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У статті розглянуто особливості та можливості використання відновлюваних джерел енергії в сфері жит-
тєзабезпечення міста. Виявлено особливості функціонування сфери життєзабезпечення міста, що вплива-
ють на використання відновлюваних джерел енергії. Проаналізовано європейський досвід використання 
відновлюваних джерел енергії у сфері життєзабезпечення міста, визначено можливості його адаптації для 
теплопостачання і електропостачання міст України, а також організаційні, економічні, фінансові та екологічні 
чинники, що впливають на цей процес. Обґрунтовано доцільність залучення коштів приватних інвесторів для 
фінансування проектів, пов'язаних із використанням нетрадиційних відновлюваних джерел енергії у сфері 
життєзабезпечення міста. Залученню коштів приватних інвесторів сприятиме поліпшення інвестиційного клі-
мату і наявність нормативно-правової бази регулювання державно-приватного партнерства.

Ключові слова: місто, сфера життєзабезпечення, використання відновлюваних джерел енергії, фінансу-
вання проектів.

Мельникова М.В., Градобоева Е.С. АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ЭНЕРГИИ В СФЕРЕ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРОДА

В статье рассмотрены особенности и возможности использования возобновляемых источников энергии 
в сфере жизнеобеспечения города. Выявлены особенности функционирования сферы жизнеобеспечения 
города, влияющие на использование возобновляемых источников энергии. Проанализирован европейский 
опыт использования возобновляемых источников энергии в сфере жизнеобеспечения города, определены 
возможности его адаптации для теплоснабжения и электроснабжения городов Украины, а также организа-
ционные, экономические, финансовые и экологические факторы, влияющие на этот процесс. Обоснована 
целесообразность привлечения средств частных инвесторов для финансирования проектов, связанных с 
использованием нетрадиционных возобновляемых источников энергии в сфере жизнеобеспечения города. 
Привлечению средств частных инвесторов будет способствовать улучшение инвестиционного климата и на-
личие нормативно-правовой базы регулирования государственно-частного партнерства.

Ключевые слова: город, сфера жизнеобеспечения, использование возобновляемых источников энергии, 
финансирование проектов.

Мelnykova M.V., Gradoboieva Ye.S. ASPECTS OF USING RENEWABLE SOURCES OF ENERGY IN THE 
SPHERE OF THE CITY’S LIFE SUPPORT

The article discusses the features and possibilities of using renewable sources of energy in the sphere of the 
city’s life support. Traditional and non-traditional renewable sources of energy are characterized. Features of the 
functioning of the city’s life support have been identified. These features affect the use of renewable energy sourc-
es. The European experience in using non-traditional renewable energy sources in the sphere of the city’s life 
support is analyzed. It was determined whether it is possible to adapt this experience for heat and electricity supply 
of Ukrainian cities. The organizational, economic, financial and environmental factors affecting this process were 
identified. It was also determined that in order to finance the projects related to the use of non-traditional renewable 
energy sources in the sphere of the city’s life support, it is advisable to attract the funds from private investors. To 
attract private investment the favorable investment climate and the regulatory framework on public-private partner-
ships is of great importance.

Keywords: city, sphere of life support, use of renewable energy sources, financing of projects.



778

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Постановка проблеми. Використання 
відновлюваних джерел енергії є важливим 
завданням, що поставлено у програмних доку-
ментах Уряду України, зокрема, у Державній 
стратегії регіонального розвитку на період до 
2020 року, Національному плані дій з віднов-
люваної енергетики на період до 2020 року, 
Енергетичній стратегії України на період до 
2030 року [1–3]. Як зазначено у Державній 
стратегії регіонального розвитку на період 
до 2020 року, перехід до інтенсивного розви-
тку міської інфраструктури включає впрова-
дження ресурсозберігаючих технологій, енер-
гоефективного обладнання та відновлюваних 
джерел енергії [1]. Це пов’язано із значним 
зносом міської інженерної інфраструктури, 
аварійністю мереж та високою енергоємністю 
продукції підприємств сфери життєзабезпе-
чення українських міст (особливо теплопос-
тачального комплексу). Згідно з оцінками 
міжнародних інституцій, скоригована на 
структуру економіки енергоємність в Україні в 
1,7 раза перевищує середнє значення для ЄС. 
Зокрема, за енергоефективністю теплозабез-
печення Україна вдвічі поступається країнам 
ЄС – середнє значення енергоефективності 
опалення і гарячого водопостачання по кра-
їні становить 60% від рівня країн ЄС. Струк-
тура собівартості комунальних послуг харак-
теризується вельми високою питомою вагою 
паливно-енергетичних ресурсів. При цьому 
найбільш енергоємними є послуги теплопос-
тачання: в середньому по Україні витрати 
на паливо становлять 51% собівартості цих 
послуг, вартість електроенергії – 11%. У струк-
турі собівартості послуг із централізованого 
водопостачання та водовідведення однією 
з найвагоміших статтей витрат є витрати на 
оплату електроенергії, частка якої становить 
у середньому 32% [4].

Зважаючи на вищевикладене, дослідження 
питань використання відновлюваних джерел 
енергії у сфері життєзабезпечення україн-
ських міст є актуальним та своєчасним.

Аналіз останніх досліджень. Пробле-
матика використання відновлюваних дже-
рел енергії виступає предметом досліджень 
багатьох українських і зарубіжних учених: 
Г. Бойла, Г.Г. Півняка, Г.Г. Гелетухи, С.В. Рат-
нер [5–8]. Ними на ґрунті узагальнення відпо-
відного світового досвіду розроблено низку 
слушних пропозицій щодо стимулювання 
розвитку відновлюваної енергетики в Україні. 
Різні аспекти використання та фінансування 
відновлюваних джерел енергії, в тому числі 
шляхом формування системи торгівлі «зеле-

ними» сертифікатами в Україні, розвитку 
публічно-приватного партнерства і реаліза-
ції відповідних інвестиційних проектів, дослі-
джено в працях Ч.В. Донована, Ю.І. Башин-
ської, Т.О. Курбатової, О.М. Сохацької, 
А.В. Прокіп [9–13]. Наукові дослідження 
В.Я. Брич, О.В. Комеліної присвячено систе-
матизації проблем і визначенню перспектив 
формування регіональної політики енергоз-
береження та використання відновлюваних 
джерел енергії у житлово-комунальному гос-
подарстві України [14–15]. 

Проте не досить дослідженою залишається 
проблематика визначення особливостей та 
можливостей використання відновлюваних 
джерел енергії у сфері життєзабезпечення 
міста за умов щорічно зростаючої нагальної 
потреби в енергоресурсах за умов їх стрім-
кого дорожчання, що зумовлює актуальність 
цієї статті, визначає її мету і завдання.

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є обґрунтування пропозицій щодо вирі-
шення завдань використання відновлюваних 
джерел енергії у сфері життєзабезпечення 
українських міст.

Виклад основного матеріалу. За даними 
Державної служби статистики України, про-
тягом останнього десятиріччя використання 
відновлюваних джерел енергії в Україні має 
стійку тенденцію до зростання. Так, якщо в 
2007 р. частка постачання енергії від віднов-
люваних джерел становила лише 1,7%, то на 
кінець 2016 р. вона збільшилася більш ніж у 
два рази та становила 3,9% [16]. Серед дже-
рел відновлюваної енергії переважає енер-
гія, отримана від спалення біомаси та від-
ходів, гідроенергетика та вітрова й сонячна 
енергія. Зазначена структура джерел від-
новлюваної енергії зумовлена потенціалом 
відновлюваної енергетики України. Зважа-
ючи на те, що відновлювані джерела енергії 
являють собою спосіб, пристрій або споруду, 
що дає змогу отримувати електричну або 
теплову енергію на основі постійно існуючих 
або періодично виникаючих процесів у при-
роді, життєвому циклі рослинного і тварин-
ного світу та життєдіяльності людини і замі-
нює собою невідновлювані джерела енергії, 
засновані на використанні нафти, природ-
ного газу та вугілля [17]. Тому традиційні 
відновлювані джерела включають: гідро- і 
геотермальну енергію, а також енергію від 
спалювання біомаси; а нетрадиційні – енер-
гію сонця, вітру, приливів і відливів, а також 
енергію від спалювання побутового та про-
мислового сміття.
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Як визначають фахівці, впровадження від-
новлюваних джерел енергії має як позитивні, 
так і негативні наслідки [6; 7]. Позитивним є 
повсюдна поширеність більшості їх видів, 
екологічна чистота та відносно низька вар-
тість. Однак мінливість у часі більшості видів 
нетрадиційної енергії, необхідність значних 
витрат на обладнання, яке забезпечує збір, 
акумулювання і перетворення енергії, та 
мала щільність потоку змушують створювати 
енергоустановки, що мають значну площу 
для отримання виробленої енергії. Це зумов-
лює високу матеріаломісткість та питому вагу 
капіталовкладень у вартості такої енергії 
порівняно з вартістю енергії, що отримується 
на традиційних електричних та теплових 
станціях. Однак високі капіталовкладення у 
проекти відновлюваної енергетики достатньо 
швидко окупаються за рахунок низьких екс-
плуатаційних витрат [12; 13]. Особливо це 
стосується енергії сонця, вітру, приливів та 
відливів, а також утилізації побутових і про-
мислових відходів для підтримки належного 
рівня екологічної безпеки. Зазначені обста-
вини необхідно враховувати під час вирішення 
завдань використання відновлюваних джерел 
енергії у сфері життєзабезпечення міста, яка 
включає підприємства соціальної і технічної 
інфраструктури, що забезпечують потреби 
населення та бізнесу у відповідних послугах, 
включаючи надання житлових і комунальних 
послуг. Специфіка сфери життєзабезпечення 
міста визначається територіальними (геогра-
фічні, кліматичні, демографічні чинники, які 
доцільно враховувати у виробничому про-
цесі), техніко-технологічними (використання 
в технологічному процесі складної інже-
нерної інфраструктури; нерозривність або 
чітка послідовність процесів виробництва, 
передачі та споживання послуг, що потребує 
безперервної поставки ресурсів), економіко-

правовими (різноманітність організаційно-
правових форм підприємств міського госпо-
дарства та високий ступінь їх монополізації, 
нееластичність попиту на послуги, зумовлена 
неможливістю споживачів відмовитися від їх 
споживання на тривалий термін; неможли-
вістю компенсації неотриманих в один період 
послуг за рахунок більш інтенсивного надання 
їх в інший період) особливостями [18, с. 125]. 
Перераховані особливості сфери життєзабез-
печення міста досить серйозно впливають 
на можливості використання відновлюваних 
джерел енергії. У табл. 1 систематизовано 
вплив особливостей сфери життєзабезпе-
чення міста на використання відновлюваних 
джерел енергії.

Особливо це стосується територіаль-
них особливостей. Зокрема, використання 
потенціалу геотермальної енергії доцільне 
на Заході України, енергії від спалення біо-
маси – у західних та північних областях Укра-
їни, енергії сонця та вітру – на Півдні України, 
енергії приливів та відливів – у приморських 
регіонах України, енергії від спалення про-
мислових відходів – у великих промислових 
містах, що розташовані у Центрі та на Сході 
України. Слід відмітити, що лише отримання 
енергії від спалення побутових та промисло-
вих відходів не потребує врахування терито-
ріальних (географічних, кліматичних, демо-
графічних) чинників під час прийняття рішень 
щодо реалізації проектів використання дже-
рел відновлюваної енергії.

За кордоном накопичено значний досвід 
використання відновлюваних джерел енер-
гії в сфері життєзабезпечення міста [5; 8; 9]. 
Так, зокрема, у місцях із задовільними вітро-
вими умовами вітрова енергія конкурує з 
електростанціями, що використовують невід-
новлювані джерела палива. У Данії за допо-
могою вітрогенераторів виробляється п’ята 

Таблиця 1
Вплив особливостей сфери життєзабезпечення міста  

на використання відновлюваних джерел енергії
Відновлювані 

джерела енергії
Особливості сфери життєзабезпечення міст

Територіальні Техніко-технологічні Економіко-правові
Енергія сонця Впливає Впливає Не впливає
Енергія вітру Впливає Впливає Не впливає
Геотермальна енергія Впливає Впиває Не впливає
Енергія приливів та 
відливів Впливає Впливає Не впливає

Енергія від спалювання 
побутових та 
промислових відходів

Не впливає Впливає Впливає
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частина, в Португалії та Ірландії – шоста 
частина, в Іспанії – сьома частина потрібної 
енргії. Широке розповсюдження в країнах ЄС 
має сонячна енергетика. Зокрема, за рахунок 
використання сонячних колекторів забезпе-
чується практично половина енергобалансу 
Німеччини, 20% необхідної теплової енергії у 
Данії та 60% потреб у нагріві води у Барсе-
лоні (Іспанія) [14–15]. В Ісландії 90% будинків 
обігрівається за рахунок геотермальної енер-
гії. У житловому фонді Швеції та Німеччини 
активно використовуються теплові насоси. 
Широке поширення отримали електростанції 
у Данії, на яких спалюються тверді побутові 
відходи міст, а також електростанції у Іта-
лії, що працюють на біогазі звалищ твердих 
побутових відходів. Така ситуація в країнах 
ЄС щодо використання відновлюваних дже-
рел енергії (ВДЕ) пов’язана з їх можливос-
тями конкурувати з традиційними невіднов-
люваними джерелами. На користь активного 
впровадження ВДЕ працюють програми з 
екологічної та енергетичної безпеки. Най-
більш важливим питанням, яке виникає під 
час оцінки потенціалу ВДЕ, є вибір оптималь-
ного рівня її використання. Нестабільність 
виробництва енергії за допомогою ВДЕ ство-
рює істотні труднощі під час використання 
значної частки енергії ВДЕ в енергосистемі, 
яка функціонує на основі традиційних про-
цедур управління. Однак методи управління 
енергосистемами зі змінним навантаженням 
вже наявні в традиційній енергетиці і є еко-
номічно ефективними. Також важливою умо-
вою постає стимулювання використання ВДЕ 
[8; 9; 11]. Зокрема, практично у всіх країнах 
ЄС застосовується «зелений тариф». Він 
включає гарантоване підключення до енер-
гомережі та укладання контракту на купівлю 
виробленої енергії за фіксованим тарифом на 
відповідний термін. Крім того, у Німеччині та 
Данії використовується преміальний тариф. 
Цей тариф дозволяє виробникам електро-
енергії з відновлюваних джерел обирати між 
користуванням «зеленим тарифом» та фік-
сованою надбавкою (премією) до ринкової 
ціни на електроенергію. У Норвегії та Шве-
ції для виробників і постачальників електро-
енергії застосовуються «зелені сертифікати», 
які встановлюють обов’язкову квоту енергії з 
відновлюваних джерел в загальному обсязі 
виробленої енергії. В Італії, Франції і Велико-
британії урядом проводяться тендери та аук-
ціони для виробників електроенергії. Впрова-
дження досвіду країн ЄС щодо використання 
відновлюваних джерел енергії у сфері життє-

забезпечення українських міст потребує адап-
тації та врахування організаційних, економіч-
них, фінансових та екологічних чинників, що 
впливають на цей процес (рис. 1).

Особливої уваги потребують фінансові 
чинники, які передбачають стимулювання 
використання ВДЕ за рахунок застосування 
«зелених» тарифів та сертифікатів, а також 
розширення джерел фінансування проектів 
відновлюваної енергетики підприємствами 
міського господарства, особливо у сфері 
теплопостачання. Можливості стимулювання 
використання ВДЕ за рахунок застосування 
«зелених» тарифів та сертифікатів досить 
докладно розглянуто в роботах [7; 11]. Щодо 
розширення джерел фінансування проектів 
відновлюваної енергетики підприємствами 
міського господарства, особливо у сфері 
теплопостачання, то необхідно зазначити, 
що найбільш прийнятним джерелом фінансу-
вання нині постає залучення коштів приват-
них інвесторів на засадах державно-приват-
ного партнерства [10; 12].

Це зумовлено дефіцитом коштів держав-
ного та місцевих бюджетів. Крім того, проекти 
відновлюваної енергетики у сфері теплопос-
тачання мають комплексний характер, пов'я-
заний із можливостями використання для 
потреб теплопостачання енергії, яка виро-
бляється за рахунок спалення побутових та 
промислових відходів. Це потребує значних 
обсягів інвестицій як на обладнання для 
вироблення енергії від спалення побутових та 
промислових відходів, так і на використання її 
теплопостачальними підприємствами. 

Для залучення коштів приватних інвесто-
рів доцільним є поліпшення інвестиційного 
клімату і наявність нормативно-правової бази 
державно-приватного партнерства. Поліп-
шенню інвестиційного клімату сприяє, поряд 
із політичною стабільністю, забезпечення 
інформаційної прозорості та використання 
інструментів податкового стимулювання.

Інформаційна прозорість забезпечується 
використанням геоінформаційних систем, які 
містять повну та достовірну інформацію про 
об'єкти можливих інвестицій. Основна від-
мінність і перевага ГІС-технологій від решти 
інформаційних технологій полягає в наявності 
потужного апарату просторово-часового ана-
лізу даних, що дає змогу відстежувати зв'язки 
об'єктів і явищ у межах аналізованої терито-
рії, формувати набори просторових даних та 
забезпечувати їх отримання користувачами 
за відповідними запитами. Принциповою осо-
бливістю ГІС-технологій і заснованої на них 
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інформаційної системи є можливість постійно 
забезпечувати користувачу активний діалог із 
комп'ютерним картографічним зображенням 
конкретної території.

Податкове стимулювання включає вста-
новлення пільг або звільнення від сплати 
податків (як державних, так і місцевих) при-
ватного інвестора на термін окупності проекту 
відновлювальної енергетики. Слід зазначити, 
що податкове стимулювання на місцевому 
рівні не може бути використано в повному 
обсязі. Це пов’язано з обмеженістю фінансо-
вої самостійності органів місцевого самовря-
дування щодо встановлення ставок місцевих 
податків та зборів, зокрема податку на неру-
хоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
та земельного податку. Зазначені податки 
нині зараховуються до місцевих бюджетів, 
але органи місцевого самоврядування не 
мають можливості самостійно встановлю-
вати та визначати їх ставки, як це практику-
ється у Великобританії, Іспанії та Швейца-

рії [19, с. 87]. Тому доцільним є розширення 
фінансових повноважень органів місцевого 
самоврядування щодо встановлення ставок 
місцевих податків та зборів. 

Основу нормативно-правового забезпе-
чення державно-приватного партнерства 
становлять: Закони України «Про державно-
приватне партнерство» від 1 липня 2010 р. № 
2404-VI; «Про внесення змін до деяких зако-
нів України щодо усунення регуляторних 
бар’єрів для розвитку державно-приват-
ного партнерства та стимулювання інвес-
тицій в Україні» від 24 листопада 2015 р. № 
817-VIII; Розпорядження Кабінету Міністрів 
України «Про схвалення Концепції розвитку 
державно-приватного партнерства у житлово-
комунальному господарстві» від 16 вересня 
2009 р. № 1184-р; «Про схвалення Концепції 
розвитку державно-приватного партнерства 
в Україні на 2013–2018 роки» від 14 серпня 
2013 р. № 739-р. Аналіз законодавства про 
державно-приватне партнерство дав змогу 

Рис. 1. Чинники, що впливають на процес адаптації досвіду ЄС  
щодо використання відновлюваних джерел енергії  
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Теплопостачальні підприємства в Україні 
мають подвійну підпорядкованість: 
галузеву – Мінрегіонрозвитку України та 
територіальну – органу місцевого 
самоврядування (міській раді), що 
потребує узгодження рішень щодо 
реалізації проектів відновлюваної 
енергетики на галузевому та 
територіальному рівні 

Різна ємність ринку споживачів послуг 
потребує оцінки сегменту ринку послуг, 
який дозволить забезпечити споживання 
послуг та їх сплату, сприятиме 
окупності проекту в очікувані терміни 

Визначають ситуацію в місті, яка 
викликана природно-кліматичними 
умовами та техногенним навантаженням 
Стимулювання використання 
відновлюваних джерел енергії за 
рахунок використання «зелених» 
тарифів та сертифікатів, а також 
розширення джерел фінансування 
проектів відновлюваної енергетики 
підприємствами міського господарства, 
особливо у сфері теплопостачання 
 



782

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

визначити шляхи його вдосконалення. Для 
цього доцільно визначити форми встанов-
лення відносин між партнерами; правила 
поєднання ресурсів партнерів та їх викорис-
тання у процесі реалізації проекту; предста-
вити процедури прийняття рішень на етапах 
обгрунтування та реалізації проекту. Вдо-
сконалене законодавство про державно-при-
ватне партнерство дасть змогу забезпечити 
регулювання відносин між партнерами під час 
реалізації проектів щодо використання ВДЕ у 
сфері життєзабезпечення міст.

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Для вирішення завдань вико-
ристання ВДЕ у сфері життєзабезпечення 
міста доцільним є: 

– визначення територіальних, техніко-
технологічних, економіко-правових особли-
востей функціонування сфери життєзабезпе-
чення міста;

– адаптація європейського досвіду вико-
ристання нетрадиційних ВДЕ у сфері життє-
забезпечення українських міст з урахуванням 
організаційних, економічних, фінансових та 
екологічних чинників, що впливають на цей 
процес; 

– фінансування проектів, пов'язаних із 
використанням ВДЕ у сфері тепло- і електро-
постачання українських міст, шляхом залу-
чення коштів приватних інвесторів.

Залученню коштів приватних інвесторів 
сприятиме поліпшення інвестиційного клімату 
(забезпечення інформаційної прозорості та 
використання інструментів податкового сти-
мулювання) і наявність нормативно-правової 
бази про державно-приватне партнерство. 
Інформаційна прозорість забезпечується 
використанням геоінформаційних систем, які 
містять повну та достовірну інформацію про 
об'єкти можливих інвестицій. Інструменти 
податкового стимулювання повинні врахову-
вати ступінь фінансової самостійності органів 
місцевого самоврядування. У нормативно-пра-
вовій базі про державно-приватне партнерство 
слід визначити форми здійснення партнер-
ства, правила об'єднання ресурсів партнерів 
та процедури прийняття рішень партнерами. 

Подальших досліджень потребують питання 
узгодження інтересів учасників при реалізації 
інвестиційних проектів, пов'язаних із викорис-
танням нетрадиційних ВДЕ у сфері життєза-
безпечення міста.
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