаудити 

– 

 

2000-10  VA 2 Х 

2011-16 VA 3 Х 

2017-20 VA 4 Х / Х 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

UK 

2001-11 CCA 1 Промис., 

послуги, 

с/г 

Договірна 

Цільовий 

(скороч. 

вик. ПГ на 

20% у 2010 

порів. із 

1990; 

внесок 

промисл.мі

н. 50%) 

ССА 1: 

80% 

податков

ої 

знижки 

на Збір зі 

Зміни 

Клімату 

(не зазначено) 

– 

Переваги (успіхи): до сер. 2004 р. 44 

торг. асоц. підпис. CCLA, що охоп. 

викид. >10000 промисл. об’єктів. У 

2002 р. викид. скороч. на 16,4 Мт CO2 

порів. з баз. рівнем, що перевищ. 

цільовий показник більш ніж утричі. 

До 2004 р. було досягн. екон. 14,4 Мт 

CO2 порів. з баз. роком. 

2013-23 CCA 2 Цільовий – 

CH з 2002 р. ERTA Промис. Договірна 

Великі: 

Цільовий 

МСП: 

Імплем. 

(не 

зазнач.) 

Великі: 

енергоаудити, 

МСП: орієнтири 

Х / Х  

BE- 

VLA 

2002-14 BC 

Промис., 

сист. торг. 

викидами 

Договірна Цільовий 

BC: 

відсутніс

ть 

додатков

их 

заходів з 

енеф. та 

СО2, 

зокрема 

зборів та 

обмежен

ь на 

викиди 

Секторальні 

орієнтири 

(benchmarks) 

– 

Переваги (успіхи):  

     1) BC: участь суб. госп. із спож. 

вищ. за 0,5 ПДж. Півтора року після 

вступу в ковен. кожен учасник склад. 

енерг. план і щоріч. звіти про монітор. і 

прогрес. Покращ. індексу ен.еф. на 

0,9%/рік у 2002-2013 рр. 

     2) АС: покращ. індексу ен.еф. на 

1,4%/рік у 2005-2015 рр. 

     3) EGA-ETS: покращ. індексу ен.еф. 

на 0,9%/рік у 2014-2017 рр. 

     4) EGA non-ETS: покращ. індексу 

ен.еф. на 0,7%/рік у 2014-2017 рр. 

2005-14 AC 
Інша 

промис. 
Договірна Імплем. Енергоаудити – 

2014-20 
EGA-

ETS 

Промис., 

сист. торг. 

викидами 

Договірна Імплем. Енергоаудити Х 

2014-20 
EGA 

non-ETS 

Інша 

промис. 
Договірна Імплем. Енергоаудити Х 

BE- 2003-12 BA 1 Промис. Договірна Імплем. (не Енергоаудити – Переваги (успіхи): покращ. індексу 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

WAL 
2014-20 BA 2 Промис. Договірна Імплем. 

зазнач.) Енергоаудити, 

дорожні карти 
– 

ен.еф. на 1%/рік у 2004-2011 рр.; 

1,2%/рік у 2012-2017 рр. 

NO 2004-14 PfEI 
Енергоєм. 

промисл. 
Договірна 

Імплем. 

(впров. 

СЕМ, 

енеф. тех. і 

заход., ен.-

ауд.) 

Промис. 

вільна 

від 

податку 

на спож. 

електр. 

для тех. 

проц. 

Енергоаудити Х 

Недоліки (невдачі): занизькі 

показники участі – лише ¼ цільових 

енергоємних секторів та 14 компаній 

приєдналися.   

SE 

 
2005-13 PfEI 

Енергоєм. 

промисл. 
Договірна 

Імплем. 

(впров. 

СЕМ, 

енеф. тех. і 

заход., ен.-

ауд.) 

Промис. 

вільна 

від 

податку 

на спож. 

електр. 

для тех. 

проц. 

Енергоаудити Х 

Недоліки (невдачі): зниж. податку у 

2013 р. було скасов. через конфлікти 

законодав. 

LV 2011-16  AoEE Промис. Договірна Імплем. 
(не 

зазнач.) 
Енергоаудити – 

Недоліки (невдачі): ініціатив. припин. 

через нестачу відповід. стимулів, 

менеджм. та інфраструктури. Окрем 

фактор – нестача довіри між суб.госп. 

та регуляторами. 

MT 2016-18 EEPI Промис. Договірна Імплем. 
(не 

зазнач.) 
Енергоаудити –  

SK з 2016 р. ESA Промис. (не зазнач.) (не зазнач.) 
(не 

зазнач.) 
(не зазнач.) –  
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1.3. Структурно-імплементаційні особливості 

 

Зважаючи на формат та концепцію впровадження VA, чітких сценаріїв для реалізації 

даного типу управлінських документів немає, так само як і їхньої стандартизованої 

чи усталеної структури. Проте, можна виділити умовні обов’язкові елементи-

атрибути, без яких, як показує практика Європейських держав, неможливе їхнє 

ефективне та довготривале функціонування. [7, 8]  

Так, VA мають включати: 

▪ Добровільний характер; 

▪ Чітко визначене загальне завдання або мету впровадження; 

▪ Кількісно виражені (числові) цілі та/або якісні зобов’язання, що також 

слугуватимуть індикаторами ефективності; 

▪ Облігації та відповідальності сторін, які включатимуть два першочергових 

елементи: заходи із заохочення виконання зобов’язань, а також санкції у разі 

недотримання; 

▪ Інструменти й механізми моніторингу та звітності. 

VA можуть бути імплементаційними (зфокусованими на впровадженні певного 

підходу, механізму, технології, стратегії або їхньої групи), цільовими 

(концентрованими на конкретних цілях зменшення споживання або впливу) або 

змішаними. Разом із тим, варто підкреслити, що дослідження історичної ефективності 

та еволюції впровадження VA показує, що цільові або змішані угоди є більш 

загальноприйнятими та орієнтованими на результат. 

Класично, процес введення добровільних угод енергоефективності (Voluntary Energy 

Efficiency Agreements, далі – VEEA) має починатись із оцінки потенціалу 

енергозбереження учасника договору, технічних та економічних можливостей, 

доцільності застосування та встановлення завдання та цілей даного договору, яке є 

основою процесів обговорення та перемовин між сторонами. При цьому, дослідження 

вказують, що набагато ефективніше укладати VEEA із індивідуальними 

підприємствами, з першочерговим фокусом на їхню енергоємність, на противагу 
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узагальненим секторальним угодам. Часто, на цьому етапі проводяться процедури 

бенчмаркінгу або енергетичного аудиту, які пізніше також використовуються для 

періодичного моніторингу успішності та ефективності реалізації VEEA.  

Критичними для успішності впровадження виділяють грамотно підібрані цілі, а 

також наявність стимулювання їх впровадження та покарання в разі їх недосягнення 

(останні два елементи, зокрема, варто реалізувати економічними механізмами). Цілі 

мають бути достатньо амбітними, аби забезпечити ефективність VEEA, проте не 

надмірними, тобто досяжними. Заходи заохочення можуть включати сприяння 

промоції, послаблення в регулюванні, зниження оподаткування, сприяння видачі 

екологічних дозволів, субсидіювання, допомогу в процесах аудиту, R&D, доступ до 

необхідної інформації тощо. 

Для встановлення максимально ефективних та реалістичних задач, та взаємовигідних 

умов, VEEA мають базуватись на принципах взаємної прозорості, відкритості, 

зацікавленості та довіри. Між сторонами угоди має відбуватись обмін інформацією, 

який також рекомендується передбачити та прописати в ній відповідним чином. Саме 

проблеми кооперації та взаємодовіри (а також проблеми із ефективним економічним 

стимулюванням) на сьогоднішній день найбільше перешкоджають впровадженню 

VEEA в країнах Центральної та Східної Європи, включно із Україною. Задля 

вирішення спірних ситуацій, попередження маніпуляцій умовами угод з обох сторін 

та гарантування дотримання вимог пропонується включення третьої сторони, 

наприклад екологічної чи юридичної НУО в особах консультантів, представників 

тощо. 

Іншими значними додатковими елементами, що можуть вплинути на реалізацію 

VEEA можуть виступати їхня інтеграція та синергія з іншими інструментами 

регуляторної політики у галузі, а також впровадження допоміжних процедур та 

інфраструктури, розбудова системності їхньої імплементації – наприклад, створення 

мереж обміну досвідом та знаннями між учасниками подібних добровільних 

ініціатив, або включення в угоди вимог по інтеграції схем енергоменеджменту на 

підприємствах. 
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1.4. Передумовні нормативні документи 

 

Сутність концепції VA передбачає, що їхнє впровадження не є викликаним чи 

керованим нормами законодавства, і відбувається не згідно суворо визначених 

процедур, а відповідно до практик та ініціатив сторін-учасників, і є натомість їхнім 

волевиявленням щодо передбачених в договорах питань та окреслених проблем. 

Таким чином, VEEA вільні від необхідності існування чи посилання на будь-які 

попередні нормативні документи, тобто залишаються напрочуд гнучким 

інструментом реалізації динамічних позитивних змін, який може використовуватись 

у широкому діапазоні зовнішніх та внутрішніх економічних, політичних, соціальних 

та правових умов. У окремих випадках, VEEA навіть можуть мати ширше 

секторальне охоплення та більш амбітні цілі за ті, які встановлюються безпосередньо 

законодавством. 

Тим не менш, варто відзначити, що це не означає повну незалежність даного 

механізму від коливань в середовищі їхньої імплементації. Так, відомі випадки, коли 

певні нормативні акти в правовій системі країн, які впроваджували добровільні угоди, 

полегшували і підтримували їхню реалізацію та використання, або ж навпаки – 

перешкоджали їм. 

П’ята програма дій ЄС з охорони навколишнього середовища (1992 р.) та Директива 

2003/96/ЄС про оподаткування енергетики, з одного боку, мали стимулюючий ефект, 

оскільки сприяли підвищенню інтересу до VEEA. Крім того, зобов’язання розробити 

національні плани дій з енергоефективності змусило країни-члени ЄС розглядати 

різноманітні політичні інструменти, що, у свою чергу, запропонувало їм звернути 

увагу на VEEA серед інших політичних інструментів. З іншого боку, угоди у таких 

країнах як Швеція та Данія були припинені, оскільки вони суперечили Правилам ЄС 

про державну допомогу (EU State Aid Rules). 

Із другим поколінням VEEA в 2000-х роках існувало застереження [7, 8], що вони 

можуть увійти в антагонізм із європейським законодавством, зокрема, із Схемою 

торгівлі викидами ЄС (EU ETS). Проте натомість відбулась взаємна інтеграція 

зобов’язань згідно VEEA та EU ETS. Цю взаємодію між законодавством ЄС і VEEA 
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можна проілюструвати на прикладі фламандських добровільних угод. Під час 

переговорів щодо укладання добровільних угод у 2002 році було погоджено, що повні 

дозволи на викиди в рамках EU ETS будуть надані учасникам, якщо вони 

дотримуються зобов’язань укладених угод. Хоча цей інструмент спочатку був 

розроблений лише для 100 найбільш енергоємних компаній, усі компанії у Фландрії 

(Бельгія), які мають зобов’язання згідно з EU ETS, подали заявки на участь. У 

результаті VEEA було підписано із 176 учасниками у 2004 році. Ті учасники, які не 

досягли необхідних показників енергоефективності наприкінці угоди в 2014 році, 

повинні були купувати дозволи на викиди у якості компенсації. 

Країни-члени ЄС також використовують свої VEEA як інструмент дотримання 

законодавства ЄС. Наприклад, у Фландрії одним із аргументів на користь 

запровадження VA про аудит для середніх компаній у 2005 році було те, що це 

прискорить імплементацію Інтегрованої Європейської директиви про протидію та 

контроль забруднення (IPPC, 96/61/EC) із змінами. Ця директива зобов’язує компанії 

включати енергетичний план при процедурах поновлення екологічних дозволів або 

подання заяв на отримання нових дозволів. Хоча дозволи дійсні протягом тридцяти 

років, VEEA зобов’язують учасників переглядати їхнє споживання енергії кожні 

чотири роки. [8, 25] 

Директива про енергоефективність (2012/27/ЄС) зобов’язує підприємства, які не 

належать до МСП, проводити енергетичний аудит кожні чотири роки (ст. 8.4) і 

оцінювати потенціал для ко-генерації та підключення до мереж опалення та 

охолодження (ст. 14). У той час як енергоаудит вже був обов’язковим заходом згідно 

з VEEA першого покоління, оцінка потенціалу ко-генерації та підключення до мереж 

опалення та охолодження була додана як зобов’язання до VEEA другого покоління. 

Крім того, ст. 7 Директиви про енергоефективність дозволяє державам-членам ЄС 

впроваджувати альтернативні заходи та інструменти, замість схем прямих 

зобов’язань щодо енергоефективності, одними із яких власне і є добровільні угоди. 

В той же час, варто зазначити, що в європейській практиці дуже мало прикладів 

впровадження VEEA в ході, після чи внаслідок прийняття певних регуляторних 

документів і, відповідно, такий сценарій розвитку є маловивченим.  
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Більшість схем та механізмів VEEA вже існували в правовому полі ЄС ще до 

загострення та підвищення суворості вимог щодо енергоефективності, у формі VA з 

екологічних питань. В процесі руху України в напрямку євроінтеграції висувається 

ряд вимог та відбувається адаптація та інтеграція українського законодавства із 

нормами та реаліями ЄС. Тобто, з одного боку наша держава опиняється в умовах 

підвищеної невизначеності, відсутності попереднього досвіду та вказівок, на які 

можна спертись (що, тим не менш, не має створити серйозних перешкод реалізації 

концепту VEEA, зважаючи на їх формат та базову сутність), а з іншого – в 

найзручнішому моменті для випробовування цього механізму, адже саме в нинішній 

період активних реформ та адаптацій законодавства існує можливість належним 

чином передбачити, запланувати та прописати введення VEEA в якості інструменту 

реалізації політики енергозбереження, додержання норм всередині держави та 

дотримання відповідних зобов’язань передбачених зовнішньополітичним курсом 

країни. 

 

1.5. Дослідження ефективності впровадження добровільних угод 

 

Оцінка ефективності впровадження VEEA була і залишається важливою тематикою 

наукових та соціально-економічних досліджень щодо даного інструменту, через те 

що сам її процес дуже часто ускладнений та неочевидний. Одна із основних перешкод 

полягає у виділенні контрольних груп для порівняння, та отриманні достовірної та 

повної інформації для порівняння показників зміни в енергозбереженні та 

енергоефективності (так як доступ до таких даних часто обмежений, особливо від 

промислових підприємств). Іншою проблемою є підбір методологій для подібних 

оцінок (часто оцінки різними підходами дають конфліктуючі та суперечливі 

результати) та вичленення ролі угод у загальних зусиллях країн/підприємств по 

досягненню енергоефективності.  

І все ж, за роки реалізації VEEA в Європі було здійснено декілька вдалих узагальнень 

щодо успішності впровадження даного механізму. Так, шляхом опитувань та 
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експертних оцінок було визначено [28], що від чверті до половини енергозбережень, 

отриманих в часи реалізації довгострокових VEEA в Нідерландах, можна приписати 

саме цим угодам. Опитування учасників Датських договорів 2005 та 2013 років, 

показали, що більше половини отриманих в ці періоди значень енергозбереження 

можна приписати укладеним VEEA. [22]  

Числові показники успішності впровадження довгострокових VEEA підкріплюють 

експертну думку та результати опитувань. Дослідження показників впровадженого 

щорічного енергозбереження показало приріст для  

▪ Нідерландів (2% у 1998-2000 рр.; 1,8% у 2000-2016 рр.; без врахування 

бенчмаркінгових угод),  

▪ Данії (1,8% у 1996-1999 рр.; 1,6% у 2000-2003 рр.; 1,1% у 2006-2010 рр.; 1,9% у 

2010-2012 рр.) та  

▪ Ірландії (1,7% у 1995-2017 рр.).  

Розрахунки індексу енергоефективності виявляють покращення для  

▪ Нідерландів (0,5% у 1999-2007 рр. для бенчмаркінгових угод) та  

▪ Бельгії (Валлонія: 1% у 2004-2011 рр.; 1,2% у 2012-2017 рр.; Фландрія: 1,4% у 

2005-2015 рр. для аудиторських угод та 0,9% у 2002-2013 рр. для 

бенчмаркінгових угод, а також 0,7-0,9% у 2014-2017 рр.). 

 

Важливо відмітити, що говорячи про успішність впровадження VEEA, часто робиться 

наголос на взаємозалежності між реалізованим енергозбереженням та розмірами 

структур та угруповань, де впроваджуються відповідні заходи. Так наприклад, 

дослідження виявляють [15, 29-30], що VEEA зазвичай є ефективнішими для МСП (із 

споживанням електроенергії в межах 100 ГВт/рік), ніж для великих підприємств чи 

компаній. Це може бути пов’язане із тим, що менші структурні одиниці є більш 

гнучкими та відкритими до необхідних змін, передбачених договорами, які 

найчастіше реалізуються шляхом запровадженням нових або зміною старих 

технологічних процесів, а також вдосконаленням корпоративної культури 

енергоспоживання, підвищенням обізнаності та додатковим навчанням персоналу. 

Очевидно, що для більших, стабільних об’єктів, які мають складні усталені внутрішні 

зв’язки та налагоджені процеси, такі завдання будуть складнішими. 
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Таким чином, підводячи підсумок, можна виділити наступні ключові чинники успіху 

імплементації VEEA: 

1. Рівень амбітності цілей, що мають бути досягнуті шляхом укладення угоди; 

2. Чіткі стимули для учасників як компенсація за впровадження кращої 

енергетичної практики; 

3. Суворі процедури моніторингу та перевірки, та потужні та компетентні органи 

влади; 

4. Культура взаємної довіри між урядом і галуззю впровадження 

енергоефективності як основа для укладення угоди зі спільною 

відповідальністю; 

5. Технічна та інституційна допомога для оцінки потенціалу енергозбереження 

та/або технічних рішень, які вони можуть реалізувати, обміну знаннями 

(меншою мірою) тощо. 

Аналіз випадків припинення практик VEEA [8] показує, що в абсолютній їх більшості 

невдачі були викликані відсутністю або недостатністю одного з вищезгаданих 

факторів. Таким чином, німецькі VEEA було замінено примусовими схемами, через 

недостатнє підвищення енергозбереження та енергоефективності. Подібна ситуація 

відбулась і у Норвегії, в якій даний інструмент не зустрів широкої підтримки та 

розповсюдження суб’єктами господарювання. У Франції техніко-економічний аналіз 

впровадження VEEA третього покоління виявив, що ресурси та зусилля, що 

витрачаються на угоди, переважають отримувану від них користь, після чого 

практику було призупинено. Шведську практику було припинено на постійній основі, 

а датську – тимчасово, коли економічне стимулювання було значно знижене. 

Латвійським VEEA бракувало чітких стимулів та відповідного адміністрування. В 

свою чергу Румунія зупинила впровадження VEEA, оскільки учасникам не було 

запропоновано достатньої технічної допомоги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
      ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ДОБРОВІЛЬНИХ УГОД ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ  
           В УМОВАХ УКРАЇНИ 

 

 

 
АНАЛІТИЧНИЙ ДОКУМЕНТ | КИЇВ 2022 

31 

31  31 

 

Для України, впровадження VEEA основною метою має досягнення 

необхідних рівнів заощадження енергії, що встановлені Директивами ЄС. 

Але разом з цим, такі угоди є інструментом послідовної та цілеспрямованої 

зміни відповідальності громад і громадян у бік більш свідомого споживання 

енергетичних ресурсів, що підкріплюватиметься гарантіями держави. 

Завдяки кооперації держави, муніципалітетів, постачальників та споживачів, 

чітко визначеним цілям, виконавцям, а також забезпеченню обміну досвідом 

та інформаційної підтримки, VEEA дозволяють за короткі строки та на 

визначеній території досягти значних показників економії енергії.  

2.1. Доцільність та переваги впровадження для України 

 

Національний план дій з енергоефективності на період до 2030 року [1], 

схвалений Розпорядженням КМУ 29 грудня 2021 р. № 1803-р, прямо 

відповідає та створює передумови впровадження VEEA в Україні. Так, розділ 

3 цього документу прямо визначає альтернативні заходи та схеми зобов’язань 

з енергоефективності.  

 

Цілі, що мають бути досягнуті у результаті енергоефективних заходів за 

альтернативними схемами – зменшення відносного енергоспоживання не 

менше ніж на 0,7% за рік у порівнянні з останнім трирічним періодом; 

Чіткі стимули для учасників VEEA передбачаються під час здійснення 

діяльності з: 

H-2: Запровадження механізму стимулювання промислових підприємств для 

реалізації енергоефективних заходів; 

Н-5: Оподаткування на енергію/оподаткування на викиди парникових газів 

(екологічні податки); 

B-1: Розробка заходів щодо стимулювання енергоефективності у приватних 

будівлях; 
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B-2: Імплементації вимог Директиви 2010/31/ЄС, у тому числі впровадження 

енергетичної сертифікації в будинках; 

P-1: Впровадження енергоменеджменту та енергомоніторингу в будівлях 

бюджетних установ державної форми власності; 

P-3: Впровадження енергоменеджменту та енергомоніторингу будівель 

бюджетних установ комунальної форми власності; 

P-5: Включення критеріїв енергоефективності в процедури публічних 

закупівель; 

 

Процедури моніторингу та перевірки мають забезпечуватися з рахунок: 

Н-1: Функціонування Фонду енергоефективності; 

Н-3: Сприяння запровадженню повного комерційного обліку споживання 

теплової енергії, питної (холодної) та гарячої води. 

 

Технічна та інституційна допомога для оцінки потенціалу енергозбереження 

передбачена через: 

I-2: Впровадження енергетичного аудиту та систем енергоменеджменту на 

промислових підприємствах. 

 

Культура взаємної довіри між урядом і галуззю впровадження енергоефективності як 

основа для укладення VEEA зі спільною відповідальністю має бути реалізована: 

Н-4: Програмою для підвищення рівня обізнаності серед споживачів енергії. 

 

Як, видно, з кількості відповідних напрямів запланованої роботи уряду України, 

найбільші зусилля будуть прикладені у сфері створення стимулів до 

енергоефективності та енергозбереження.  

Меншу увагу приділено технічній та інституційній підтримці оцінки потенціалу 

енергозбереження. Хоча діяльність Державного агентства з енергоефективності та 

енергозбереження України сприяла появі цілого комплексу з навчання і сертифікації 

енергоаудиторів. 
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Процеси моніторингу енергоефективності неодноразово розпочиналися і так само 

неодноразово затухали. Наприклад, в угодах Фонду енергоефективності на підтримку 

енергоефективних заходах передбачено збір інформації, як правило, протягом 10 

років після реалізації угоди. Але на практиці, інформація збирається один єдиний раз 

після реалізації заходів, а висвітлюється у вільному доступі лише в одиничних 

випадках. [31] Обмін інформацією ускладнений фактором відсутності взаємодовіри. 

Взаємна довіра між урядом і галуззю впровадження енергоефективності є найбільш 

“темною областю”, оскільки відсутні чіткі межі відповідальності, особливо з боку 

державних органів та установ, щодо виконання своїх зобов’язань. 

Таким чином, постає питання про те, як діяти на місцевому рівні. Безумовно основна 

діяльність з впровадження енергоефективних рішень має належати місцевим органам 

самоврядування. Тільки вони здатні підтримувати таку діяльність тривалий період 

фінансами та людським ресурсом. Але ініціатива може бути висунута громадою, 

місцевими громадськими організаціями або підприємствами. 

Перші кроки у напрямку імплементації VEEA уже зараз зроблені у вигляді створення 

системи енергоменеджменту на комунальних підприємствах та об’єктах (школи, 

дитячі садки, лікарні тощо). Плани муніципалітетів щодо термомодернізації можуть 

бути трансформовані в VEEA.  

 

Головна перепона на місцевому рівні вбачається у заходах стимулювання, 

заохочень та зобов’язань місцевих органів управління. У вигляді стимулів можуть 

бути, наприклад: 

▪ зниження орендної ставки для учасників VEEA; 

▪ зниження місцевого податкового тиску; 

▪ включення до вимог тендерних закупівель зобов’язань з енергоефективності; 

▪ дотаційна підтримка у відсотках від вартості впровадження енергоефективних 

заходів; 

▪ продовження угод з оренди комунальних об’єктів і приміщень тільки за умов 

приєднання до VEEA; 

▪ гарантії продовження або збільшення термінів оренди комунальних об’єктів і 

приміщень для учасників VEEA; 

▪ інформаційна та експертна підтримка. 
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Дуже бажано, щоб одними з учасників VEEA були місцеві постачальники 

енергоресурсів. Аргументом для їх приєднання може бути п. 4 ст. 9 ЗУ «Про 

енергоефективність», в якій, зокрема, вказано: “У разі недосягнення цільового 

показника щорічного скорочення споживання енергії (...) рішенням Кабінету 

Міністрів України (...) може бути запроваджено порядок функціонування схеми 

зобов’язань з енергоефективності, за якою зобов’язальні сторони повинні досягти 

визначеного для них показника щорічного скорочення споживання енергії шляхом 

забезпечення відповідної економії енергії на рівні кінцевих споживачів енергії.” [32] 

Зобов’язальними сторонами виступають як кінцеві споживачі так і постачальники 

енергоресурсів. На сьогодні (2022 рік), нормативного документу за даним питанням 

ще не затверджено, але Державне агентство з енергоефективності та 

енергозбереження України разом з Громадським комітетом працюють у даному 

напрямі. Отже, очікується, що КМУ зможе зобов’язати постачальників 

компенсовувати недосягнення цільового показника щорічного скорочення 

споживання енергії. Тобто, постачальники стають зацікавленими у стимулюванні та 

реалізації енергоефективних заходів. 

 

 

Постачальники енергоресурсів теж мають набір стимулів для учасників VEEA: 

▪ пільгова вартість енергоресурсів на період участі в VEEA; 

▪ гарантії виділення звільнених потужностей на користь учасників VEEA. 

 

У Національному Плані Дій з енергоефективності на період до 2020 року зазначалось, 

що більше третини енергоресурсів споживає житловий сектор [33]. Очевидно, що 

місцеві органи влади, рано чи пізно, будуть вимушені розробити схему включення 

таких об’єктів до VEEA, наприклад, у вигляді ОСББ, а також спонукати керуючі 

компанії з обслуговування житлового фонду використовувати інструменти 

енергосервісу (ЕСКО контракти) для реалізації енергоефективних заходів. 

Для досягнення максимальної вигоди від впровадження енергоефективних заходів 

пропонується виділити серед житлового фонду типові найбільш енергоНЕефективні 



    
      ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ДОБРОВІЛЬНИХ УГОД ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ  
           В УМОВАХ УКРАЇНИ 

 

 

 
АНАЛІТИЧНИЙ ДОКУМЕНТ | КИЇВ 2022 

35 

35  35 

споруди і першочергово реалізовувати заходи на них. Так, усереднені 

деперсоналізовані дані по споживанню енергоресурсів може надати постачальник, а 

з іншого боку – муніципалітети володіють інформацією про теплотехнічні параметри 

споруд. Результатом комбінації та аналізу даних постачальників і муніципалітету 

буде класифікація або типізація споруд житлового фонду в залежності від кількості 

споживання енергоресурсів на квадратний метр або особу. Таким чином буде 

створено перелік пріоритетних об’єктів для реалізації енергоефективних заходів. 

Також місцеві учасники VEEA можуть домовлятися про обов’язкове використання 

послуг один одного, що стосуються закупівлі обладнання матеріалів та послуг 

монтажу та експлуатації. Такий підхід забезпечує гарантовані прибутки учасникам, 

що можуть бути використані для впровадження енергоефективних заходів. 

За прикладом європейських країн до VEEA потрібно приєднати учасника, що буде 

розпорядником інформації, відповідати за постійне інформування учасників, 

населення та потенційних підписантів про успіхи та невдачі під час реалізації 

енергоефективних заходів. Цей учасник теж має бути місцевою організацією або 

компанією, що не залежить та не є підконтрольною ні муніципалітету ні 

постачальникам ні іншим учасникам угоди. Оскільки вся інформація зібрана в межах 

VEEA має бути прозорою та потрапляти у відкритий доступ, на ролі розпорядника 

інформації відповідають НУО або ГО з відповідним досвідом у сфері 

енергоменеджменту та енергоефективності.  

Кошти на функціонування такого розпорядника інформації можна отримати у вигляді 

гранту від міжнародних донорів, що підтримують побудову та розвиток 

громадянського суспільства. 

 

2.2. Зміст VEEA  

 

Як неодноразово зазначалось вище, з огляду на характер даного інструменту, чітких 

вказівок чи шаблонів щодо тексту та змісту VEEA немає, оскільки індивідуальність, 

гнучкість та договірна основа є принциповими характеристиками цього механізму. 
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Додатково, в Україні відсутній досвід впровадження VEEA за державної участі, а 

отже і прецеденти чи традиція, на які б можна було спертись. У той же час, 

юридичний характер, масштаб та рівень впровадження, а також очевидна 

взаємозалежність між ефективністю реалізації та чіткістю змісту лише підкреслюють 

важливість структуризації та формалізації VEEA.  

Таким чином, складання тексту є ключовим та критичним етапом, який задасть тон 

усій подальшій імплементації принаймні першого покоління угод та їхню подальшу 

долю як інструменту організації, регулювання та адміністрування процесів 

впровадження енергоефективності. Зважаючи на це, даним завданням мають 

перейматись компетентні фахівці в областях енергоефективності, державного 

адміністрування, юриспруденції та інших значущих сферах, із визначенням пунктів 

та положень, в обговоренні яких мають брати участь також і безпосередні учасники-

суб’єкти угод.  

Разом із тим, існують усі можливості для переймання досвіду країн із успішними 

робочими схемами VEEA, приклади текстів яких знаходяться у відкритому доступі. 

Додатково, з огляду на досить чітко визначені елементи, що зумовлюють успішність 

реалізації угод, можливо окреслити основні значущі структурні одиниці, розділи та 

положення, без яких результативність VEEA помітно знизиться. Так, експерти 

Національного екологічного центру України дослідили досвід Фінляндії, зміст та 

особливості різних типів VEEA, що укладаються в даній країні (із урахуванням 

багаторічної успішної імплементації даного механізму), та сформували пропозиції 

щодо потенційного тексту VEEA, які можна використовувати як відправний пункт, 

початкове керівництво або шаблон для подальшої адаптації та доопрацювання згідно 

специфічних вимог і потреб окремих суб’єктів та учасників. Дані пропозиції та проект 

тексту добровільної угоди з енергоефективності представлені в Додатку 1.     
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ВИСНОВКИ 

 

Таким чином, можна зробити висновок, що передумови впровадження VEEA в Україні вже 

створені, з огляду на те, що  

▪ проблема підвищення енергоощадності в усіх сферах економіки України знаходиться 

у початковій стадії,  

▪ корисний досвід європейських країн доступний та відомий,  

▪ інструменти реалізації енергоефективних заходів у вигляді Фонду 

енергоефективності та ЕСКО контрактів працюють. 

На загальнодержавному рівні для підтримки VEEA мають бути затверджені документи, що 

конкретизують гарантії та відповідальність Уряду, визначені зобов’язання постачальників. 

Ініціатором приєднання до VEEA можуть бути НУО або ГО. Основними учасниками таких 

угод мають бути: Державні органи та регулятори у якості гарантів; Муніципалітети у якості 

виконавців, стимуляторів та вигодоотримувачів; Постачальники у якості виконавців, 

стимуляторів та вигодоотримувачів; Підприємства і організації у якості виконавців та 

вигодоотримувачів.  

Окрему увагу в VEEA слід надавати:  

1. налагодженню системи стимулювання-покарання та розбудові інфраструктурно-

інституційної підтримки, як ключових факторів ефективності; 

2. проблемі досягнення відповідних рівнів прозорості та взаємодовіри та доступу до та 

взаємообміну даними енергоспоживання та енергоефективності (як окремої 

складової), адже відсутність цих ключових елементів паралізує будь-які перспективи 

досягнення енергоефективності; 

3. підвищенню енергоощадності житлового фонду, адже його споживання займає 

третину у масі кінцевого енергоспоживання України. 

Одним із важливих результатів укладання VEEA має бути масштабна інформаційна 

кампанія, що поширює позитивний досвід та підтверджує економічну доцільність 

енергоефективних заходів.  

ГО НЕЦУ визначено ключові елементи VEEA та запропоновано вказівки щодо змісту та 

тексту угод.  
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ДОДАТКИ 

 

Додаток 1. Пропозиції щодо тексту VEEA для України 

 

Добровільна Угода про енергоефективність між 

____________ (сторони угоди) 
 

1. Сторони угоди 

Розділ, що зазначає основних суб’єктів Добровільної угоди (далі – Угода або ДУ), що 

беруть участь у обговоренні умов, виконанні положень, наданні підтримки 

(стимулюванні), вирішенні спорів, моніторингу та підтвердженні дотримання 

домовленостей тощо. Пропонуються наступні ролі-сторони угоди: 

 

Регулятор(и): уповноважений державою суб’єкт, що захищає державні інтереси в 

даній Угоді, а також відповідає за гарантії щодо надання підтримки та стимулювання 

Учасників для досягнення передбачених Угодою цілей. Регулятор в Угоді може 

виступати у формі декількох суб’єктів адміністрування різних рівнів, залежно від 

необхідних чи наданих повноважень, та/або рівня, масштабу, сторін Угоди. 

Наприклад: Міністерство регіонального розвитку, Міністерство енергетики, 

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, Державне агентство з 

енергоефективності та енергозбереження, місцеві органи влади (обласні, міські 

державні адміністрації) тощо. 

 

Учасник(и): суб’єкт, що бере на себе зобов’язання щодо підвищення 

енергоефективності, досягнення певного рівня енергозбереження, зниження 

енергоспоживання, впровадження певних енергозберігаючих технологій, схем, 

заходів тощо, а також є об’єктом отримання підтримки, допомоги, стимулювання з 

боку Регулятора (у разі їх наявності). Учасниками, першочергово, передбачаються 

суб’єкти господарювання, в особі житлових господарств та об’єднань, підприємств, 

компаній, фірм, або як альтернатива – інші узагальнені одиниці: органи місцевої 

влади, відповідальні за досягнення енергоефективності у власних населених пунктах, 

відділи міністерств та/або міністри, відповідальні за певні галузі тощо. 

 

Наглядач(і) або Медіатор(и): допоміжний можливий суб’єкт, не зацікавлений у 

положеннях чи відносинах даної Угоди, що вводиться за потреби для досягнення 

порозуміння між усіма сторонами, підвищення рівня взаємної довіри, вирішення 
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спорів та моніторингу успішності досягнення цілей і завдань угоди. Наглядачами 

можуть виступати (за наявності відповідних інтелектуальних та інших ресурсів) НУО 

та ГО екологічного й енергетичного спрямування, аналітичні компанії, підприємства-

розпорядники даних, незалежні аудиторські об’єднання тощо. 

 

2. Відправні точки та підстави 

Розділ, що визначає юридичне підгрунтя (за його наявності), загальнонаціональні цілі 

та завдання, стратегічні документи, програми тощо, що є підставами для даної Угоди, 

а також їхній зв’язок із специфічними цілями та завданнями визначеми наступними 

положеннями Угоди. Оптимально, даний розділ має містити посилання на конкретні 

статті та положення усіх релевантних для Угоди документів, де можуть бути 

прописані положення, що стосуються відповідних зобов’язань чи відповідальностей 

(для усіх залучених сторін). У даному розділі також доречно зазначити загальну 

ідею(ї), причину(и), на якій базується укладання Угоди, із поділом на основну та 

додаткові (наприклад, основна мета – досягнення енергозбереження або скорочення 

споживання енергоресурсів, додаткова мета – скорочення викидів у навколишнє 

середовище, налагодження відносин, формування інформаційної бази тощо). У 

розділі також може міститись коротка історична довідка (1-2 абзаци), щодо традиції 

та попереднього досвіду впровадження інструменту ДУ у країні.   

 

3.Визначення 

У цьому розділі конкретизуються визначення, скорочення основних термінів та 

понять, що використовуються у даній Угоді.  

 

4. Цільова група та обмеження угоди 

Розділ, в якому зазначаються та обмежуються сфера дії та масштаб Угоди. Тут 

визначаються конкретні технологічні процеси або джерела енергоспоживання, види 

та об’єми енергії, які входять в межі дії Угоди (це можливо, наприклад, шляхом 

окреслення енергоємності), а також конкретизуються розподіл, взаємодії та сфери 

відповідальності між різними видами угод (у разі розділення ДУ за секторами; 

наприклад, якщо один суб’єкт господарювання підпадає під сфери декількох різних 

видів угод, у цьому розділі може визначатись, які приналежність тих чи інших 

процесів або енергозбереження до тих чи інших договорів, або ж обмежуватись, якій 

угоді в результаті належатиме цей суб’єкт та його діяльність, для уникнення повторів 

чи дублювання, подвоєння зобов’язань).  
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5. Період домовленості, цілі угоди, приєднання до угоди, цілі 

Учасника та моніторинг досягнення цілі. 

Один із основних розділів Угоди, в якому зазначаються терміни її дії, механізми 

приєднання та виходу, деталізуються формальні ознаки (тип, концепція, підхід тощо), 

а також визначаються конкретні цілі, строки та механізми моніторингу досягнення 

(успішності). Додатково, розділ може включати наближений план дій (дорожню 

карту) із відповідними датами тощо.   

 

5.1 Термін угоди та умови угоди 

Період дії угоди як правило не перевищує 9-10 років. Угоди про енергоефективність 

(наприклад, між муніципалітетами) мають два терміни, що передбачають звітність, 

моніторинг та корегування: 4-5-й рік та 9-10-й рік. 

 

5.2. Цілі угоди 

Завдання Угоди про енергоефективність – сприяти забезпеченню досягнення цілей 

енергозбереження, встановлених на національному рівні (п.1 ст.9 ЗУ “Про 

енергоефективність”) та в Директиві про енергоефективність (Директива 

2012/27/EC), протягом визначеного періоду. Крім того, ціль Угоди про 

енергоефективність повинна мати значний національний вплив на досягнення цілі ЄС 

з енергоефективності, визначеної на 2030 рік. Схема Угоди про енергоефективність 

також повинна підтримувати виконання ряду інших зобов'язань, визначених в 

Директиві з енергоефективності. 

У цілі Угоди бажано включити якомога більшу частку споживання енергії, 

підконтрольної муніципалітетам, містам, спільним муніципальним органам влади та 

іншим суб’єктам. 

Крім того, метою угоди є представлення державного сектору як прикладу досягнення 

енергоефективності та використанню відновлюваних джерел енергії, активно 

інформуючи жителів та інших суб'єктів регіону про можливості та результати. 

Паралельно з досягненням цілей з енергоефективності, зменшуються викиди 

парникових газів, що теж може бути включено у схему Угоди. 

 

5.3 Приєднання до Угоди про енергоефективність  

Будь-який суб’єкт може приєднатися до Угоди з терміном та ціллю, що визначаються 

окремо для кожного суб’єкта. Деталі приєднання узгоджуються Державним органом, 

що відповідає за досягнення національних цілей з енергоефективності (Державне 

агентство з енергоефективності та енергозбереження України). 
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5.4 Цілі учасника 

Як правило, Учасник Угоди про енергоефективність встановлює орієнтовну ціль 

економії енергії на кожний звітній період, але не менше ніж національна ціль 

(показник щорічного скорочення споживання енергії має становити не менше ніж 0,8 

відсотка сукупного річного обсягу споживання/постачання енергії, усередненого за 

період з 1 січня 2017 року по 31 грудня 2019 року). Для встановлення цілей 

використовують національну ціль – у 2030 році за енергоефективним сценарієм 

передбачається скорочення споживання енергії відносно Базового сценарію на 22,3% 

(первинна енергія) та 17,1% (кінцева енергія).  

У деталях Угоди про енергоефективність Учасника орієнтовна цільова економія 

енергії представлена як кількість кінцевої енергії (МВт-год) на кінець кожного 

звітного періоду.  

На підставі письмової пропозиції Учасника, орієнтовні цільові показники 

енергозбереження (МВт-год) на кінець кожного звітного періоду можуть бути 

скориговані протягом періоду дії угоди за рішенням Державного агентства з 

енергоефективності та енергозбереження України, якщо використання енергії 

(учасником) в межах угоди принципово змінюється з моменту приєднання через 

структурні зміни чи зміни власності, що відбулися під час дії угоди. 

 

5.5 Моніторинг досягнення цілі енергозбереження, встановленої Учасником 

Досягнення орієнтовної цільової економії енергії перевіряється наприкінці першого 

та другого строку звітного періоду на основі впливу заходів з енергозбереження. 

Перевірка здійснюється незалежним суб’єктом, що обирається на конкурсній основі 

шляхом оголошення тендеру. 

Звіт про енергозбереження повинен бути здійснений протягом періоду, на який 

Учасник встановив цілі. 

Вплив енергозбереження, прийнятий під час моніторингу досягнення цілі, повинен 

бути дійсним протягом відповідного року. 

Споживання енергії Учасника у звітних роках не повинно бути нижчим від базового 

рівня, включеного в угоду. 

Методика моніторингу та розрахунку показників енергоефективності має бути 

затверджена на державному рівні. Угода містить тільки посилання на відповідні 

методики в залежності від особливостей суб’єкта. 

 

6. Дії та зобов’язання учасника 

Учасник бере на себе зобов’язання постійно вдосконалювати енергоефективність та 

сприяти використанню відновлювальних джерел енергії, коли це технічно та 

економічно можливо, беручи до уваги аспекти охорони здоров’я та безпеки довкілля. 
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Постійне вдосконалення енергоефективності вимагає відповідальності керівництва, 

належної організації дій відповідно до угоди, планування та імплементацію заходів. 

Учасник звітує до кінця квітня кожного року про використання енергії попереднього 

року, заходи енергозбереження та їх вплив, а також про інші дії, у систему 

моніторингу визначеною цією Угодою. 

 

6.1 Організація операцій за угодою 

Мета полягає в тому, щоб включити енергоефективність, енергозбереження та 

бажання збільшити частку відновлюваної енергії як частину операцій Учасника та 

систем управління, які використовуються або повинні бути впроваджені Учасником 

у відповідний спосіб. Учасник призначає організацію, відповідальну за 

імплементацію схеми угоди, з відповідними особами, відповідальними за кожну 

адміністративну філію чи операційну одиницю. 

 

Відповідальна особа 

Приймаючи рішення про приєднання до схеми угоди, Учасник розподіляє обов'язки 

щодо реалізації угоди та, приєднавшись до угоди, призначає відповідальну особу. 

Відповідальна особа гарантує, що імплементація угоди та відповідні завдання 

організовані та забезпечені ресурсами, здійснення дій відповідно до виконання угоди 

та досягнення поставлених цілей є можливими. 

 

Контактна особа угоди 

Приєднуючись до угоди, Учасник призначає контактну особу угоди, яка виступає в 

ролі контактної особи у власній організації Учасника та між сторонами угоди. За 

бажанням Учасника, він також може призначити окрему особу / осіб, відповідальних 

за звітність, яка піклуватиметься про щорічну звітність. У такому випадку 

спілкування щодо звітування відбувається переважно з особою / особами, 

відповідальними за звітування. Якщо особи, відповідальні за звітність, не призначені, 

контактна особа угоди також виконує функції відповідальної особи за звітність. 

 

6.2 План дій 

Учасник складає план дій відповідно до виконання угоди або оновлює існуючий план. 

План дій повинен бути затверджений відповідальним органом Учасника та поданий 

у систему моніторингу, визначену Угодою, протягом одного року з моменту 

приєднання до угоди. 

План дій може, наприклад, бути коротким описом того, як ключові зобов'язання 

Угоди щодо підвищення енергоефективності та збільшення використання 

відновлюваної енергії враховуються та включаються в стратегію Учасника та 
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енергетичні та кліматичні програми, або в управління або системи якості, що 

використовуються Учасником. 

Учасник постійно оновлює план заходів, за необхідності. 

 

6.3 Енергоефективність при державних тендерних та інших закупівлях 

Метою є досягнення енергоефективності як одного з критеріїв усіх закупівель, при 

якому вибір більш енергоефективного приладу, системи чи організації, що здійснює 

закупівлі, призведе до більш вигідного кінцевого результату для економіки в цілому. 

Під час конкурсного тендеру на закупівлі, які є значними з точки зору 

енергоефективності, Учасник вимагає, що постачальники послуг повинні надати 

достатньо даних щодо енергоефективності для закупівлі, приладу чи системи, як 

мінімальна вимога або критерій порівняння. 

Таким чином, вплив на збереження енергоефективних закупівель можна оцінити 

шляхом розрахунку та виділити це як засіб енергозбереження в систему моніторингу 

схеми Угоди про енергоефективність. 

 

6.4 Врахування енергоефективності при плануванні 

Завдання полягає в тому, щоб енергетична ефективність та витрати на життєвий цикл 

альтернативних варіантів впровадження враховувались як один із критеріїв вибору 

при прийнятті рішень, пов’язаних із будівництвом нових будинків та реконструкцією, 

при заміні, модернізації або нарощуванні потужностей технологічних процесів 

виробництва. 

 

6.5 Впровадження енергоаудитів та виявлених у них заходів з енергозбереження 

Метою є систематичне проведення комплексних енергетичних аудитів, які 

застосовуються до всього споживання енергії, з метою з'ясування економічно 

вигідних можливостей енергозбереження в будівлях та інших операціях. 

Учасник також досліджує можливості економії енергії у всіх сферах використання, 

зосереджуючи увагу на оперативних секторах, в яких енергоспоживання є значним, 

або де потенціал енергозбереження вважається значним. 

Енергоаудит, що проводиться на етапі введення в експлуатацію, рекомендується для 

всіх нових будівель площею не менше 1000 м2, а також для будівель, які підлягають 

масштабному ремонту або використання яких суттєво змінено. 

 

6.6. Використання гарантії заощаджень та / або інших процедур фінансування 

при здійсненні інвестицій 

Учасники Угоди мають доступ та отримують досвід у використанні різних рішень 

щодо фінансування та лізингу, таких як ДПП (державно-приватне партнерство), EPC 
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(контракт на енергетичну ефективність) та ESCO (компанія з енергетичного 

обслуговування), для здійснення закупівель та інвестицій. 

 

6.7. Моніторинг споживання та його використання 

Створення відповідної системи моніторингу та передача даних у єдину систему 

гарантується Учасником Угоди. Учасник, там, де це можливо, сприяє збільшеному 

використанню, наприклад, щогодинних даних про споживання енергії. Учасник 

збільшує охоплення моніторингом щонайменше щомісяця на своєму будівельному 

фонді та іншому споживанні енергії. 

 

6.8 Навчально-комунікаційні операції 

Завдання полягає у забезпеченні персоналу необхідною інформацією та навичками, 

що стосуються власних завдань та операцій, та готовність до ефективного 

використання енергії та енергозбереження, завдяки навчанню та спілкуванню. Крім 

того, Учасник прагне діяти зразково у питаннях, що стосуються енергозбереження та 

енергоефективності, і, щоб продемонструвати це, активно спілкуватися щодо своєї 

діяльності як в організації, так і поза нею. 

Учасник щороку включає інформацію про споживання енергії, витрати на енергію та 

відповідні зміни, а також цілі угоди та стан їх виконання, наприклад, у звіті Учасника 

про операції або в аудиторську доповідь. Учасник публікує на своєму веб-сайті 

оновлений план дій, моніторинг досягнення цілі в рамках Угоди. 

Учасник організовує відповідне навчання з питань, пов'язаних із збереженням енергії 

та ефективним використанням енергії для власного персоналу та обраних посадових 

осіб. 

Учасник цілеспрямовано повідомляє через ЗМІ та організації, що сприяють 

енергозбереженню та відновлювальним джерелам енергії, інформацію мешканцям та 

іншим учасникам регіону про плани та досягнення. 

 

6.9 Впровадження відновлюваних джерел енергії 

Окрім підвищення енергоефективності, ще одним завданням є заохочення учасників 

збільшити частку відновлюваних джерел енергії. 

Дії Учасника з просування відновлюваної енергетики: 

Учасник замінює викопне паливо, що використовується у будівлях та інших місцях, 

що споживають енергію, відновлюваною енергією, де це можливо. 

Учасник збільшує частку електроенергії та тепла, вироблених за допомогою 

відновлюваних джерел енергії, в своїх енергетичних закупівлях. 
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6.10 Регіональне співробітництво та координація 

Метою є посилення співпраці між учасниками та іншими суб'єктами муніципального 

сектору, а також співпраця з обласною радою та енергетичними організаціями регіону 

(наприклад, енергетичними агентствами) з метою ефективної реалізації цілей Угоди 

про енергоефективність між муніципалітетами, а також для забезпечення та сприяння 

виконанню угоди, надання енергетичних послуг споживачам та комунікації з 

енергоефективності. 

 

6.11 Звітність про операції за угодою 

Учасник звітує до кінця квітня кожного року про використання енергії попереднього 

року, заходи з енергозбереження та їх наслідки для збереження, а також про інші дії, 

представлені у цьому розділі, у систему моніторингу схеми Угоди про 

енергоефективність в обсязі, необхідному системі. 

 

7. Виключення з угоди, потенційні наслідки  

Учасник може бути виключений з Угоди про енергоефективність, якщо Учасник не 

виконує зобов’язань, які він взяв на себе при приєднанні до угоди. 

Підставами для звільнення можуть бути невиконання, наприклад, таких зобов'язань: 

▪ Невиконання, оновлення або публікація плану дій. 

▪ Неподання необхідної річної інформації про звітність (звітування про 

результати та діяльність попереднього року) до системи моніторингу. 

▪ Нездійснення щонайменше одного заходу з підвищення енергоефективності 

або відсутність повідомлення про такий захід у системі моніторингу за 

схемою Угоди. 

Енергетичні субсидії, надані на підставі Угоди та отримані Учасником, мають бути 

повернуті 


