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ТИПОЛОГІЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ
ТА ДЕТЕРМІНАЦІЯ ЕФЕКТІВ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
В КОНЦЕПТІ ПАРАДИГМИ «ЗЕЛЕНОГО БУДІВНИЦТВА»
На сучасному етапі розвитку України проблеми ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів та екологічної безпеки є одними з найважливіших. Житлово-комунальне господарство
належить до числа найбільших споживачів енергії в державі та, відповідно, джерел забруднення
довкілля. Запровадження стандартів «зеленого будівництва» в європейських країнах довело свою дієвість щодо скорочення негативного впливу забудови та інженерної інфраструктури на навколишнє
природне середовище. Аналіз рішень з практичної реалізації аналогічних заходів в Україні засвідчує,
що деякі з них потребують коректив, оскільки не враховують платоспроможність населення, існуючий стан її економіки, особливо в частині розвитку паливно-енергетичного комплексу та систем
інженерного забезпечення населених пунктів, тощо. Центральним моментом вирішення такого типу
проблем є формування системи ефективного економічного управління, головним завданням якого є
перехід на принципи сталого розвитку. Це закладає основу для економічного зростання, дає змогу
накопичувати кошти для захисту довкілля, забезпечує соціальну стабільність.
Ключові слова: інженерна інфраструктура, паливно-енергетичні ресурси, «зелене будівництво»,
природний газ, ціноутворення, платоспроможність, експлуатаційна надійність.
Постановка проблеми. Системи енергопостачання населених пунктів України є яскравим прикладом неефективного використання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) у державі [1]. Причому значну їх
частину доводиться купувати за кордоном. Енергія у
вигляді природного газу, електроенергії, гарячої води
використовується для потреб населення, промислових і теплогенеруючих підприємств тощо. Інженерна
інфраструктура населених пунктів переважно була
сформована у 70–80-х роках минулого століття. Сьогодні вона морально та технічно застаріла, її відрізняє
висока енергоємність [2]. Окрім того, системи інженерного забезпечення будівель і споруд під час експлуатації, традиційні джерела теплової та електроенергії за
рахунок викидів шкідливих речовин і парникових газів
в атмосферне повітря сприяють збільшенню забруднення навколишнього середовища. Таким чином, нині
екологічні проблеми стоять в одному ряду з економічними та мають загальний характер, розв’язання яких
потребує пошуку нових методів і підходів. Одним
із таких є поняття «зелене будівництво», яке дедалі
більше застосовується і в українських реаліях.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поява
поняття «зелене будівництво» спрямоване як на зниження рівня споживання енергетичних і матеріальних ресурсів, так і на скорочення згубної дії на орга-

нізм людини та навколишнє природне середовище [3].
Основними законодавчими актами в Європі з указаних питань є директиви Європарламенту [4; 5]. У цих
документах, роботах [6; 7] окреслено головні завдання
«зеленого будівництва».
В Україні після укладення Угоди про асоціацію з
Європейським Союзом [8] розроблено власне законодавство [9–12], адаптоване до європейського. Вимоги
цих документів передбачають підготовку та формування заходів з ефективного виробництва, трансформації, транспортування, переробки та споживання
енергії, створення конкурентних та прозорих ринків
електричної та теплової енергії, природного газу тощо.
Для житлових і громадських будівель, наприклад, встановлено сім класів енергетичної ефективності [13]. Під
час сертифікації будівлі враховують, зокрема, і виробництво енергії за допомогою відновлювальних джерел
та шляхом когенерації [14]. Водночас показники викидів парникових газів залежно від обсягів первинної
енергії практично не використовуються [15].
Дослідженню проблем розбудови регіональної
енергетичної політики присвячено наукові праці таких
учених, як: Б.В. Гаприндашвілі, Б.М. Данилишин,
В.С. Загорський, В.А. Жовтянський, C.М. Мильнiчeнкo,
Ю.Ю. Туниця, А.І. Шевцов та ін. Ґрунтовний внесок у
розбудову регіональної енергетичної політики на заса-
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дах енергоефективності та енергозбереження зробили
М.В. Афанасьєв, І.П. Гайдуцький, В.В. Джеджула,
Г.О. Кошева, І.П. Плачков, Н.Б. Савіна та ін.
Аналіз рішень із практичної реалізації заходів,
які показали свою дієвість в європейських державах, засвідчує, що деякі з них потребують коректив,
оскільки не враховують платоспроможність населення
України, існуючий стан її економіки, особливо в частині паливно-енергетичного комплексу та інженерної
інфраструктури населених пунктів, тощо.
Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження успішної реалізації політики соціально-економічного розвитку та вирішення екологічних проблем в
європейських країнах на умовах біосферосумісності
та можливості їх екстраполяції у житлово-комунальне
господарство України.
Виклад основного матеріалу. Згідно з положеннями Енергетичної стратегії [1], природний газ є й залишиться на період до 2035 р. головним енергоносієм/
паливом в Україні. Його частка становитиме майже
третину від усього первинного енергоспоживання.
Сенс процесу енергетичної трансформації – не
заміна одного джерела енергії іншим, а економічна та
індустріальна трансформація, декарбонізація та децентралізація як енергетичного сектору, так і всієї економіки держави.
В Україні в силу географічного положення (наявності транзитних магістральних газопроводів), наявності власних ресурсів природного газу (сьогодні за
їх рахунок задовольняється майже дві третини від
необхідної кількості) та розвинутої газорозподільної
мережі населених пунктів використання природного
газу носить пріоритетний характер. Водночас існують певні відмінності по відношенню до європейських країн.
У Європейському Союзі кінцевих побутових споживачів залежно від кількості використаного протягом
року природного газу поділено на три групи [17]:
1) D1 – річне споживання менше 20 ГДж або (за
прийнятої зараз і далі за текстом теплоти згоряння газу
33,01 МДж/м3), орієнтовно 600 м3;
2) D2 – теж від 20 до 200 або в межах 600–6000 відповідно;
3) D3 – теж, більше 200 або 6000.

І для кожної із цих груп встановлено свій тариф,
причому окремо для кожного півріччя. Зазвичай у
другій половині року він дещо більший порівняно з
першою [17]. В Україні абонентів житлових будинків
класифікують залежно від номенклатури встановлених
побутових газових приладів у помешканні [18] і, відповідно, річних нормативів споживання природного газу.
Для подальшого порівняння цін в Україні та Європі
вибрано такі держави: Німеччину (з найбільшими
обсягами споживання газу), Швецію (з найвищими
тарифами у Європі), Словаччину (через спільний з
Україною кордон відбувається постачання більшої частини імпортованого палива).
В Україні для комунально-побутових споживачів,
інших бюджетних організацій, підприємств теплокомуненерго (ТКЕ) тощо встановлено єдині спеціальні ціни
(ПСО), які регулюються державою [20]. З 1 січня 2020 р.
група компаній «НАК «Нафтогаз України» здійснює
продаж/постачання природного газу за цінами, що встановлюються продавцем (постачальником) і покупцем
(споживачем), але не вище рівня, який, зокрема, враховує середньоарифметичне значення фактичних цін
(EndofDay) природного газу на наступну добу поставки
газу (Day-Aheadand Weekend) на нідерландському газовому хабі (ТТF) за період 1–22 числа місяця постачання
газу відповідно до інформації біржі Powernext/EEX, різницю (спред) між ціною на хабі TTF та кордоні України
і тариф на послуги транспортування природного газу
для точки входу в Україну на міждержавному з’єднанні
з Польщею/Словаччиною/ Угорщиною.
Раніше ціни розраховувалися на достатньо тривалий період часу як, наприклад, з 1.11.2018 по 1.05.2019.
А з 1 травня 2019 р. – на кожний місяць, причому для
кожного підприємства, яке надає послуги в Україні з
газопостачання, окремо (змінюється тариф на розподіл
мережами населеного пункту). Кінцева ціна природного газу в Україні, згідно з вимогами Третього енергетичного пакету, містить такі складники:
1) закупівельна вартість природного газу;
2) торгова націнка постачальника;
3) тариф на транспортування магістральними газопроводами;
4) тариф на розподіл кінцевим споживачам для підприємств, які надають послуги з газопостачання.

Вартість природного газу з урахуванням усіх податків, зборів і ПДВ
для побутових споживачів групи D2 у І півріччі 2019 р. [16]

Таблиця 1

Вартість, євро:
Вартість, грн./м3
Співвідношення цін, %
кВт-год.
м3
1
2
3
4
5
6
ЄС-28 країн
0,0672
0,6162
18,486
251,69
100,00
Швеція
0,1183
1,0847
32,541
443,05
176,03
Німеччина
0,0632
0,5795
17,385
236,70
94,044
Словаччина
0,0449
0,4117
12,351
168,16
66,813
Україна
0,0267
0,2448
7,3447
100,00
39,731
Примітка. Орієнтовно середньозважений курс валют у І півріччі 2019 р., за даними Нацбанку України [19], становив
30 грн./євро.
Країна
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Це більш простіше та «прозоріше» визначення
ціни палива порівняно з методикою, що існувала до
01.01.2020.
Для кінцевих споживачів у м. Києві, згідно з вимогами ПСО, за останній період часу зміну вартості природного газу наведено в табл. 2.
Аналіз даних щодо ціноутворення, наведених у
табл. 2, показує, що в Україні тариф на транспортування
та розподіл збільшує закупівельну ціну палива лише
до 10%, тоді як у Європі та США аналогічні витрати
майже подвоюють її. Таким чином, українські газорозподільні та газотранспортні підприємства позбавлені
можливості залучення коштів, отриманих від реалізації
своїх послуг, для підвищення надійності та безпечності
експлуатації, реконструкції мереж і обладнання та влаштування достовірного обліку. Кричуща актуальність
проблеми була підкреслена у підсумкових документах
засідання Громадської ради при Мінпаливенерго України [21] із загальним висновком: критичний стан із
можливою втратою контролю над надійністю, безперебійністю та безаварійністю газопостачання в державі:
1. Мережі старіють фізично та морально, відновлення їх виконується критично недостатніми темпами.
2. Тарифи операторів газорозподільних мереж населених пунктів менше ніж на 40% покривають витрати.
Фінансування потреб експлуатації незадовільне.

3. Відтік кваліфікованих кадрів катастрофічний (до
25%) через низькі зарплати.
4. Монополізація сфер проєктування, будівництва
газових мереж, а також виготовлення газового обладнання призвела до низькоякісних, високозатратних та
малоефективних вкладень у газову галузь.
Водночас закупівельна ціна природного газу з урахуванням транспортування до кордонів України не
повною мірою відповідає поточній інформації біржі
Powernext/EEX тощо.
Цікавим є також порівняння платоспроможності
населення в Європі та Україні стосовно обсягів купівлі
палива.
Метою соціальної держави, якою, відповідно до
Основного Закону, є Україна, має бути всебічне забезпечення добробуту громадян. А одним із найважливіших його складників у цивілізованих державах є задоволення житлово-комунальних та соціальних потреб
кожної окремої людини.
Аналіз результатів виконаних досліджень показав таке:
1) в Україні під час визначення вартості природного
газу за основу взято ринковий підхід з орієнтацією на
європейське ціноутворення (без урахування того фактору, що 2/3 природного газу видобувається з власних
родовищ);

Результати моніторингу вартості природного газу в м. Києві, грн/м3 [16]
Період
(місяць – рік)
1
ХІ.2018…ІV.2019
VII.2019
X.2019
ІI.2020

Кінцева ціна
2
8,5489
6,4769
5,6984
5,3410

закупівельна
3
7,4826
5,8868
5,1273
4,7376

Вартість окремих складників
націнка
Транспорт
4
5
0,1871
0,6164
0,1472
0,2543
0,1280
0,2543
0,1184
0,1490

Оподатковані середня (С) та мінімальна (М) місячні зарплатні [22; 23]
Дата (місяць-рік)
Зарплатня, євро
С
М
С
М
1
2
3
4
5
Швеція
ІV.2017
2458
Німеччина
І.2019
І.2019
2431
1155
Словаччина
V.2019
І.2019
894
454
Україна
VII.2019
І.2019
307
134
Примітка. У Швеції відсутній термін мінімального значення зарплатні.
Країна

6
801
792
291
100

1
Швеція
Німеччина
Словаччина
Україна

Вартість,
євро/м3
2
1,0847
0,5795
0,4117
0,2448

Зарплатня, євро
С
М
3
4
2458
2431
1155
894
454
307
134

розподіл
6
0,2628
0,1886
0,1866
0,336

Таблиця 3

Співвідношення, %
С
М
7
8
100
99
862
36
338
12
100

Купівельна спроможність мешканців України та Євросоюзу
Країна

Таблиця 2

9
100
39
12

Таблиця 4

Обсяг природного газу, м3
С
М
5
6
2266
4195
1993
2171
1102
1254
547
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2) у Європейському Союзі ціноутворення регулюється за рахунок податкової політики;
3) між співвідношенням зарплат і вартістю енергоресурсів (за незначними винятками, викликаними
національними особливостями паливно-енергетичних комплексів) існує практично прямо пропорційна
залежність;
4) за значно вищих у Європі по відношенню до
України зарплат (до восьми раз), вартість енергоносіїв
(до чотирьох раз) купівельна спроможність мешканців
відрізняється значно менше – лише у три рази.
Висновки. Для забезпечення надійності газопостачання споживачів в Україні необхідно збільшити
частку нарахувань на закупівельну ціну природного

газу, водночас розробивши методику визначення кінцевої ціни палива з урахуванням вартості власних
ресурсів природного газу. Це дасть змогу за зменшення кінцевої ціни збільшити кількість коштів для
реконструкції та підвищення експлуатаційної надійності, а також енергетичної ефективності газотранспортної і газорозподільних мереж, запровадження
достовірного обліку тощо. Водночас зросте купівельна спроможність громадян нашої держави, підвищиться їхній добробут. Окрім того, використання
природного газу як найбільш екологічного палива
порівняно з традиційними та альтернативними сприятиме суттєвому зменшенню «теплового» забруднення атмосфери.
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ТИПОЛОГИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ДЕТЕРМИНАЦИЯ ЭФФЕКТОВ
ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОНЦЕПТЕ ПАРАДИГМЫ «ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
На современном этапе развития Украины проблемы эффективного использования топливно-энергетических
ресурсов и экологической безопасности являются одними из важнейших. Жилищно-коммунальное хозяйство
относится к числу крупнейших потребителей энергии в стране и, соответственно, источников загрязнения
окружающей среды. Внедрение стандартов «зеленого строительства» в европейских странах доказало свою
действенность в сокращении негативного влияния застройки и инженерной инфраструктуры на окружающую
среду. Анализ решений по практической реализации аналогичных мер в Украине показывает, что некоторые из
них требуют корректив, так как не учитывают платежеспособность населения, существующее состояние
экономики страны, особенно в части развития топливно-энергетического комплекса и систем инженерного обеспечения населенных пунктов. Центральным моментом решения такого типа проблем является формирование
системы эффективного экономического управления, главной задачей которого является переход на принципы
устойчивого развития. Это закладывает основу для экономического роста, позволяет накапливать средства
для защиты окружающей среды, обеспечивает социальную стабильность.
Ключевые слова: инженерная инфраструктура, топливно-энергетические ресурсы, «зеленое строительство», природный газ, ценообразование, платежеспособность, эксплуатационная надежность.
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TYPOLOGY OF ENERGY RESOURCES AND DETERMINATION OF THE EFFECTS
OF THEIR USE IN THE CONCEPT OF THE “GREEN CONSTRUCTION” PARADIGM
At the present stage of Ukraine's development, the problems of efficient use of fuel and energy resources and environmental security are among the most important. Housing and communal services are among the largest consumers of
energy in the country and, accordingly, sources of environmental pollution. The introduction of green building standards
in European countries has proven effective in reducing the negative impact of construction and engineering infrastructure
on the environment. Much of the requirements of these standards relate to energy consumption, the possibility of installing
alternative energy sources, reducing and controlling greenhouse gas emissions, ensuring human health and environmental well-being, both indoor and outdoor, and so on. The analysis of decisions on the practical implementation of similar
measures in Ukraine shows that some of them require adjustments, since they do not take into account the solvency of the
population, the current state of its economy, especially in terms of the development of the fuel and energy complex and
systems of engineering support of settlements, etc. According to the requirements of the Energy Strategy of Ukraine for
the period until 2035, natural gas as the most environmentally friendly organic fuel will remain the main energy carrier
in the country. Own resources allow to provide not only the needs of housing and communal services, but also the entire
economy of the country. At the same time, the existing pricing methodology does not fully contribute to both increasing
production and maintaining an adequate engineering infrastructure in a proper technical condition. In order to ensure
the security of gas supply to consumers in Ukraine, it is proposed to increase the share of charges on the purchase price
of natural gas, while developing a methodology for determining the final price of fuel, taking into account the cost of own
natural gas resources. This will allow to increase the amount of funds for the reconstruction and increase of operational
reliability, as well as the energy efficiency of gas transportation and gas distribution networks, introduction of reliable
accounting, etc., when the final price is reduced. At the same time, the purchasing power of the citizens of our country will
increase, and their well-being will increase.
Key words: engineering infrastructure, fuel and energy resources, “green building”, natural gas, pricing, solvency,
operational reliability.
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