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Віце-прем’єр-міністру України - Міністру регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України 

Гройсману В.Б. 
 

Міністру економічного розвитку і торгівлі України 

Шеремету П.М. 

 

Голові Комітету Верховної Ради України 

з питань паливно-енергетичного комплексу, 

ядерної політики та ядерної безпеки 

Мартиненко М.В. 
 

Щодо енергетичної безпеки України 

 

Шановний Олександре Валентиновичу! 

 

Події останнього місяця показали, що до вже традиційних політичних, економічних, 

торгівельних, інформаційних елементів тиску на Україну, керівництво Російської Федерації 

вдалось до прямої військової агресії та інтервенції. Немає жодних сумнівів в тому, що 

найближчим часом цей тиск посилиться. Значне підвищення ціни на газ та можливе 

припинення постачання природного газу вже стає факторами, що загрожують стабільному 

забезпеченню енергетичними послугами населення та промисловості України. 
 

Про загрози національній безпеці України говорить також те, що досі залишаються 

невиконаними рішення Ради Національної безпеки і оборони України «Про невідкладні 

заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки України», затверджені Указом Президента 

 №82/2009 від 11.02.2009 р. 

 

Дослідження свідчать, що Україна має значний потенціал енергозбереження. Підвищення 

енергоефективності до європейського рівня дозволить скоротити кінцеве споживання 

паливно-енергетичних ресурсів у сільському господарстві, промисловості, будівництві, сфері 

послуг і житловому секторі на 45,8%. Потенціал енергозбереження для України у 2011 р. 

складав 26,5 млн т н.е., що відповідає приблизно 29,3 млрд. кубічних метрів природного газу. 

У грошовому вимірі можлива економія складає €11,4 млрд. у цінах 2010 р  Промисловість і 

житловий сектор мають найвищий потенціал для економії енергоресурсів, оскільки вони є 

найбільшими споживачами енергоресурсів. Питома вага промисловості та житлового сектора 

в енергозбереженні України складає 48,0% і 34,9% відповідно
1
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1
 Рейтинг енергоефективності України http://www.energy-index.com.ua/uk/ 
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Враховуючи вище зазначене, з метою зниження залежності України від імпортних 

енергетичних ресурсів, пропонуємо вжити наступні заходи: 

 

 Визначити центральний орган виконавчої влади, який відповідає за розробку та 

впровадження державної політики енергозбереження (на сьогодні за реалізацію 

політики та заходів з енергозбереження відповідають декілька центральних органів 

виконавчої влади); 

 
 До початку наступного опалювального сезону 2014-2015 рр. максимально обладнати 

лічильниками газу всіх споживачів, не чекаючи 2016-2018 років (як це визначено 

діючим Законом). З цією метою пропонуємо використати фінансування, передбачене 

в бюджеті Мінрегіону на 2014 рік на ремонт ліфтів в багатоповерхових будинках в 

розмірі 200 млн. гривень; 

 
 Ліквідувати перехресне субсидування та перейти на економічно обґрунтовані тарифи 

з одночасним введенням державних програм соціального захисту вразливих верств 

населення; 

 

 Запровадити посади енергоменеджерів в органах місцевого самоврядування, увівши 

типову посадову інструкцію та створити систему мотивацій до економії; 

 

 Розробити та впровадити механізми державної підтримки заходів з енергозбереження 

та теплової санації для житлового-комунального сектору шляхом компенсації частини 

тіла кредиту або відсоткових ставок на основі досвіду країн Центральної та Східної 

Європи, зокрема Чеської та Польської Республік; 

 
 Скоротити терміни погодження кредитів міжнародних фінансових установ на 

програми  енергозбереження в промисловості та бюджетній сферах заінтересованими 

центральними органами виконавчої влади, зокрема Мінрегіоном, Мінфіном, 

Мінекономіки, а також Кабміном; 

 
 Забезпечити першочергове проходження через Державне казначейство України 

коштів, виділених на реалізацію проектів з енергозбереження; 

 
 Максимально спростити процедури затвердження інвестиційної складової на заходи з 

енергозбереження в тарифі для теплокомуненерго, в тому числі на встановлення 

засобів комерційного обліку; 

 
 Розповсюдити позитивний досвід Львівської області у фінансуванні заходів з 

енергозбереження для населення на інші області; 

 

 Направити на доопрацювання Енергетичну стратегію України на період до 2030 року. 

Документ, схвалений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 

№1071 не відповідає сучасним реаліям (зокрема в прогнозах економічного зростання 

та прогнозного споживання паливного-енергетичних ресурсів) та, фактично, був 

розроблений в інтересах однієї фінансово-промислової групи; 

 

 Прийняти низку законопроектів, спрямованих на прискорення впровадження заходів з 

енергозбереження, зокрема: 

o   Законопроекту №3013 про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

(щодо впровадження енергоефективних заходів у бюджетних установах); 
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o   Законопроекту №3014 про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

(щодо впровадження енергоефективних заходів у бюджетних установах); 

o  Проекту Закону про комерційний облік теплової енергії, води та водовідведення 

у сфері комунальних послуг. 

 

Просимо звернути увагу на необхідність додаткового доопрацювання деяких з цих 

законопроектів. Зокрема, у законопроектах повинні бути чітко визначені механізми 

повернення позик бюджетними установами за рахунок досягнутої економії паливно-

енергетичних ресурсів. Для цього необхідно закріпити  базовий рівень споживання ПЕР у 

прив’язці до його вартості з щорічною індексацією до актуальних тарифів та термін, 

впродовж якого видатки на енергоносії лишатимуться незмінними. Крім цього, розробити 

проект змін до бюджету, який дозволить до кінця 2015 року повністю обладнати приладами 

обліку спожитих енергоресурсів усі бюджетні установи. З початку 2016 року запровадити 

штрафні санкції для головних розпорядників бюджетних коштів за здійснення розрахунків 

на основі нормативного споживання, а не показів приладів обліку. 
 

Крім того, враховуючи складну та тривалу процедуру погодження проектної документації 

під час підготовки та реалізації проектів з енергозбереження, особливо з залученням 

державного фінансування, вкрай необхідним є дерегуляція та спрощення відповідних 

процедур. Важливість дерегуляції також значно зростає з необхідністю реалізації заходів з 

енергозбереження до початку нового опалювального сезону, коли можливе чергове 

припинення постачання природного газу в Україну з території РФ. 
 

Реалізація зазначених заходів дозволить значно скоротити імпорт природного газу, знизить 

енергоємність української економіки, підвищить конкурентоспроможність вітчизняної 

промисловості, знизить навантаження на національну валюту та довкілля. Крім того, 

реалізація цих заходів прискорить виконання зобов’язань, взятих Україною в рамках 

приєднання до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства. 

 

Просимо повідомити про результати розгляду звернення та вжиті заходи. 

 

З повагою, 

Виконавчий директор                                                                                            Юрій Урбанський                                                                                                                                                                                                             

Національного екологічного центру України  

 

Також за дорученням: 

 

Голова ГО «Екоклуб», м.Рівне                                                                            Андрій Мартинюк 

Координатор житлово-комунальних програм                                                            Тетяна Бойко 

Громадянської мережі ОПОРА                       

 

Керівник проекту        Василь  Прусак 

Центр енергозбереження Львівського                                        

Центру Науки, Інновацій та Інформатизації 
 

Директор Комунального підприємства                                                                  Сергій Лейвіков  

Одеська обласна енергозберігаюча компанія 
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