
Для того щоб пройти 
осінньо-зимовий сезон, 

Україні потрібно близь-
ко 28 мільярдів кубометрів 
газу. З урахуванням йо-
го обсягів у газосховищах 
та обсягів реверсного газу, 
Україна має дефіцит 5 мі-
льярдів кубометрів.

Вихід є!
Можливо, нині ситуа-

ція з енергоносіями й не 
була б такою гострою, як-
би Російська Федерація 
не припинила постачати 
газ українським спожи-
вачам і не перевела цей 
процес у режим передо-
плати. Вочевидь, споді-
ваючись на те, що Укра-
їна з огляду на свою за-
лежність від російського 
газу закричить «пробі!» 
і слухняно виконувати-
ме забаганки східного су-
сіда. Бо не матиме іншого 
виходу. 

Але вихід знайшовся. 
Нині уряд поставив пе-
ред усіма нами серйоз-
не завдання: уже протя-
гом цього опалювально-
го сезону на 30% скороти-
ти обсяги споживання га-
зу. А протягом п’яти най-
ближчих років плану-
ють скоротити споживан-
ня блакитного палива на 
50%. Цього можна досяг-
ти кількома шляхами, се-
ред яких постаратися обі-
йтися «домашніми» енер-
горесурсами, максималь-
но зосередитися на захо-
дах з енергозбереження 
тощо. 

Ситуація, що склала-
ся, тільки пришвидшила 
ті процеси, які в Україні 
мали відбутися вже дав-
но. Адже про необхідність 
енергозбереження гово-
римо вже довго, і, здаєть-
ся, лише тепер і держава, 
й кожен з нас відчули, на-
скільки значущі енерго-
ефективність та енерго-
збереження в питанні на-
ціональної безпеки, а от-
же, і її незалежності на-
самперед від імпортова-
них ресурсів. Тим біль-
ше, що Україна, як заува-
жують фахівці, — одна із 
країн з низькою забезпе-
ченістю енергоресурсами. 
Їх економія дасть подвій-
ний ефект: з одного боку, 
загальнодержавний, а з 
іншого — приватний, тоб-
то для власного гаманця 
споживача. І що відпові-
дальніше всі ми підійдемо 
до цієї справи, то кращий 
економічний ефект отри-
маємо. І тоді говоритиме-
мо не стільки про дорого-
визну газу чи високі та-
рифи, стільки про те, що 
нам тепло, затишно і… не-
дорого.

Розроблено 
плани заходів

Нині в уряді працює ан-
тикризовий енергетич-
ний штаб, перед яким по-
ставлено завдання забез-
печити баланс енергетич-
них ресурсів, баланс спо-
живання, баланс витрат 
та енергоефективність. 
Очільник штабу — віце-
прем’єр-міністр — міністр 
регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-
комунального господар-
ства Володимир Гройсман 
— доручив відповідним мі-
ністерствам і відомствам 
розробити план дій щодо 
забезпечення стабільно-
го проходження Україною 
опалювального сезону без 
російського газу. Йдеться 
про комплекс заходів зо-
крема з енергозбережен-
ня, заміщення природно-
го газу, його альтернатив-
ного постачання тощо, і в 
результаті — зменшення 
споживання природного 
газу підприємствами ТКЕ 
на 30%. 

Цей процес уже почався 
й успішно триває. У серп-
ні вдалося заощадити на-
віть більше, ніж 30%. За 

словами заступника міні-
стра регіонального розви-
тку, будівництва та ЖКГ 
Андрія Білоусова, у серпні 
за лімітів споживання га-
зу для теплопостачальних 
підприємств обсягом 85,6 
мільйона кубометрів фак-
тичне споживання блакит-
ного палива становило 56,2 
мільйона кубометрів. Це 
на 34% менше від затвер-
джених показників. 

За інформацією Мінре-
гіону, нині найвищі показ-
ники виконання технічних 
заходів, спрямованих на 
скорочення споживання 
природного газу (модерні-
зація котелень та систем 
теплопостачання), у Кіро-
воградській — 97%, Жито-
мирській та Хмельниць-
кій областях — 88%; Чер-
каській — 85%; Дніпро-
петровській — 83%; Він-
ницькій — 82%; Микола-
ївській — 81%.

Найвищі показники ви-
конання запланованих за-
ходів із переведення на 
альтернативні види па-
лива у Тернопільській та 
Львівській областях — 
100%; Дніпропетровській 
— 92%; Черкаській — 88%; 
Житомирській — 85%.

Загалом, як зауважив 
голова Державного агент-
ства з енергоефективнос-
ті та енергозбереження 
України Сергій Савчук, за 
три роки Україна повніс-
тю позбудеться залежнос-
ті від російського газу за 
умови постачання газу на-
селенню, підприємствам 
комунальної теплоенерге-
тики та бюджетній сфері. 

В умовах 
обмеженого 
фінансування

Уряд ухвалив постано-
ви, спрямовані на залу-
чення коштів інвесторів 
на реалізацію заходів що-
до заміщення споживан-
ня природного газу. Так, 
1 жовтня набрала чиннос-
ті постанова «Про стиму-
лювання заміщення при-
родного газу у сфері те-
плопостачання» (від 09. 08. 
2014 р. №293), що перед-
бачає компенсацію різни-
ці між вартістю теплової 
енергії, виробленої з при-
родного газу, і виробленої 
з альтернативних джерел 
палива підприємствам, які 
інвестуватимуть кошти в 
будівництво котелень на 
альтернативних видах па-
лива для постачання те-
плової енергії населенню.

Мінрегіон розробив про-
ект постанови Кабінету Мі-
ністрів «Про стимулюван-
ня заміщення природно-
го газу при виробництві те-
плової енергії для бюджет-
них установ та організа-
цій», яку було схвалено на 
засіданні уряду 10 вересня. 
Вона передбачає спрощен-
ня механізмів тарифоутво-
рення при виробництві те-
плової енергії з інших ви-
дів палива, що постачаєть-
ся в бюджетну сферу.

«Суть полягає у прирів-
нянні тарифу на виробни-

цтво теплової енергії, що 
виробляється з імпорто-
ваного природного газу, до 
тарифу на виробництво те-
плоенергії, яку виробляють 
суб’єкти господарювання з 
використанням інших ви-
дів палива та енергії. Крім 
того, гарантують повернен-
ня інвестицій приватному 
інвесторові через перегляд 
тарифів на виробництво 
теплової енергії, яку виро-
бляють з інших видів па-
лива, із зміною ціни імпор-
тованого природного газу», 
— прокоментував Андрій 
Білоусов.

Загалом, як підрахували 
в Державному агентстві 
з енергоефективності та 
енергозбереження, з лип-
ня уряд розробив майже 
15 рішень, які прямо або 
опосередковано стимулю-
ють відмову від викорис-
тання імпортованого газу. 
Зокрема схвалено зміни до 
Державної програми енер-
гоефективності й розвитку 
сфери виробництва енер-
гоносіїв з відновлюваних 
джерел енергії та альтер-
нативних видів палива.

«Завдяки прийнятим 
урядом рішенням тепло-
генеруючим підприєм-
ствам, що не використову-
ють газу, буде надано ком-
пенсацію між фактичною 
собівартістю тепла і та-
рифом на постачання те-
пла населенню. Тобто та-
кі підприємства вперше 
почнуть працювати не на 
збиток. Це потужний сиг-
нал для майбутніх інвес-

тицій у сферу альтерна-
тивного теплопостачання», 
— зазначив Сергій Савчук. 
Ключова ідея цих змін — 
запустити два фінансових 
механізми стимулювання: 
для заміни газових котлів 
населенням (виділено 50 
мільйонів гривень на ком-
пенсацію тіла кредиту) та 
заохочення бізнесу до ка-
піталовкладень у заміщен-
ня газу для комунальної й 
бюджетної сфер (виділено 
443 мільйони гривень).

За його словами, попере-
дні схеми державної під-
тримки суб’єктів госпо-
дарювання були нежит-
тєздатні та неефективні з 
двох причин: «Перша — це 
зарегульована процедура, 
сприятлива для корупцій-
них зловживань, друга — 
брак ефекту мультипліка-
тора. Запропонована нами 
схема фактично містить 
три кроки: перший — по-
дання проекту на реєстра-
цію в агентство, другий — 
будівництво котельні на 
альтернативному паливі, 
третій — отримання пре-
мії за результатами замі-
щення використання газу 
в опалювальний сезон». 

Успішне впровадження 
цих заходів, як зауважу-
ють в управлінні популяри-
зації та зв’язків з громад-
ськістю Держенергоефек-
тивності, дасть змогу за-
безпечувати газом власно-
го видобутку підприємства 
комунальної теплоенерге-
тики, бюджетну сферу та 
населення вже у 2018 році.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОДАТОК «УК»

І заощадимо, і не змерзнемо
ВАЖЛИВО. Нинішня ситуація пришвидшила шлях України до енергонезалежності

ПРЯМА МОВА

Арсеній ЯЦЕНЮК,  
Прем’єр-міністр України: 

— Україна підписала контракт із норвезькою компанією 
Statoil. Із 6-ї години ранку 1 жовтня розпочалося постачання 
природного газу за контрактом між НАК «Нафтогаз України» 
та одним з найбільших постачальників газу і нафти у світі.

На даний момент в українських газових сховищах є 16,7 мі-
льярда кубічних метрів газу. Для того щоб пройти зиму, Україні 
додатково необхідно придбати близько 5 мільярдів кубометрів. 
Ситуація складна, але ми її контролюємо.

Володимир ГРОЙСМАН,  
віце-прем’єр-міністр України:

— Маємо донести до кожного українця ідею, що кожен зеко-
номлений кубометр газу та невикористаний літр гарячої води — 
крок до енергетичної незалежності України. Не існує чарівної па-
лички, за помахом якої ми б замінили всі наші застарілі газові 
котли на сучасні економні, які замість газу використовують соло-
му, щепу або торф. Не існує чарівної палички, щоб за місяць зро-
бити якісну теплоізоляцію всіх вікон і фасадів будинків в Україні. 
Неможливо миттєво замінити всі погано ізольовані теплотраси. 

Споживання природного газу в 2013 році (млрд куб. м)
Контекст проблеми: за даними НАК «Нафтогаз України» у 2013 році спожито близько 50 млрд куб. м 
природного газу. Найбільші споживачі — це промисловість, населення та комунальна теплоенергетика

За даними Урядового порталу

На виробничо-технологічні потреби
газодобувних і газотранспортуючих 

підприємств, виробництва 
скрапленого газу

За висновками
експертів GIZ

та Світового банку:
високий потенціал

заміщення 
природного

газу в житловому
секторі України

(до 50% скорочення
споживання газу 

та теплової енергії)

Інше
На потреби
населення

Теплогенеруючі підприємства
(на виробництво тепла для потреб населення)

Бюджетні
організації

Промисловість

3,48

16,84
20,07

0,84

8,30

0,85

ЗА РАхУНОК чОгО ЗЕКОНОМИМО?
Узагальнений Мінрегіоном План на сьогодні передбачає 

скорочення споживання природного газу у порівнянні з серп-
нем 2013 — березнем 2014 років на 29,6%, або 2 471,1 млн м3 
(при запланованій потребі скорочення — 2 508,5 млн м3), в то-
му числі за рахунок:
 організаційних заходів (оптимізація споживання тепла в 

багатоквартирних будинках, відключення окремих приміщень 
та будівель) — 7,1%, або 590,41 млн м3;
 технічних заходів (модернізація котелень та систем те-

плопостачання — це зниження споживання природного газу) 
— 4,6%, або 388,22 млн м3;
 переведення на альтернативні види палива (до початку 

опалювального сезону планується переведення на викорис-
тання альтернативних видів палива 500 котелень всіх форм 
власності) — 4,1%, або 342,79 млн м3;
 кризових заходів (скорочення термінів опалювального 

сезону, обмеження гарячого водопостачання) — 13,8%, або 
1 149,73 млн м3.

Цьогорічний опалювальний період буде 
особливим  — «під акомпанемент» потреби 
економити природний газ. Енергоносії ж 
у структурі тарифів на житлово-комунальні 
послуги становлять до 70—75%. Нині 
Україна серед європейських країн — 
лідер нераціонального використання 
енергоресурсів. Отже, необхідно змінити 
ситуацію, до того ж не на шкоду 
комунальному комфорту. Тим більше, 
що в Україні є і проекти, і напрацювання. 
Що потрібно зробити? «Урядовий кур’єр» 
присвятив цій темі спеціальний додаток 
«Теплий дім».
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Заможних більше не дотуватимуть
ЦІНА ПИТАННЯ. Уряд знайшов дієві механізми відновлення соціальної справедливості

Опалювальний сезон, що на-
ближається, уже шокує ба-

гатьох споживачів: і без того та-
рифи підвищили на чимало ко-
мунальних послуг, тож дово-
диться трусити гаманцем. А по-
переду зима — період, коли опа-
лення становить суттєву часту 
в оплаті за житлово-комуналь-
ні послуги. Однак фахівці радять 
розглядати проблему під іншим 
кутом зору. І поцікавитися: а ко-
го захищали низькі тарифи — 
тих, хто рахує кожну копійку, 
чи, навпаки, тих, для кого й сотні 
гривень не гроші?

Кому на руку 
низькі тарифи?

Експерти пояснюють: за низь-
ких тарифів, коли оплату на газ 
субсидує держава своїми суб-
венціями чи доплатами підпри-
ємствам — надавачам послуг, у 
найвигіднішій ситуації опиня-
ються не сім’ї з низькими дохо-
дами, які, власне, й потребують 
підтримки, а заможні родини. Як 
дослідили фахівці світового бан-
ку, тарифи на централізоване 
теплопостачання в Україні впо-
ловину нижчі, ніж, наприклад, у 
Польщі, і на 60% — ніж у краї-
нах Балтії. Споживачі сплачу-
ють у середньому 19% повної ці-
ни російського газу. Для компен-
сації такої різниці в цінах дер-
жава виділяє прямі бюджетні та 

позабюджетні субсидії, які ся-
гають майже 7% ВВП. Ось при-
клад: сім’я з чотирьох осіб меш-
кає у 50-метровій двокімнат-
ній квартирі, і така ж родина — 
у квартирі приблизно 200 ква-
дратних метрів. Для того щоб об-
ігріти першу, потрібно викорис-
тати набагато менше газу, ніж 
для опалення другої. Тож як-
що встановлено низькі тарифи, 
а різницю між сумою за опален-
ня, яку платять люди, і фактич-

ною вартістю послуги дотує дер-
жава, то на яку з цих двох родин 
вона витратить більше грошей?

За підрахунками фахівців Сві-
тового банку, найбідніші катего-
рії населення в Україні, а таких 
20%, отримують лише 13% суб-
сидій. Навіть впроваджені дер-
жавою соціальні програми, які 
мали б підтримати саме вразли-
ві верстви населення в оплаті за 
газ і тепло (на них припадає 0,6% 
ВВП країни), насправді спрямо-
вуються тим, хто має досить со-
лідні доходи. Очевидно, що фіс-

кальні субсидії та соціальні про-
грами не спрямовані насправ-
ді вразливим верствам населен-
ня. Чи такою має бути соціальна 
справедливість?

Утім, тут ішлося про період до 
цьогорічного підвищення тари-
фів. Нині ж розрахована урядом 
адресність субсидій має спрямо-
вувати бюджетні кошти на до-
помогу справді незаможним, то-
ді як багаті зможуть оплачувати 
вартість енергоносіїв за вищими 

тарифами, що суттєвої «дірки» в 
їхньому гаманці не зробить.

Тим більше, що новий розраху-
нок житлових субсидій, затвер-
джений урядом, спрямований 
якраз на підтримку тим, хто її 
потребує. Також, щоб захистити 
найбідніших громадян, уряд пе-
реглянув соціальні норми спожи-
вання житлово-комунальних по-
слуг. З 1 жовтня набула чиннос-
ті постанова уряду, що започат-
ковує єдиний підхід до визначен-
ня норм споживання послуг ЖКГ 
для громадян, які потребують 

державної підтримки. Її розроби-
ли з метою впровадження систе-
ми економічно і соціально обґрун-
тованих нормативів споживання 
житлово-комунальних послуг з 
подальшим використанням їх під 
час визначення розмірів держав-
ної соціальної підтримки.

Викрито 
корупційну схему

Мінрегіон та експерти проекту 
«Реформа міського теплозабез-
печення в Україні» (USAID) про-
вели наукове статистично-ана-
літичне дослідження споживан-
ня комунальних послуг та стану 
забезпечення житловою площею 
соціально незахищених громадян 
України. Було обстежено май-
же 55 тисяч домогосподарств — 
одержувачів житлових субсидій, 
які використовують засоби обліку 
при споживанні комунальних по-
слуг. За результатами досліджен-
ня віце-прем’єр-міністр Украї-
ни — міністр регіонального роз-
витку, будівництва та ЖКГ Во-
лодимир Гройсман дійшов висно-
вку, що в Україні для розрахун-
ку розміру соціальної державної 
допомоги та для оплати населен-
ням послуг ЖКГ, у разі відсутнос-
ті квартирних засобів обліку, ви-
користовували норми споживан-
ня, які переважно завищені. 

— «Спожитий» за старими 
нормами, але не спожитий на-

справді населенням газ банально 
розкрадають. А держава, ком-
пенсуючи соціально незахище-
ним категоріям населення різ-
ницю у підвищенні тарифів, теж 
витрачає більше коштів на ком-
пенсатори. Ми маємо зруйнува-
ти цю сумнівну схему», — заува-
жив Володимир Гройсман.

Отже, майже 1 мільярд кубоме-
трів газу країна отримає додатко-
во завдяки викриттю і ліквідації 
тіньової схеми, яка роками діяла в 
газовому секторі країни.

«За тими нормами, які свого 
часу було затверджено, кожна 
людина мала б щомісяця спо-
живати по 9,8 кубометра газу. 
Це так зване споживання бла-
китного палива на конфорці. І 
кожен, хто не мав лічильника, 
щомісяця сплачував за ці 9,8 
куба, хоч фактично споживав, 
як ми уже дослідили, щонай-
більше 6 кубометрів газу. За-
питання: де решта 3,8 кубоме-
тра? Я відповім: у трубі, з якої 
їх продали промисловості за ці-
ною на газ, встановленою саме 
для промисловості, тобто най-
вищою — 500 доларів за тисячу 
кубометрів. Ми цю «дірку» зна-
йшли і ліквідували. Тож дали 
комусь по брудних руках, що 
таким шляхом заробляли 400—
500 мільйонів доларів. А в ме-
режі для населення залишить-
ся 1 мільйон кубометрів газу», 
— сказав Володимир Гройсман.

Кукурудзиння для багатоповерхівки
НА ЧАСІ. Українці мають не менше можливостей економити енергоресурси, ніж європейці

У деяких селах люди, готую-
чись до зими, й досі корис-

туються досвідом пращурів: об-
кладають будинки ззовні куку-
рудзинням. Це має трохи кумед-
ний вигляд, але завдяки цьому 
люди витрачають менше дров 
(чи блакитного палива, якщо це 
в газифікованому селі). 

Розповідають, що обкладену 
кукурудзинням хату можна то-
пити усього раз на два—три дні, 
і в ній завжди буде тепло. І це не 
залежало від цін на енергоносії, 
тому можна говорити про пев-
ну культуру енергоспоживання, 
яка складалася впродовж сто-
літь, хай навіть і певним чином 
на шкоду естетичному вигля-
ду житла. Утім, останніми рока-
ми і цю проблему розв’язали — 
на зміну традиційному кукуру-
дзинню прийшли нові техноло-
гії: хто має гроші, утеплює бу-
динки сучасними матеріалами.

Немало ж міських жителів, 
особливо хто мешкає в старих бу-
динках, також утеплюють таким 
чином свої квартири. Адже з ура-
хуванням хоча б якихось енер-
гозберігаючих технологій житло 
почали зводити тільки останніми 
роками. А поки що житловий сек-
тор витрачає у 2—3 рази більше 
енергії, ніж в європейських краї-
нах. Безумовно, приємного в цьо-
му мало, однак — є хороші пер-
спективи для економії.

А що робити, відомо всім. Про 
це давно і неодноразово говори-
ли: найкраще, з чого почати, це, 
наприклад, об’єднатися в ОСББ і 
спільно вирішувати, як утриму-
вати будинок і домогтися щонай-
меншої його енергозатратності. 
Експерти не радять відкладати 
цю справу надовго, адже без на-
лежного догляду і ремонту буди-
нок зношується, старіє, а жити в 
ньому стає менш комфортно. На-

томість там, де колективний гос-
подар в особі ОСББ сформував-
ся і працює, і будинок впорядко-
ваний, і людям жити в ньому за-
тишно, та й ринкова ціна квар-
тир зростає. В Україні вже є чи-
мало прикладів успішної діяль-
ності ОСББ і вдалої термомодер-
нізації будинків.

Експерти пропонують об’єд нан  -
ням співвласників розпочинати 
термомодернізацією не зі спон-
танного обкладання будинку ку-
курудзинням, а з цивілізованих 
заходів. Насамперед потрібно 
провести енергоаудит, щоб вия-
вити всі «слабкі місця» будинку і 

звернути на них с особливу увагу. 
А вже потім братися і за ремонт.

Однак потрібно вирішити ще 
одне непросте питання: фінан-
сове. Експерти Міжнародної фі-
нансової корпорації та Євро-
пейського банку реконструкції і 
розвитку зауважують, що зага-
лом на модернізацію житлово-
го фонду в Україні потрібно при-
близно 500 мільярдів гривень. Де 
їх узяти? Та й хто дасть, якщо, 
по-перше, бюджетні можливості 
обмежені, а по-друге, чи зобо в’я-
зана взагалі держава приводити 
в належний стан наше приватне 
житло? Адже понад 95% квар-
тир, які свого часу давали роди-
нам у найм, нині приватизовано. 
Господар приватного будинку ні 
в кого не вимагає грошей на ре-
монт, бо чітко розуміє: це — йо-
го турбота. А ось щодо жителів 
багатоквартирних будинків, то 
ще не всі усвідомили: увесь їх-
ній дім — це їхня спільна влас-
ність, і вони самі (разом) мають 
дбати про його стан, а не покла-

датися на ЖЕКи, які нині стали 
пережитками минулого.

Якщо йти найпростішим шля-
хом — зібрати потрібну суму з 
мешканців, то навряд чи ОСББ 
всім буде по силі. Адже йдеться 
про чималі суми, яких у більшос-
ті наших громадян немає. Проте 
існує й інший шлях — накопичу-
вати кошти впродовж років. Але 
цей варіант не всім підійде, бо по-
ки зберуть необхідну суму, то бу-
динок занепаде й потребуватиме 
ще більших вкладень.

Тут, безумовно, багато зале-
жить від ініціативності й напо-
легливості лідерів місцевого са-
моврядування. Там, де міський 
чи сільський голова — хороший 
господар, люди об’єднуються і в 
складчину роблять усе для зао-
щадження недешевих нині енер-
горесурсів, а отже, і своїх ко-
штів, але не на шкоду комуналь-
ного комфорту. Їх і держава під-
тримує, і небайдужі помічники в 
особі різноманітних міжнарод-
них проектів, які діють в Украї-

ні, — вони надають і консульта-
ційно-організаційну підтримку, і 
фінансову. До того ж, і банки го-
тові надавати кредити.

Європейський досвід дово-
дить, що в результаті заходів з 
енергозбереження (утеплення, 
встановлення лічильників тощо) 
споживання енергоресурсів зни-
жується десь на 30—40%. Тож 
очевидно, що докладати зусиль 
варто. За оцінками експертів, ре-
алізація проектів термомодерні-
зації житлових будинків дала б 
можливість щороку економити 
понад 30 мільйонів мВт/год, або 
приблизно 7 мільярдів гривень.

У Європі енергозберігаючі за-
ходи виправдовують себе вже 
давно, однак, з огляду на зрос-
тання вартості енергоносіїв, там 
не зупиняються на досягнутому. 
«Проекти з енергонезалежності 
становлять по всьому світу 40% 
проектів ЄБРР, по Україні — 
лише 19%. Тож нам є куди руха-
тися», — зазначив перший віце-
президент ЄБРР Філіп Беннетт.

Думка фахівця 

 
 
 
Сергій КУШНІР,  
директор департаменту 
систем життєзабезпечення 
та житлової політики Мінрегіону: 

— Споживання і втрати теплової енергії в більшості ба-
гатоквартирних будинків в Україні в 3–3,5 раза перевищу-
ють європейські стандарти. Одна з причин цього — відсут-
ність ефективного власника житла. З метою вирішення цієї 
проблеми Мінрегіон розробив законопроекти «Про особли-
вості здійснення права власності у багатоквартирному будин-
ку» та «Про житлово-комунальні-послуги», які стимулювати-
муть власників житла більш ефективно розпоряджатися сво-
їм майном. 

Ці закони вже подані урядом до парламенту. Ми сподіває-
мося, що Верховна Рада, щоправда, вже наступного скликан-
ня, прискорить їхнє прийняття.В Україні немало прикладів вдалої термомодернізації будинків

7 млрд грн  
можна економити щороку 
після термомодернізації 
багатоповерхівок.

Віце-прем’єр-міністр України — міністр регіонального 
розвитку, будівництва та ЖКГ Володимир Гройсман: 
«Спожитий» за старими нормами, але не спожитий 
насправді населенням газ банально розкрадають. 
Ми маємо зруйнувати цю сумнівну схему».
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компетентно

Нинішня зима обіцяє 
бути суворою. В очі-

куванні холодної пори ро-
ку українці почали актив-
но цікавитись енергоощад-
ними технологіями. А та-
кож досвідом сусідніх кра-
їн, які вже давно подбали 
про енергоефективність 
власного житла. Йдеться 
не про традиційні заходи 
— заміну батарей, вікон та 
зовнішнє утеплення стін. 
Вони лише покращать рі-
вень комфорту в помеш-
канні, але не дадуть змо-
ги заощадити. Після того 
як власник квартири вста-
новить нові батареї, раху-
нок за опалення меншим 
не стане, хоч у квартирі й 
потеплішає.

Як правильно викорис-
товують енергоощадні 
технології в таких країнах, 
як Чехія, Польща, Угор-
щина, розповів менеджер 
проекту «Енергоефектив-
ність у житловому секто-
рі в Україні» Міжнарод-
ної фінансової корпорації 
Гжегож ГАЙДА.

Ціновий стимул
УК Пане Гжегоже, не се-
крет, що в більшості укра-
їнських будинків тепло 
«тікає» буквально через усі 
шпарини. На жаль, з рока-
ми ця ситуація не зміню-
ється на краще. Чому так 
відбувається?
— Україна — енергоза-
лежна країна. Споживан-
ня енергії у вашій країні 
на одиницю ВВП — одне 
із найвищих у Європі, по-
декуди у 3-4 рази більше. 
Енергія переважно спо-
живається у двох секто-
рах — житловому та інду-
стріальному. Проте якщо 
в індустріальному секторі 
споживання енергії з ча-
сом зменшується (підпри-
ємства хоч і поступово, 
але впроваджують енер-
гоефективні технології), 
то у житловому нічого не 
змінюється. Причина та-
кої стагнації — наявність 
бар’єрів, які перешко-
джають власникам житла 
впроваджувати енергое-
фективні технології у сво-
їх будинках.

УК Про які бар’єри йдеться?
— По-перше, це тарифи, 
які всі попередні роки не 
сприяли створенню тако-
го стимулу, як це було в 
інших країнах. Тобто вар-
тість послуг ЖКГ була не 
настільки високою, щоб 
задумуватись над еконо-
мією тепла.

По-друге, в Україні жит-
лове законодавство перед-
бачає прийняття рішень 
для будинків, де немає 
ОСББ, лише за умови 100% 
згоди мешканців. Тіль-

ки коли в будинку створе-
но ОСББ, можна прийма-
ти рішення більшістю го-
лосів. При цьому в Україні 
18 тисяч ОСББ за загаль-
ної кількості багатоквар-
тирних будинків 200 тисяч. 
Тобто ОСББ охопило лише 
9% житлового фонду. Тому 
потрібно знайти якийсь ме-
ханізм прийняття рішень 
більшістю голосів, незва-
жаючи на наявність ОСББ. 
Адже коли йдеться про ре-
монт будинку, завжди зна-
йдуться мешканці, які бу-
дуть проти. І ті, хто хоче 
зробити ремонт, а їх мо-
же бути більшість, змуше-
ні платити за тих, хто вирі-
шив утриматись. Звичайно, 
в цей момент постає запи-
тання: чому я маю платити 
за когось?! Другою пробле-
мою є те, що рішення, при-
йняте більшістю голосів, не 

обов’язкове для всіх, а має 
бути навпаки.

УК Лише два бар’єри?
— Також в Україні тро-
хи незрозуміла ситуація із 
правом власності на житло. 
З одного боку, держава да-
ла право власності, однак, 
з іншого, згідно з україн-
ською Конституцією, влас-
ник має ще й обов’язки — 
дбати про своє майно. При 
цьому ще є ЖЕКи, які на-
чебто повинні все робити у 
вашому будинку. Щоправ-
да, тут постає просте запи-
тання: чому?

Адже я власник і це мій 
будинок, а ЖЕК — це час-
тина муніципалітету, тож 

чому він повинен щось 
робити в моєму будин-
ку? Для прикладу візьме-
мо приватну автівку, яка 
належить мені. Саме я як 
власник заправляю її бен-
зином, проходжу СТО то-
що. Ніякий муніципальний 
орган не робить цього за 
мене. В результаті я при-
ватний власник як кварти-
ри, так і машини, але у ви-
падку з авто все зрозуміло, 
а от із житлом — не зовсім.

УК Чи стикались сусідні 
країни з подібними пере-
понами?
— Сьогодні ми вже маємо 
гарні приклади країн Цен-
тральної Європи, де свого 
часу з енергоефективніс-
тю будинків була анало-
гічна ситуація. Проте во-
ни цю проблему успішно 
розв’язали.

УК Яким чином?
— Приблизно в 1990-х ро-
ках у країнах Центральної 
Європи підвищили ціни на 
енергоносії. В Україні та-
кого стрибка вартості, як 
приміром у Польщі, Че-
хії, Угорщині чи країнах 
Балтії, не було. Тоді меш-
канці будинків Централь-
ної Європи організовува-
лись у певні асоціації, такі 
собі аналоги українських 
ОСББ. Потім, оскільки ці-
ни були високі, але вже іс-
нувала така організаційна 
структура, яка управля-
ла будинком, вони почали 
брати банківські кредити. 
Ці гроші давали змогу фі-
нансувати ремонт будин-
ку задля отримання еко-
номії споживання енергії. 
Наприклад у Польщі цей 
процес стартував у 1998 
році. Банки видавали кре-
дити, і завдяки їм меш-

канці утеплювали дахи 
й підвали, встановлюва-
ли лічильники і регуля-
тори споживання тепла, 
замінювали вікна. Таким 
чином вони підвищували 
енергоефективність сво-
їх помешкань. Зараз усі 
польські будинки вже про-
йшли цей процес.

Колективна 
економія
УК Наскільки покращилась 
енергоефективність тако-
го утепленого будинку?
— Як показує досвід, в се-
редньому після ремонту 
будинку можна досягти 
60% економії споживання 

енергії. Хоч є будинки, де 
ця цифра менша, але є й ті, 
де вона більша.

УК Встановлення лічиль-
ників на воду — справді 
фінансово вигідний крок. 
Можливо, варто встано-
вити такі самі прилади 
для того, щоб вимірювати 
тепло?
— Якщо воду може еконо-
мити кожен окремо, то з те-
плом ситуація інша. Адже 

квартири та всі інші примі-
щення в будинку — це од-
не ціле, тому тепло без пе-
решкод проходить через 
внутрішні стіни. Я особис-
то зіткнувся з ситуацією, 
коли в одній квартирі жив 
ощадливий власник, який 
закрутив батареї, думаю-
чи, що таким чином еконо-
митиме гроші. Мовляв, йо-
го обігріватимуть сусіди і в 
нього буде тепло. Але еко-
номити тепло в будинку ми 
можемо, лише якщо діяти-
мемо разом.

УК Чому?
— Дивіться, є котельня, де 
виробляється тепло, яке 
постачають до будинку че-
рез труби. Кількість тепла 
залежить від одного показ-
ника — температури на 
вулиці. Котельні в Украї-
ні зазвичай працюють за 
графіком: якщо на вули-
ці нижче певного градуса, 
то теплоносій запускають 
із певною температурою. 
Хтось колись проекту-
вав цей житловий район і 
все прорахував, беручи до 
уваги будівельні стандар-
ти. І ніхто не враховував 
того, що мешканці будин-
ку можуть там щось са-
мостійно робити. В ті часи 
власником будинку була 

держава і було зрозуміло, 
що вона нічого не робити-
ме. Уявімо, що тепер деякі 
мешканці утеплили стіни, 
замінили вікна або поста-
вили нові батареї, але це 
не вплинуло на кількість 
тепла, яка заходить у бу-
динок. Відповідно, ніхто не 
перераховуватиме гроші 
за тепло, яке надходить до 
будинку, через те, що ви 
утеплились. Власне, якщо 
йдеться про окремо взяту 
квартиру — це просто не-
можливо технічно.

УК Але в Європі знайшли 
вихід з цієї ситуації?
— Потрібно поставити ре-
гулятор та лічильник те-
пла на вході в будинок. Це 
дасть можливість підра-
хувати лише те тепло, яке 
насправді «зайшло» до бу-
динку. Це дуже ефектив-
ний крок. Вже є приклади 
того, що за два опалюваль-
ні сезони за рахунок еко-
номії мешканцям будинків 
вдалося повернути витра-
ти на встановлення цих 
приладів споживання те-
плової енергії.

Кредит у поміч
УК В інших країнах ство-
рення асоціацій, подібних 
до українських ОСББ, бу-
ло добровільним?
— У Польщі це був приму-
совий процес. В інших кра-

їнах, таких, як Чехія чи 
Словаччина, — це був до-
бровільний процес. Проте 
в обох випадках основною 
метою такої державної 
політики було бажання 
об’єднати всіх власників 
квартир, щоб управляти 
будинками через подібну 
організовану структуру.

УК Якщо порівнюва-
ти польські асоціації та 
українські ОСББ, на-
скільки відрізняються їх-
ні принципи діяльності?
— У Польщі участь у такій 
асоціації є обов’язковою 
для всіх співвласників, і 
ця структура не потребує 
юридичної реєстрації для 
свого існування. В Украї-
ні ситуація трошки інша. 
У вас ОСББ — повноцінна 
юридична особа, яку по-
трібно реєструвати, і ство-

рюється вона винятково 
за згодою співвласників 
квартир.

УК За рахунок яких ко-
штів працюють польські 
ОСББ?
— Внесків власників. Що-
року співвласники по-
винні затвердити рівень 
внесків на утримання бу-
динку, з цих грошей і пра-
цює ОСББ.

Як свідчить статистика, 
українці — доволі порядні 
люди. Рівень збору плате-
жів за комунальні послу-
ги у вас приблизно на та-
кому самому рівні, як і в 
Західній Європі, — до 97%. 
Якщо в будинку створе-
но ОСББ, то для ремонту 
і переобладнання будинку 
можна залучати банків-
ський кредит. З точки зо-
ру банку, ОСББ — непога-
ний позичальник. Напри-
клад, у Західній Європі су-
му кредитів, виданих усім 
ОСББ за останні 15 років, 
оцінюють приблизно в 2 
мільярди євро. При цьому 
мені не відомий жоден ви-
падок дефолту. Тобто всі 
ці позичальники віддава-
ли кредити. Тож ОСББ чи 
їхні відповідні структури 
в Центральній Європі за-
рекомендували себе як на-
дійного позичальника.

УК Як розвивається таке 
кредитування в Україні?

— Цей процес стартував у 
вересні 2013 року. Ми пра-
цюємо з українськими бан-
ками, щоб показати їм цю 
нову можливість, про яку 
вони раніше не знали. На 
думку банків, перед ними 
позичальник, у якого не-
має застави, тобто майна, 
прибутку чи надходжень 
з продажу, оскільки ОСББ 
існує лише завдяки «вхід-
ним» коштам. І ці фінансо-
ві потоки юридичних осіб 
найстабільніші. Іншими 
словами, статистика пла-
тежів висока, і навіть як-
що хтось із членів ОСББ не 
платить, то цю невеличку 
нестачу можна перекри-
ти, відтермінувавши інші, 
менш пріоритетні платежі.

Нам вдалося переконати 
кілька українських банків. 
Першим це почав робити 
«Укргазбанк», потім долу-
чились «Метабанк», «Банк 
Львів», «Правекс-Банк». 
Зараз тривають перемо-
вини з іншими банками, 
аби вони створили у себе 
такий продукт.

УК Кому видали першу та-
ку позику?
— Це було ОСББ зі 
Слов’янська. Вони взяли 
50 тисяч гривень на ремонт 
даху. Важливий нюанс: 
в період АТО банк ду-
мав, що можуть виникну-
ти проблеми з платежами, 
і пропонував позичальни-
ку надати відстрочку, але 
реалії показали, що меш-
канці готові платити згідно 
з оригінальним графіком.

Потім до цієї ініціативи 
приєднались інші міста — 
Краматорськ, Львів, Запо-
ріжжя тощо.

УК Підсумовуючи, пере-
рахуйте основні кроки в 
досягненні максимальної 
економії.
— Спочатку потрібно на 
вході в будинок постави-
ти лічильник і регулятор 
тепла, друге — балансу-
вання по стояках (щоб у 
всіх квартирах була од-
накова температура), 
третє — ремонт підвалів і 
дахів, і лише потім заміна 
вікон і утеплення зовніш-
ніх стін. Це коштує най-
дорожче, хоч і дає чималу 
економію. Але їх окуп-
ність може сягати 20-30 
років. Проте найчастіше 
мешканці вирішують ро-
бити все, навіть найбільш 
неекономні речі. Напри-
клад, утеплення стін мо-
же коштувати половину 
вартості цілого ремонту, 
а економія не буде аж та-
кою великою. Проте люди 
це все одно роблять, то-
му що після ремонту бу-
динок виглядає як новий. 
А це вже зовсім інша вар-
тість нерухомості.

«Першу позику на ремонт 
взяло ОСББ Слов’янська»

Менеджер проекту 
«Енергоефективність 
у житловому секторі 
в Україні» Міжнародної 
фінансової корпорації  
Гжегож ГАЙДА

ДОСЬЄ «УК»
Гжегож ГАЙДА. Випускник факультету економіки Універси-

тету Варшави, магістр фінансів та банківської справи. Працю-
вав провідним банкіром відділу муніципальної та екологічної 
інфраструктури представництва ЄБРР у Польщі. 

В Україні працює протягом семи років, спочатку в Європей-
ському банку реконструкції та розвитку, де впроваджував низ-
ку інвестиційних проектів із комунальними підприємствами. 
Зараз керівник проекту Міжнародної фінансової корпорації 
(IFC) «Енергоефективність у житловому секторі України».

Збір платежів за ЖКГ в Україні приблизно 
на такому самому рівні, як і в Західній 
Європі, — до 97%. 

Прозора та швидка схема допомоги населенню на придбання котлів (50 млн грн)

За даними Урядового порталу

від 7 600 грн
до 18 785 грн

Продавець

Позичальник –
фізична особа

Уповноважений
банк

Держенерго-
ефективності

Ціни:
від 7 190 грн
до 12 200 грн

1. Документи,
що засвідчують
купівлю

4. Щомісячно
сплачує кредит

3. Перераховує кошти

2. Укладає
кредитний договір

6. Щомісячно
подає зведені реєстри

Впроваджує національну PR-кампанію
та моніторинг ефективності заходів

5. Перераховує кошти для відшкодування
частини тіла кредиту (20%, 
але не більш як 5 тис.грн)

Твердопаливний   Електричний
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пРЯМА ЛІНІЯ «УК»

«Як зекономити електроенер
гію та зберегти тепло вдо

ма? Як обрати побутову техні
ку, яка не спустошить сімейний 
бюджет? Чим замінити дорогий 
газ?» — такою була тема «прямої 
лінії» «УК», під час якої на запи
тання читачів відповідав голова 
Державного агентства з енерго
ефективності та енергозбережен
ня України Сергій САВЧУК.

Енергозбереження 
чи шахрайство?
 Ольга ЛІСНИЧУК,  
м. Чернігів:
— Мого чоловіка агітують при-
дбати прилад, котрий вставля-
ють у розетку, і нібито завдяки 
йому економиться електроенер-
гія у домі. Він дорогий, тому хоті-
лося б дізнатися: чи існують такі 
прилади насправді, чи це просто 
обман?
— Масового продажу таких при
ладів особисто я не спостері
гав, і навіть не бачив їх. Працю
ючи в НКРЕ, ще до призначення 
в Держенергоефективності, чув 
від фахівців обласних енергопос
тачальних компаній, що люди 
на «сірому» або «чорному» рин
ках купують прилади, які начеб
то економлять електроенергію, 
хоча насправді лише уповільню
ють роботу лічильника. Тому на
звати такий прилад енергоощад
ним я не можу. Якщо це прилад, 
про який я думаю, то його вико
ристання межує з шахрайством.

Щоб зробити висновок, необ
хідно точно знати, про який при
лад ідеться. Раджу зателефону
вати до Держенергоефективності 
та надати параметри цього прила
ду. Наші фахівці подивляться, що 
це за прилад, чи він сертифікова
ний… І якщо йдеться справді про 
економію електроенергії, а не про 
зловживання, то, звичайно, такий 
прилад потрібно купувати. І тоді 
ми навіть рекомендуватимемо йо
го. Але якщо немає сертифіката, 
якщо його виготовили або завезли 
в невстановлений законодавством, 
у тому числі митним, спосіб, тоді 
ініціюватимемо відповідні заходи 
разом з МВС, щоб ідентифікува
ти тих, хто ці прилади виготовляє, 
і тих, хто їх завозить та продає. 

 Гліб МІЩЕНКО,  
тимчасовий переселенець,  
поки що живе у Сєверодонецьку: 
— Зараз у Луганську немає ста-
більної подачі навіть електри-
ки. Але такій вимушеній еконо-
мії енергоресурсів не позаздриш. 
То чи планує держава якось про-
контролювати, щоб житловий 
фонд, який опинився на тимчасо-
во окупованій території, не було 
остаточно знищено під час моро-
зів? Якось у програмі на телека-
налі «Інтер» міністр регіонально-
го розвитку Володимир Гройсман 
сказав, що нібито в Києві працює 
антикризовий штаб з підготовки 
до зими і до справи залучені фа-
хівці з США та Канади, які мають 
досвід роботи в екстремальних 
умовах. То що пропонують фахів-
ці для Донбасу? Чи вціліють після 
такої зими з вимушеною еконо-

мією енергоресурсів, яких бракує, 
наші помешкання?
— Зараз уряд працює не тільки з 
експертами США і Канади, а й з 
представниками всіх органів міс
цевої влади і місцевого самовря
дування в Луганській і Донецькій 
областях для того, щоб пройти 
цей справді тяжкий опалюваль

ний сезон. Ми докладаємо макси
мум зусиль, ресурсів, у тому чис
лі фінансових, щоб опалювальний 
сезон у цих областях пройшов 
нормально. Але ситуація склад
на. Вона справді нестандартна. Я 
знаю, що один із заступників мі
ністра регіонального розвитку, 
будівництва та житловокому
нального господарства вже тиж

день перебуває і працює там, на 
місці, у східному регіоні, органі
зовує відповідні заходи, щоб да
ти чіткі відповіді на питання, які 
турбують сьогодні людей. Запев
няю, ми докладемо до цього мак
симум зусиль. Фахівці зі США та 
Канади нас у цьому підтримують. 
І ми працюємо над тим, щоб вони 
нам надали не тільки консульта
тивну допомогу, а й матеріальну 
— це обігрівачі та інші засоби.

 Станіслав ГОРДІЄНКО, 
м. Васильків: 
— Було анонсовано в пресі, що 
Україна залучила півтора мі-
льярда євро — на теплозабез-
печення, водозабезпечення та 
водовідведення. І водночас ми 
шукаємо кошти в Україні і не мо-
жемо знайти. Зовнішнє фінансу-
вання, яке всі анонсували, — во-

но десь є чи його немає? І цього 
року буде чи вже ні?
— Дуже вчасне запитання. Уряд 
прийняв відповідне рішення, за 
яким до регіонів спрямують 500 
мільйонів гривень через механіз
ми державних субвенцій. Ці кошти 
буде використано насамперед на 
заміщення газу іншими енергоре
сурсами. Зараз, до речі, до цієї по

станови внесено зміни, які дають 
змогу витрачати ці гроші не лише 
на заміну газу, а й на модернізацію 
підприємств теплокомуненерго. 
Тому щодо цих коштів вам потріб
но працювати з обласною держав
ною адміністрацією. 

Також хочу вам сказати, що у 
нас є кошти, отримані як бюджет
на підтримка від Європейського 
Союзу, — це близько 500 мільйо
нів гривень додатково. З них ми 50 
мільйонів гривень рішенням Ка
бінету Міністрів уже спрямува
ли населенню для погашення час
тини тіла кредиту на придбання 
твердопаливних або електричних 
котлів. Ця програма працюватиме 
через Ощадбанк. Умови отриман
ня такого кредиту банком уже ви
значено. Ви можете зайти на сайт 
Державного агентства з енерго
ефективності та енергозбережен
ня України й отримати необхід
ну інформацію. Також ви може
те звернутися до територіальних 
відділень Ощадбанку, вас і там 
мають ознайомити з цими умова
ми. За рахунок цих коштів дер
жава вам компенсує 20% вартос
ті твердопаливного або електрич
ного котла (тіло кредиту), але не 
більше ніж 5 тисяч гривень.

Ще в нас залишається 443 міль
йони гривень. Ці кошти за чинною 
програмою мали б піти на місця, 
для фінансування розроблених у 
минулі два роки проектів зі ско

рочення використання газу в бю
джетній сфері. 

Ми проаналізували ці проекти, 
вони проходили інвестиційну екс
пертизу в Міністерстві економіки. 
Скажу вам відверто, результати 
цієї експертизи показали, що ко
шториси було суттєво завищено. 
Тому ми прийняли рішення пере
формувати підхід і не давати ко
шти один до одного згідно з ко
шторисом, а запровадити співфі
нансування. Тобто держава надає 
2030%, а решту виділяє інвестор, 
який захоче профінансувати за
міщення газу. Це може бути неве
личка котельня на 1 МВт або біль
ше ніж 10 МВт, як, наприклад, у 
місті Славутичі, де поставили ко
тел на 10,5 мегавата, який працює 
на торфі.

Ми вже підготували концепцію 
механізму компенсації інвесто
рам коштів за заміщення газу. Це 
наша пропозиція, яку, сподіває
мось, буде розглянуто найближ
чим часом на засіданні уряду. 
Схема проста: за результатами 
опалювального сезону підприєм
ці, які поставили котли на альтер
нативному паливі й замістили газ, 
приходять до нас. Ми отримуємо 
від облгазу підтвердження, що на 
відповідному об’єкті дійсно цього 
опалювального сезону не спожи
вався газ. І тоді половину від ско
рочених обсягів газу компенсува
тимемо у вигляді премії. Це буде 
співфінансування з боку держа
ви. Але підкреслю, така допомога 
надаватиметься за результатами 
опалювального сезону. Наша ме
та — заохотити місцевий бізнес 
до виходу на ринок з проектами 
щодо заміщення газу. Адже краї
ні для проходження цього опалю
вального сезону бракує 5 мільяр
дів кубічних метрів газу, тож нам 
насамперед необхідно шукати 
можливості його замістити. І шу
кати шляхів, як зробити це, не че
рез адміністративне втручання, 
а за допомогою інструментів, які 
стимулюватимуть капіталовкла
дення в заміщення газу. 
— І ще прохання: хочу потрапи-
ти до вас на прийом. Маємо про-
екти щодо альтернативних ви-
дів палива — йдеться про солому, 
щепу тощо.
— Такі проекти нам дуже ціка
ві. Вони мають бути сьогодні пріо
ритетними. Хоч у засобах масової 
інформації нас дехто й починає 
критикувати, що ми розвиваємо 
тільки біоенергетику, та хочу всіх 
запевнити, що для нас важли
ві і сонячна, і вітрова енергетика, 
і біо енергетика, і заходи з енер
гозбереження, такі як утеплення. 
Але, я повторю, країні сьогодні не 
вистачає газу, і проекти з його за
міщення — пріоритетні. Чим за
містити — торфом чи біопаливом 
— не головне, головне — викорис
товувати вітчизняні ресурси. То
му я вас запрошую, з великим ін
тересом з вами поспілкуюсь. 

Встановіть 
лічильник, 
це окупиться!
 Наталія Олександрівна, 
м. Дніпропетровськ: 
— Нас агітують берегти тепло 
в квартирах. Та, на жаль, збе-

реження тепла в квартирах із 
центральним опаленням не по-
значається на рахунках від під-
приємств міськтепломереж. 
Адже лічильників тепла на бата-
реях опалення у наших громадян 
нема. Нема й таких кранів, як у 
цивілізованих країнах, щоб мож-
на було це тепло регулювати. Чи 
можна встановлювати лічильни-
ки тепла в квартирах? Якщо так 
— який механізм і за чий раху-
нок?

— Який сенс нам у квартирах 
берегти тепло, запитуєте? На
приклад, я свою дитину навчаю, 
щоб вона, якщо виходить з кім
нати, вимикала світло. Бо ми має
мо привчати і себе, і своїх дітей до 
того, щоб берегти і електроенер
гію, і тепло, і взагалі всі вичерп
ні ресурси. Це користь і державі, і 
нам самим, і нашим нащадкам.

А тепер щодо практичного бо
ку. Якщо у вашій квартирі є тех
нічна можливість поставити лі
чильник або хоча б на вході в 
під’їзд, разом з під’їздом збе
ріться і поставте лічильник. Та
кі послуги вже надаються. І не 
тільки в Києві, а в кожному ре
гіоні України. І, до речі, це дуже 
сильно мотивує мешканців зао
щаджувати тепло. Більше того, 
норми у нас були завищені, і те
плокомуненерго цим зловжива
ли. Але нині ми їх суттєво скоро
тили. У попередні роки, коли по
чали ставити лічильники, меш
канці побачили, що вони зеконо
мили десь 3040% витрат.

Разом з тим необхідно визна
чити, які є технічні можливості в 
кожному будинку: чи є змога по
ставити лічильник тепла при вхо
ді в будинок, чи в квартирі. Спро
буйте в Інтернеті пошукати ком
панії, які ставлять такі лічильни
ки, це нескладно. І якщо підтвер
джується технічна можливість 
поставити прилади обліку в квар
тирах, я вам дуже раджу це зро
бити.
— А чи треба це узгоджувати з 
тепломережами?
— Якщо у вас виникнуть якісь 
технічні проблеми щодо узго
дження з тепломережами, то за
телефонуйте нам, викладіть суть 
проблеми. Якщо компанія має 
сертифікат на встановлення лі
чильників, сертифіковані при
лади обліку, підкреслюю — сер
тифіковані, і ви наштовхнулись 
на якісь технічні бар’єри з боку 
Ж ЕКу або теплокомуненерго, то я 
особисто разом з вами розбирати
муся з тим ЖЕКом чи теплокому
ненерго, наскільки об’єктивні їхні 
зауваження.

— А чи можна зараз встановити 
індивідуальне опалення в квар-
тирі? Був час, коли забороняли 
це робити…
— Якщо у вашому під’їзді 20 
квартир і з них, скажімо, 5 
від’єднаються від централізова
ного опалення і поставлять ін
дивідуальні газові котли, то то
ді теплокомуненерго у вашому 
під’їзді продаватиме теплову 
енергію не 20 квартирам, а ли
ше 15. Тобто відпуск  тепла змен

шиться, а затрати на його вироб
ництво залишаються такі самі. 
Тож теплова енергія для тих, хто 
користуватиметься центральним 
опаленням, коштуватиме дорож
че. Більше того, якщо подається 
тепло в батареї, які встановлено 
у під’їзді, то за нього теж потріб
но платити. І це навантаження 
лягає на тих, хто користується 
централізованим опаленням. А ті 
квартири, які відключилися, ко
ристуватимуться цим теплом, не 
сплачуючи за нього. Я думаю, що 
це не зовсім справедливо та тех
нічно й економічно неправильно. 

І зараз міські голови вже не до
зволяють встановлювати інди
відуальне опалення в окремій 
квартирі багатоповерхівки. Може 
від’єднатися лише весь будинок.

Разом з тим, в Україні уже два 
мільйони помешкань у багато
квартирних будинках мають ін
дивідуальне опалення. І нині вони 
можуть замінити свій газовий ко
тел на твердопаливний або елек
тричний. Про програму держав
ної допомоги на придбання та

ких котлів я розповів раніше, тож 
мешканці багатоповерхівок з ін
дивідуальним опаленням також 
можуть нею скористатись.

 Марина,  
м. Київ:
— У моїй квартирі є лічильники 
води та електроенергії. І це до-
бре, тому що я бачу, скільки ви-
трачаю. Коли в мене не було лі-
чильника води, то я платила за 
13 кубів холодної води. А зараз 
бачу, що використовую лише 
три. Тепер хотіла би поставити 
у своїй приватизованій кварти-
рі лічильник тепла. Чи реально 
це і хто має робити, бо мені хтось 
казав, що їх має ставити держава 

за державний рахунок. Чи прав-
да це, а якщо ні, то чи можу я са-
ма поставити такий лічильник?
— У Києві є компанії, які став
лять такі лічильники. В Інтерне
ті ви їх можете знайти, але звер
ніть увагу, чи є в них відповідні 
сертифікати і ліцензії. Вони ска
жуть, чи є у вас технічна мож
ливість поставити такий лічиль
ник у квартирі, чи, може, краще 
у під’їзді. Такі лічильники треба 
ставити, вони окупляться.

Держава, можливо, зобов’я зу
ва тиме теплокомуненерго стави
ти такі лічильники. Але швидко 
це не відбудеться. Тому, мабуть, 
постарайтесь цього року зробити 
це самі. 

УК А чи дорого обійдеться вста-
новлення квартирних лічильни-
ків тепла?
— Що означає — дорого чи недо
рого? Скажіть, ми багато плати
мо за енергоресурси чи ні? Доро
го або ні — визначається тим, за 
скільки років окупиться цей лі
чильник. Якщо поставити лічиль
ник за теперішньої ціни на енер
горесурси, за дватри роки ці 
прилади обліку окуповуються. А 
за такої окупності — це недоро
га справа.

УК Я колись жила у старому бу-
динку. Коли ми туди вселились, 
там було звичайне центральне 
опалення, але сусіди розповіда-
ли, що свого часу були ще й груб-
ки, і вони топили вугіллям. А чи є 
можливість у будинках, де газо-

ве опалення, встановити додат-
ковий котел, наприклад твердо-
паливний? Щоб було два котли, 
і людина сама вирішувала, який 
саме і коли вигідно ввімкнути.
— Треба зважати на техніч
ні умови, розводки, метраж кух
ні. Якщо ставити додатковий ко
тел, то краще електричний. Але 
треба поцікавитись і потужністю 
під’єднаного електричного облад
нання. Щоб не вийшло так, що всі 
поставлять електричні котли, а 
потім пробки вибиватиме.

УК Нині часто вживаємо такі сло-
ва, як енергозбереження, енерго-
ефективність, а насправді не ко-
жен і розуміє, що це таке. Хіба 

що може заклеїти вікна. Щоб ви 
порадили зробити людям для то-
го, щоб у них в квартирах справ-
ді було тепло?
— У кого є кошти і можливість — 
поміняйте вікна на термоізольо
вані. Якщо такої можливості не
має — хоча б утепліть. Пам’ятаю, 
коли я ще вчився у школі, ми в 
класі заклеювали вікна. Як це ро
бити, знають усі. Якщо є можли
вість, варто почистити батареї 
зсередини. Бо вони ж як суди

ни у людини: з часом робляться 
вужчими. Після цього вони ста
нуть значно теплішими. Це не ду
же дорого коштуватиме, а ефект 
буде відчутний. Крім того, є від
бивна плівка, фольга, яку можна 
встановити між стіною і батаре
єю, і вона теж відбиватиме тепло. 

Лічильник треба ставити 
обов’язково. Це вас мотивувати
ме регулювати своє споживання, 
економити, і ви точно менше пла
титимете.

Якщо є можливість у багатопо
верховому будинку зібрати гро
ші під’їздом, а краще всім будин
ком, — замовте утеплення будин

ку. Компаній, які надають такі по
слуги, безліч на ринку, я сам ба
чу, як люди утепляють будинки. 
І серце радіє, коли утепляється 
не одна квартира, а кілька одра
зу — так ефективніше. А ще кра
ще — увесь будинок. Я розумію, 
не всі можуть дати гроші, є пенсі
онери, інваліди, в яких немає ко
штів. І тут вже має спрацювати 
наша свідомість: можливо, ті, хто 
має кошти, зможе закласти їх за 
цих самих пенсіонерів — повір
те, це окупиться! — і поставити 
лічильник хоча б у під’їзді. Якщо 
ми говоримо, що розвиваємо гро
мадянське суспільство, то маємо 
на практиці проявляти свою гро
мадянську позицію. 

Енергоаудит 
має робити 
власник будинку

УК А якщо люди не мають зараз 
на це достатньо коштів, чи варто 
брати кредити? 
— У нас є міста, які вже дають 
кредити на утеплення, в тому 
числі Львів, і компенсують відсо
ткову ставку. 

УК Але тільки для ОСББ?
— Ні, не тільки. Там дають кре
дити банки. А муніципалітет від
шкодовує відсоткові ставки. Ми, 
Держенергоефективності, теж 
плануємо надавати такі креди
ти — в розрізі всієї держави. По
чали ж цього року з компенсації 
тіла кредиту, про що я вже гово
рив, на придбання електричних 
і твердопаливних котлів. Якщо 
цей механізм спрацює ефектив
но, наступного року ми все зро
бимо для того, щоб видавати 
кредити на інші заходи з енер

гозбереження, зокрема на утеп
лення, це дуже важливо.

УК Але, очевидно, для надання 
таких кредитів вам потрібні бу-
дуть підстави. Чи проводитимуть 
енергетичний аудит? І, можливо, 
його доцільно було б провести на 
державному рівні, щоб з’ясувати, 
чого саме потребують конкретні 
будинки?

— На сьогодні до 80% житло
вого фонду потребують термомо
дернізації. Але різною мірою. То
му перед тим, як ОСББ звертати
меться за кредитом, мають про
вести енергоаудит. На його осно
ві розробляють кошторис термо
модернізації, з яким ОСББ звер
неться до банку за кредитом і до 
нас за відшкодуванням. Енерго
аудит має робити власник будин
ку. У держави, з одного боку, об
межений фінансовий ресурс, а з 
іншого, навіть якщо ми держав
ним коштом проведемо енерго
аудит усіх будинків, де гарантія, 
що їхні мешканці вирішать уте
плювати будинок? Це має бути 
виважене рішення і з економіч
ного, і з технічного погляду, а його 
має приймати власник.

УК А щодо об’єктів соціальної 
сфери?
— Щодо дитячих садочків, шкіл, 
лікарень, то це питання має вирі
шити проект закону про енерго
сервісні компанії. Віцепрем’єр
міністр — міністр регіонального 
розвитку, будівництва та ЖКГ 
Володимир Гройсман, який був 
одним з ініціаторів розробки про
екту про енергосервісні компанії, 
підтримав його схвалення на уря
довому комітеті. Цей закон дає 
можливості енергосервісним ком
паніям працювати з бюджетною 
сферою. Їхній інтерес полягатиме 
в тому, щоб максимально утепли
ти об’єкти, зменшити споживання 
енергоресурсів, і на різницю, яка 
утвориться між минулими ви
тратами на енергозабезпечення, і 
тим, що платитимуть бюджетни
ки після термомодернізації, енер
госервісна компанія і житиме. І це 
буде величезний стимул для то
го, щоб приватний бізнес заціка
вився утепленням садочків і шкіл. 
Оскільки старий радянський ме
тод — коли кошти, які виділяли 
з центру, йшли на місця, — сьо
годні не працює, адже держав
ний бюджет не має таких коштів 
і система управління у нас децен
тралізована. Це мають вирішува
ти на місцях. 

Кожен керівник органу місце
вого самоврядування має працю
вати з бізнесом таким чином: до 
нього заходить ЕСКО, бере участь 
у тендері, і хто пропонує кращі 
умови з утеплення, той і отримує 
замовлення. Ми переймаємо до
свід Іспанії, Італії, Франції, Поль
щі. Сподіваюсь, після парламент
ських виборів ми приймемо цей 
законопроект і зможемо масово 
запустити роботу енергосервіс
них компаній, які суттєво змінять 
ситуацію.

УК Що буде найскладніше цього 
року під час проходження опа-
лювального сезону?
— Найскладніше — коли в силь
ні морози з великим навантажен
ням працюватимуть енергогене
руючі підприємства. Якщо вони 
спалюватимуть у великих обся
гах вугілля і газ, ми маємо зро
бити все для того, щоб не відчути 
дефіциту цих ресурсів. Зараз са
ме час подумати над тим, де взяти 
газ додатково або чим його заміс
тити. Це наше основне завдання, 
і оптимізму додає те, що велика 
важлива програма із заміщення 
газу вже почала працювати.

Голова Державного агентства 
з енергоефективності 

та енергозбереження України 
Сергій САВЧУК 

«Країні нині не вистачає газу, і проекти з його заміщення —пріоритетні»

Уряд працює не тільки з експертами США і Канади, 
а й з представниками всіх органів місцевої влади 
і місцевого самоврядування в Луганській і Донецькій 
областях для того, щоб пройти цей справді тяжкий 
опалювальний сезон. Ми докладаємо максимум 
зусиль, ресурсів, у тому числі фінансових, 
щоб опалювальний сезон у цих областях 
пройшов нормально. Але ситуація складна. 
Вона нестандартна.

ДОСЬЄ «УК»
Сергій САВЧУК. Народився 1974 р. в селі Оринин Кам’янець-Подільського 

району Хмельницької області. 
Освіта: Українська академія державного управління при Президентові Укра-

їни‚ 2003 р.; Національний технічний університет України «Київський політех-
нічний інститут»‚ 1997 р. Спеціальність: державне управління; менеджмент у 
виробничій сфері. 20 серпня цього року урядовим розпорядженням призначе-
ний на посаду голови Державного агентства з енергоефективності та енерго-
збереження України. 

80%  
житлового фонду 
потребують на сьогодні 
термомодернізації.

Якщо є можливість у багатоповерховому будинку зібрати гроші під’їздом, 
а краще всім будинком, — замовте утеплення. Компаній, які надають такі 
послуги, безліч на ринку, я сам бачу, як люди утепляють будинки. І серце радіє, 
коли утепляється не одна квартира, а кілька одразу — так ефективніше. А 
ще краще — весь будинок. Розумію, не всі можуть дати гроші, є пенсіонери, 
інваліди, в яких немає коштів. І тут уже має спрацювати наша свідомість — 
можливо, ті, хто має кошти, зможе закласти їх за пенсіонерів — повірте, це 
окупиться! — і поставити лічильник хоча б у під’їзді. 

Заходи, які вже здійснив уряд 
Назва нормативно-правового акта уряду Ключова ідея Стан проходження

Деякі питання забезпечення населення, підприємств, 
установ та організацій природним газом до кінця опа‐
лювального сезону 2014/15 року

Зменшення лімітів газу для ТКЕ, 
бюджетної сфери та населення

Затверджено 
та оприлюднено

Про стимулювання заміщення природного газу у сфері 
теплопостачання (для населення) Інвестиційно привабливий тариф Затверджено 

та оприлюднено
Визначено порядок компенсації та виділено кошти на 
механізм стимулювання заміщення природного газу у 
сфері теплопостачання (для населення)

Визначено порядок  
та виділено 118 млн грн

Прийнято 
на засіданні уряду 
та оприлюднено

Про затвердження плану заходів з імплементації Ди‐
рективи Європейського Парламенту та Ради 2009/28/ЄС

Європейські підходи розвитку 
альтернативних видів палива

Затверджено 
та оприлюднено

Про внесення змін до Державної цільової економічної 
програми енергоефективності і розвитку сфери вироб‐
ництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та 
альтернативних видів палива на 2010‐2015 роки

Фінансування заходів заміщення 
природного газу обсягом 493 млн грн

Прийнято 
на засіданні уряду 
та оприлюднено

Про підключення електроустановок населення (побуто‐
вих споживачів електричної енергії) з метою доопален‐
ня або переходу на електричне опалення

Спрощення умов переходу 
на електроопалення

Прийнято 
на засіданні уряду, 

затримується
Про стимулювання споживачів природного газу та те‐
плової енергії до переходу на використання електрич‐
ної енергії для опалення та постачання гарячої води

Зниження в 3 рази тарифу 
на електроопалення

Прийнято 
на засіданні уряду, 

затримується

Про встановлення державних соціальних стандартів у 
сфері житлово‐комунального обслуговування

Знижено для пільгових категорій населення 
норму споживання газу на опалення  

з 11 до 7 м3, на конфорку — з 9,8 до 6 м3

Затверджено 
та оприлюднено

Деякі питання соціально‐економічного розвитку окре‐
мих територій у 2014 році

Фінансування регіонів з державного 
бюджету на впровадження заходів 
із заміщення газу та модернізації 

котелень (500 млн грн)

Прийнято 
на засіданні уряду, 

іде на підпис

Про стимулювання заміщення природного газу у ви‐
робництві теплової енергії для бюджетних установ та 
організацій

Інвестиційно привабливе тарифоутворення 
для переходу бюджетної сфери 
на альтернативні види палива

Прийнято 
на засіданні уряду, 

оприлюднено

Ініціативи найближчої перспективи
Назва нормативно-правового акта уряду Ключова ідея Стан проходження

Про деякі заходи щодо стимулювання населення до 
впровадження енергоефективних заходів

Компенсація 20% вартості електро‐ 
та твердопаливних котлів (50 млн грн)

Схвалено 
урядовим комітетом

План коротко‐ та середньострокових заходів щодо ско‐
рочення споживання природного газу, в тому числі шля‐
хом його заміщення енергоносіями, отриманими з від‐
новлюваних джерел, та альтернативними видами палива 
для підприємств теплопостачання, промислових спожи‐
вачів, бюджетних установ та населення до 2017 року

Поєднання всіх невідкладних 
законодавчих ініціатив 

з заміщення природного газу

Схвалено 
урядовим комітетом 

та готується 
на розгляд уряду

Порядок використання коштів за напрямком стимулюван‐
ня суб’єктів господарювання до проведення модернізації 
котелень з переведенням їх на альтернативні види палива

Премія інвесторам за заміщення 
газу у виробництві тепла у ЖКГ 

та бюджетній сфері (443 млн грн)

Готується на розгляд 
урядового комітету

За даними Урядового порталу

За новітнім механізмом стимулювання заміни котлів в індивідуальних
будинках ефективність державних інвестицій зростає в 4 рази

За даними Урядового порталу

СТИМУЛЮВАННЯ 
НАСЕЛЕННЯ

Мультиплікатор 
державних витрат

зросте майже 
в 4 рази

МАСШТАБ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ
СТИМУЛЮВАННЯ СЯГНЕ 

33 800 ДОМОГОСПОДАРСТВ*
(із середньою площею 72 кв. м)

ЗАЛУЧАЄ КОШТИ НАСЕЛЕННЯ
(200 МЛН ГРН) НА ЗАМІНУ КОТЛІВ

КОРОТКОСТРОКОВІ
РЕЗУЛЬТАТИ

ЗА 1 РІК

*за умови фінансування з державного бюджету 
в обсязі 50 млн грн та середньої вартості 
вітчизняного електричного/ твердопаливного котла 
7190–7600 грн (теплової потужності 15–20 кВт).
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регіональний досвід

Викидати гроші на вітер — розкіш
ПАРТНЕРСТВО. Тому на Дніпропетровщині активно залучають інвестиції  
й навчають громадян заощаджувати енергію

Дорогою до осель від котель-
ні втрачається від 55 до 85% 

тепла. І втрати ці починають-
ся вже в самій котельні, потім 
ідуть через зовнішні мережі. А 
найбільше тепла (30—45%) ви-
ходить через вікна, двері, сті-
ни, дахи будинків, особливо як-
що вони старі й неутеплені. За 
2013 рік Дніпропетровщина на 
обігрів житлових і комунальних 
будівель витратила 829,7 міль-
йона кубометрів газу на суму 
$271,8 мільйона. А втрачено те-
пла у сфері ЖКГ на $164 міль-
йони.

Викидати далі гроші на ві-
тер — розкіш. Але й коштів на 
швидку модернізацію тепломе-
реж і утеплення будівель нема. 
Вихід — у партнерстві держави, 
бізнесу і громади, залученні ін-
вестицій з різних джерел. Саме 
з таких позицій в області запро-
ваджено низку ініціатив з енер-
гоефективності, а питання енер-
гобезпеки в регіоні визначено 
одним із пріоритетних. Мета — 
протягом п’яти років зменшити 
споживання газу вдвічі. Для ви-
рішення цих завдань успішно ді-
ють і будуть впроваджуватися 
нові цікаві проекти.

Термомодернізація, 
моніторинг  
та міні-проекти

Зокрема нині реалізують про-
ект модернізації котелень та 
мереж комунального підприєм-
ства «Дніпротеплоенерго» з пе-
реходом на тверде паливо (пеле-
ти) за допомогою кредиту МБРР 
(на суму 270 мільйонів гривень). 
У серпні між КП та банком під-
писано угоду на $22 мільйо-
ни. У межах програми Дніпро-
петровської облради з термо-
модернізації шкіл триває кон-
курс «Енергозбереження зара-
ди майбутнього». Це 20 проектів 
на 2 мільйони гривень. У жов-
тні спільно з німецькою компа-
нією GIZ започатковують сис-
тему моніторингу споживання 
енергоресурсів на об’єктах охо-
рони здоров’я. Протягом 2012—
2014 років втілено у життя 300 
міні-проектів з енергоефектив-
ності за допомогою грантів об-
ласної ради для ОСББ — пере-
можців конкурсу з енергозбере-
ження. 

З наступного року планують 
розширення конкурсного бюд-

жету в партнерстві з містами 
області. Також у планах впро-
вадження пілотного проек-
ту термомодернізації одного з 
житлових будинків ОСББ в Дні-
пропетровську. Цього року за-
вершується робота над проек-
том за новітніми стандартами 
ЄС, а вже найближчим часом на 
об’єкті почнуться роботи з уте-
плення.

«Нині тема енергоефектив-
ності стала не просто модною, а 
питанням виживання, — зазна-
чає голова Дніпропетровської 
облради Євген Удод. — Цим за-
ймаємося вже давно і на різних 
рівнях: залучення фондів тех-
нічної підтримки, грантових ко-
штів, технологій, конкурс міні-
проектів тощо. Вчимо людей ра-
ціонально ставитися до енерго-
носіїв, втілювати новітні техно-
логії, підвищувати енергоефек-
тивність будівель, створюючи 
комфорт та заощаджуючи ко-
шти громад. Дуже важливо, що 
рік у рік активних жителів, які 
зрозуміли цю користь, стає де-
далі більше. Використовуючи 
енергоощадні технології, спо-
живачі заощаджують 70—80% 
електроенергії».

Муніципальна 
енергетична 
реформа й ощадлива 
поведінка

Нещодавно між Дніпропе-
тровською облрадою і проек-
том USAID «Муніципальна 
енергетична реформа в Укра-
їні» (МЕР) підписано меморан-
дум про співпрацю. Області 
протягом чотирьох років МЕР 
допомагатиме залучати інвес-
тиції від міжнародних фінан-
сових організацій, комерцій-
них банків і приватних інвесто-
рів у проекти з енергоефектив-
ності та відновлюваних джерел 
енергії. 

Міста-партнери отримають 
технічну допомогу з розроб-
ки планів сталого енергетич-
ного розвитку. Підписано уго-
ди, за якими у більшості міст 
зобов’язалися до 2020 року на 
20% скоротити викиди СО2, а 
також замінити природний газ 
альтернативними та відновлю-
ваними джерелами енергії.

Одне з найважливіших пи-
тань — зміна поведінки людей 

у бік ощадливого використання 
енергії та підвищення комфор-
ту в оселях узимку. Мало хто з 
нас звертає увагу на, здавало-
ся б, незначні речі, які зберіга-
ють тепло і не потребують вели-
ких коштів. Це зачинені двері у 
під’їзді, утеплені двері кварти-
ри, заклеєні шпарини у вікнах 
тощо. 

А теплозахисний екран з 
фольги між стіною та бата реєю 
опалення підвищує її тепло-
віддачу на 20%. І 20% забира-
ють довгі штори, якщо прикри-
вають радіатор. Тож необхідно 
привчати себе до енергозаоща-
дження.

За словами Євгена Удо-
да, цього року на Дніпропе-
тровщині розпочинається ак-
тивна комунікаційна програ-
ма з підтримки жителів облас-
ті в питаннях енергоефектив-
ності. Вона міститиме корисну 
інформацію про те, що можна 
зробити в квартирі та будинку 
без особливих витрат. Грома-
дян також ознайомлять з мож-
ливостями та умовами участі в 
конкурсах не тільки облради, а 
й різних фондів, донорських та 
інших організацій.

Економить кожен — 
комфортно всім
АКТУАЛЬНО. На Чернігівщині шукають шляхи 
ефективного використання електроенергії

Такої зими у нас ще не було 
— без газу, який перекрила 

Росія, і без достатньої кількос-
ті вугілля внаслідок зруйнованої 
інфраструктури на Донбасі. Що 
протиставити цій ситуації, мір-
кують на Чернігівщині.

Головний консультант нині — 
калькулятор. А він «каже», що 
газу в області має вистачити, як-
що обмежити трьох споживачів: 
промисловість, бюджетні органі-
зації й підприємства теплоенер-
гетики. 

Щоправда, може виникнути 
питання тиску в газових трубах, 
однак фахівці, схоже, знають, як 
упоратися з цим технічно. Бо ж 
не всі споживачі усвідомили, що 
економія залежить від кожно-
го. У серпні, приміром, в облас-

ті всупереч обмежувальним за-
ходам перевитрачено 385 тисяч 
кубометрів газу.

Є й інший бік справи: бага-
то хто вирішив, що зменшити 
навантаження на газові мере-
жі можна за рахунок збільшен-
ня використання електроенергії. 
Населення почало активно ку-
пувати електричні котли, обігрі-
вачі. Енергетики забили на спо-
лох: мовляв, «сісти на розетку» 
— скоротити шлях до графіка 
аварійних відключень. Така за-
міна була б можливою, якби всі 
ТЕЦ, що нині припинили роботу, 
почали діяти. Але немає запасів 
вугілля, і вони не працюють. Тим 
часом тема балансу між вироб-
ництвом електроенергії та її спо-
живанням. Адже жителі Приде-

сення у години пік перевитрача-
ють 85 мегават на годину.

На Чернігівській ТЕЦ у запасі 
приблизно 80 тисяч тонн вугілля. 
Цього вистачить лише до кінця 
року. Нині є домовленості на по-
стачання цього палива з півден-
ноафриканських держав. Але 
потрібен час для його доставки.

З гідроресурсами спекотне 
літо зіграло злий жарт. У Дес-
ні та інших річках низький рі-
вень води.

Одне слово, йдеться не лише 
про те, щоб комфортно перези-
мувати, а про цілісність енерго-
системи. Для того щоб зберегти 
її й увійти в ліміт, складено гра-
фіки застосування обмежень та 
аварійного відключення спожи-
вачів, а також протиаварійних 
систем електроспоживання.

Такого неприємного заходу, 
як аварійні відключення, мож-
на було б уникнути, якби кожен 
зі споживачів електроенергії 
трохи себе обмежив, вважають 
енергетики.

Директор департаменту ЖКГ, 
регіонального розвитку та ін-
фраструктури Чернігівської 

ОДА Петро Головач описує 
звичну ситуацію: увечері ми 
приходимо з роботи і вмикає-
мо побутові прилади. Майже всі 
жителі міста одночасно вмика-
ють пральні машини, праски, мі-
крохвильові печі, бойлери. Пе-
ревантаження мереж відбува-
ється саме за рахунок населен-
ня. Тому що з 19-ї години під-
приємства вже не працюють.

Коли всі усвідомлять, що 
пральну машину чи електроду-
ховку можна увімкнути, перече-
кавши годину пік і на кілька мі-
сяців відмовитися від мультива-
рок, тоді аварійні відключення 
нам не загрожуватимуть.

«Треба трохи перелаштувати 
побут, — вважає посадовець. — 
Простий приклад: якщо кожен, 
ідучи на роботу, витягне з розет-
ки поставлений на режим очіку-
вання телевізор, у країні це бу-
де колосальна економія електро-
енергії».

Ми звикли, що з настанням 
темряви наше життя осяяне 
електричними вогнями. Щоб так 
було і надалі, маємо навчитися 
розумно економити.

Власне 
біопаливо 
обігріє  
Закарпаття

ТЕПЛО. Найпотужніша в Закар
патській області котельня на біопа
ливі з місцевих сировинних ресур
сів нещодавно стала до ладу в міс
ті Тячеві.

Відходами деревини, зокрема па
ливною тріскою, Тячівський район 
багатий. Це біопаливо, яке досі без
контрольно спалювалося чи гнило 
просто неба, віднині надходитиме з 
лісозаготівельних і деревообробних 
підприємств, яких у районі десятки, 
і цілодобово обігріватиме та подава
тиме гарячу воду в районну клінічну 
лікарню.

— З новою котельнею заощаджу
ватимемо близько 250 тисяч кубо
метрів газу на рік, — сказав голо
ва Тячівської райдержадміністра
ції Петро Голубка. — Вдячний усім, 
хто наближав у часі цю подію. І особ
ливо інвесторам зі словацької фірми 
«Колбетепло», які вклали у проект 
6 мільйонів гривень. Такі кошти над
ходять у район не щодня. Обіцяю зе
лене світло й іншим інвестиційним 
проектам, спрямованим на тепло та 
енергозбереження.

Петро Голубка нагородив гра
мотою райдержадміністрації гене
рального директора групи компа
ній ТОВ «КолбеЕнерджі» Любоми
ра Копчіка. «За вагомий особистий 
внесок у розвиток економічних та 
культурних відносин між Україною 
та Словаччиною, залучення інвес
тицій у виробництво та використан
ня відновлюваних джерел енергії та 
альтернативних видів палива», — 
йдеться у ній.

Любомир Копчік подякував і за
значив, що потужність нової котель
ні дасть змогу обслуговувати й інші 
об’єкти у разі під’єднання їх до єди
ної теплоцентралі.

На перших порах котельня обігрі
ватиме районну клінічну лікарню, а 
після прокладання теплотрас до тя
чівської ЗОШ №2 та дитячої школи 
мистецтв — і їх.

ПРЯМА МОВА

Петро ГОЛОВАЧ,  
директор департаменту ЖКГ,  

регіонального розвитку  
та інфраструктури Чернігівської ОДА: 

— У схожу ситуацію потрапляли і жителі інших країн. Після того, як стала
ся біда в Японії, люди в годину пік свідомо і без примусу навіть комп’ютери 
вимикали заради того, щоб зберегти всю систему. Грузини після війни з Ро
сією ставили у квартирах «буржуйки», виводили у вікна і пережили ту зи
му. Сподіваємося, в нас до такого екстриму не дійде. Однак що заважає ни
ні встановлювати альтернативне опалення? Твердопаливні котли в домаш
ніх умовах — це теж можливість допомогти у складний час собі й державі.

Нині йдеться про економію навіть на підприємствах електроенергетики
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Погляд на Проблему

Давно забутий пропан-бутан 
ЕНЕРГОРЕСУРСИ. Влада і бізнес шукають альтернативу природному газу

Проблеми з газопос-
тачанням змушують 

уряд і бізнес шукати аль-
тернативні джерела для 
забезпечення економі-
ки держави енергоносі-
ями. Думки є різні. Деякі 
фахівці акцентують ува-
гу на потужностях елек-
тростанцій — атомних 
та гідро- (теплові до ува-
ги поки не беремо, адже 
вугілля з Донбасу майже 
не отримуємо і газу об-
маль). Електроенергія від 
вітру і сонця — перспек-
тива майбутнього. А зи-
ма вже завтра. Рятуючись 
від можливих «холодних 
наслідків», населення по-
чинає купувати твердопа-
ливні котли і пелети. Але 
де ті котли, і найголовні-
ше — де взяти кошти на їх 
придбання і чим їх заван-
тажити, адже майже вся 
вітчизняна твердопалив-
на продукція йде за кор-
дон. Про цей факт гово-
рять всі експерти.

Безпека 
насамперед

Разом з тим є доступ-
не, трохи забуте паливо, 
яке може стати альтер-
нативою природному га-
зу, а саме — скраплений 
газ пропан-бутан. Поки 
що в Україні він має попит 
в основному серед авто-
мобілістів. Проте сьогод-
ні все частіше згадки про 
нього лунають у контек-
сті автономного газопос-
тачання. Зокрема, ця тема 
стала однією з централь-
них на недавньому щоріч-
ному міжнародному енер-
гетичному форумі «LPG 
Ukraine 2014», який від-
бувся в Києві.

Тут варто сказати, що в 
деяких випадках скрапле-
ний газ не має альтерна-
тиви. Наприклад, дирек-
тор компанії «УкрАвто-
номГаз» Андрій Дорофєєв 
каже, що скраплений газ 
як енергоносій за вартіс-
тю програє лише дешево-
му вітчизняному газу і ву-
гіллю (див. діаграму). І як-
що газова труба є далеко 
не скрізь, тиск у ній не за-
вжди гарантують, а вугіл-
ля поступається скрапле-

ному газу в екологічному 
плані, то останній може і 
має стати одним із чинни-
ків енергетичної безпеки. 
Ось лише головним недо-
ліком систем автономного 
газопостачання (САГ) за-
лишаються жорсткі обме-
ження з промислової без-
пеки. Це особливо акту-
ально для домашніх ко-
ристувачів: далеко не в 
кожній домівці знайдеться 
місце для підземної ємнос-
ті, яка відповідає всім ви-
могам.

В Українській асоціації 
скрапленого газу (УАСГ) 
вважають, що норматив-
на база сьогодні є одним з 
основних гальм розвитку 
цього виду палива. «Асо-
ціація підготовила но-
ві ДСТУ для розміщення 
об’єктів газового господар-
ства, які значно спростять 
проектування автономно-
го газопостачання», — за-
явив Олег Широков, ви-
конавчий директор УАСГ, 
зазначивши, що до кінця 
року нові стандарти треба 
ввести в дію.

Акциз 
платять двічі

Понад 51% поставок 
скрапленого газу в Укра-
їну припадає на імпорт 
(45% у 2013 р). Причини 
такої динаміки очевидні: 
на тлі зростаючого спожи-
вання внутрішнє виробни-

цтво знижується. За сло-
вами Володимира Юрчен-
ка, начальника управління 
реалізації власної продук-
ції ПАТ «Укргазвидобу-
вання» (УГД, найбільший 
виробник пропан-бута-
ну в країні), через скоро-
чення видобутку природ-
ного газу компанії навряд 
чи вдасться довго утриму-

вати виробництво. Першо-
причиною такої ситуації є 
встановлена державою за-
купівельна ціна на укра-
їнський газ, вартість йо-
го становить 420 гривень 
за тисячу кубічних метрів. 
При цьому за російське 
блакитне паливо ми готові 
платити більше ніж 5 ти-
сяч гривень.

Щоб утримати вироб-
ництво пропан-бутану, в 
2014 р. «Укргазвидобу-
вання» реалізувало про-
ект із залучення даваль-
ницької сировини на свої 
газопереробні заводи. 
Проте використання та-
кої схеми обмежене, во-
на працює лише в пері-
оди різкої зміни цінової 
кон’юнктури. За стабіль-
ної ситуації давальницька 
переробка широкої фрак-
ції легких вуглеводнів 
(ШФЛВ) економічно неви-
гідна, оскільки вітчизняне 
податкове законодавство 
вимагає подвійної сплати 
акцизу: спочатку на сиро-
вину, потім на готову про-
дукцію. І хоча абсурдність 
цього всім очевидна, змі-
нювати ситуацію ніхто не 
поспішає.

Непомірне оподатку-
вання загрожує зупин-
кою і приватним нафтога-
зовидобувачам. За даними 
«Полтавської газонафто-
вої компанії» (ПГНК), піс-
ля підвищення рентних 
платежів у вересні 2014-

го маржа добувача в ці-
ні газу знизилася з 55% 
до 31%. «Якщо такі став-
ки рентних платежів збе-
режуться, то більшість ін-
вестиційних проектів у цій 
сфері буде заморожено, а 
обсяги видобутку підуть 
вниз. Замість стимулю-
вання власного видобут-
ку Україна лише нарос-

тить енергозалежність», 
— резюмував представник 
компанії Віктор Хрулен-
ко. З огляду на це подаль-
ші обсяги випуску пропан-
бутану у ПГНК також під 
питанням.

До заміщення внутріш-
ніх обсягів завжди гото-
ві імпортери. Якщо з по-
літичних причин постав-
ки з Митного союзу (більш 
ніж 95% імпорту в Укра-
їну) буде заблоковано, то 
Україна без скрапленого 
газу не залишиться, впев-
нений Сергій Федоренко з 
великої трейдингової ком-
панії «Газтрон-Україна». 
Суходольним транспор-
том поставки можна за-
безпечити з Румунії, Лит-
ви, Польщі (реекспорт бі-
лоруського газу), з моря — 
із Середземномор’я.

Один раз 
замерзнути і…

За прогнозами «Консал-
тингової групи А-95», об-
сяг спожитого в Україні 
скрапленого газу за під-
сумком 2014-го станови-
тиме близько 1 мільйона 
тонн, що в літражах для 
авто сягне більше ніж 50% 
споживання всіх бензинів 
у державі.

Незважаючи на все, в 
масштабах країни енер-

гетичні чиновники по-
ки не бачать проблем зі 
скрапленим газом. Як по-
відомив на «LPG Ukraine 
2014» заступник голови 
правління НАК «Нафто-
газ України» Юрій Колу-
пайло, в енергетичному 
балансі країни цього ре-
сурсу поки немає. При-
наймні, цього опалюваль-
ного сезону таку альтер-
нативу не розглядають. 
Водночас чиновник пові-
домив, що в компанії не-
давно створено департа-
мент енергоефективнос-
ті та енергозбереження, 
який вивчатиме всі аль-
тернативи. Як то кажуть, 
дай, Боже, нашому теляті 
вовка з’їсти.

«Звернути увагу на про-
пан-бутан як доступний і 
ефективний енергоресурс 
влада може дуже швид-
ко. Потрібно лише раз до-
бре замерзнути», — про-
коментував ситуацію в ку-
луарах один із учасників 
зібрання.

Підбиваючи підсум-
ки міжнародного фору-
му, загалом можна сказа-
ти, що чиновники вже ви-
являють підвищену увагу 
до скрапленого газу: в ро-
боті «LPG Ukraine 2014» 
брали активну участь 
представники Міненер-
говугілля, НАК «Нафто-

газ України», інститу-
ту «МАСМА», Держ-
гірпромнагляду. До ре-
чі, очільник цього відом-
ства Степан Дунас ак-
центував увагу на безпеці 
як відправній точці в ро-
боті зі скрапленим газом. 
Безпеку і доступність йо-
го використання доведе-
но в європейських краї-
нах, а в Україні її постій-
но ставлять під сумнів че-
рез відверте порушення 
будівельних правил і не-
хтування елементарними 
нормами безпеки. Як при-
клад Степан Дунас навів 
квітневий вибух на АЗС 
«БРСМ-Нафта» в Пере-
яславі-Хмельницькому, 
що забрав життя шістьох 
людей. Причиною траге-
дії стало порушення всіх 
будівельних норм та за-
ходів безпеки, а вибухи 
побутових балонів від-
буваються досі через не-
санкціоновані заправки 
на АЗС, що категорично 
заборонено.

Таким чином очевидно: 
цей ефективний і зручний 
енергоносій варто вивести 
«із зони забуття». Втім, по-
переду ще багато роботи, 
пов’язаної з новими тех-
нологіями та руйнуванням 
стереотипів, що є на шля-
ху використання пропан-
бутану.

Заміну котлів гальмує бюрократія
Дозвільні  Документи.  

У комплексі заходів підготовки 
до опалювального сезону на 
Черкащині велику увагу при
діляють переведенню котелень 
на альтернативні види пали
ва. Аби зекономити газ, дове
деться масово замінювати опа
лювальні агрегати на придатні 
для спалювання вугілля, дров, 
пелет із соломи та інших видів 
біопалива. Підприємства готові 
до такого кроку, хоч обсяг ро
боти досить значний, та й часу 
обмаль. Та справа не тільки в 
темпах.

Річ у тім, що заміна котлів 
— процес недешевий. Той, 
хто вже зіткнувся з цим, знає: 
окрім придбання котла, зна
чні кошти потрібні на виготов
лення проекту, одержання до
звільних документів від різних 
інстанцій. Як повідомили в де

партаменті екології та при
родних ресурсів облдержад
міністрації, окрім заяви вста
новленої форми, підприєм
ство має подати звіт про ін
вентаризацію викидів забруд
нюючих речовин у повітря, 
документи, в яких обґрунто
вуються обсяги викидів таких 
речовин для отримання до
зволу на викиди забруднюю
чих речовин. Потрібно також 
повідомити через місцеві ЗМІ 
про намір суб’єкта господа
рювання отримати дозвіл на 
викиди, поінформувати міс
цеву держадміністрацію про 
розгляд пропозицій та заува
жень громадських організа
цій щодо наміру суб’єкта гос
подарювання почати викиди 
забруднюючих речовин тощо.

Словом, чинними норма
тивами передбачено непро

сту процедуру, обійти яку не
можливо. А це не тільки до
даткові витрати, а й час, яко
го нині вже просто немає. 
Однак, як вважає голова ре
гіональної ради підприємців 
в області, голова ПрАТ «Ко
опзовнішторг» Анатолій По
гребняк, спростити процеду
ру не тільки можна, а й по
трібно, але з мінімальним ри
зиком для екології. Зібрав
шись недавно на свою регіо
нальну раду, представники 
підприємств області відвер
то говорили про складність 
поставленого завдання. Оче
видно, що в умовах неста
чі газу для багатьох підпри
ємств нагальним є питан
ня про виживання в зимових 
умовах. Не радує й повідо
млення про періодичне від
ключення електроенергії.

З іншого боку, як повідомив 
заступник директора депар
таменту екології та природних 
ресурсів Олексій Баранов, 
спрощення процедури одер
жання документів дозвільно
го характеру в зв’язку з пере
ходом підприємств на альтер
нативні енергоносії можливе 
тільки після внесення змін до 
відповідних нормативнопра
вових актів. А цю процедуру 
визначено урядовою поста
новою від 13 березня 2002 р. 
№302, яку ніхто не відміняв.

Як свідчить практика, про
цес проведення досліджень, 
одержання та оформлення 
необхідних документів розтя
гується на кілька місяців. Як
що врахувати, зауважує Ана
толій Погребняк, що така про
блема постала як мінімум пе
ред 600 підприємствами та 

організаціями, то стане зрозу
міло: ні часу, ні можливостей 
здійснити переоснащення за 
такого підходу вже немає.

І все ж, наголошували під
приємці, нині важливо, аби 
процедури установки та екс
плуатації біопаливних котлів 
мали спрощений характер. 
Окрім того, оскільки у відпо
відних законодавчих актах 
немає механізму видачі до
зволів на викиди у спроще
ному режимі, то голова обл
держ адміністрації Юрій Тка
ченко закликав керівницт
во департаменту екології та 
природних ресурсів сприяти в 
скороченні термінів розгляду 
справ для отримання дозвіль
них документів.

Як же розв’язати пробле
му? На нараді, проведеній в 
облдержадміністрації, вирі

шено по можливості спрос
тити та прискорити процеду
ру одержання дозвільних до
кументів, а також звернути
ся до віцепрем’єрміністра 
України — міністра регіональ
ного розвитку, будівництва та 
ЖКГ Володимира Гройсмана 
з пропозицією посприяти цьо
му, прийнявши рішення про 
внесення змін до відповідних 
нормативноправових актів.

Анатолій Погребняк каже, 
що, попри проблеми, все ж є 
впевненість, що всі намічені 
заходи щодо переоснащен
ня котелень буде здійснено. 
Запорукою цього є підтрим
ка і місцевих органів влади, 
і держави, яка обіцяє відшко
дувати 20% витрат на замі
ну котлів у зв’язку з переве
денням на альтернативні ви
ди палива.

Вартість 1 кВт/год з різних джерел енергії, грн 

За даними компанії «УкрАвтономГаз»
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Щоб утримати виробництво пропан-
бутану, в 2014 р. «Укргазвидобування» 
реалізувало проект із залучення 
давальницької сировини на свої 
газопереробні заводи. Проте 
використання такої схеми обмежене. 
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Із Полтави у зону Антитеро
ристичної операції волонте

ри відправили партію високо
ефективних твердопаливних 
котлів, які виготовив місцевий 
умілець пенсіонер Олександр 
Олійник. Вони повинні забезпе
чити наших бійців теплом у най
несприятливіших умовах. Крім 
того, що ці котли за короткий 
проміжок часу виділяють багато 
тепла, вони ще й компактні, про
сті у використанні. Полтавець 
виготовляє дивопечі уже три
валий час, але про них більше 
знають за кордоном, ніж в Укра
їні. Весь минулий рік його вироб
ництво простоювало без роботи. 
Принагідно про це і розмовляємо 
з винахідником.

Усіх вислухав, 
а зробив по-своєму
УК Олександре Васильовичу, що 
спонукало вас узятися за вироб-
ництво котлів?
— Свого часу ми з дружиною 
побудували в Полтаві просто
рий будинок, і виникла потреба 
його опалювати. Друзі й знайо
мі радили нам купити для цьо
го дорогий імпортний котел. Але 
я зробив інакше: вивчив прин
цип роботи тих котлів і створив 
власний, який обігріває мій дім і 
сьогодні. У 1999 році винахід за
патентував і відтоді випускав 
котли під маркою НОМ.

УК Чим ваші котли відрізняють-
ся від розтиражованих, брендо-
вих?
— Досі випускають багато жа
ротрубних котлів, розроблених 
ще у 1764 році. Про них кажуть, 
що їхній ККД сягає 98%. Але це 
не відповідає дійсності — циф
ра майже наполовину завищена, 
тому що навіть 88% ККД мож
на досягти тільки в лаборатор
них умовах. Тепловіддача моїх 
котлів — майже як експеримен
тальних.

В імпортних безконвекційних 
котлах використовують невели
кий оребрений змійовик, як у га
зовій колонці. Принцип роботи 
мого газового котла: два пара

лельних резервуари, з’єднаних 
між собою пучком оребреної 
труби. Тож усередині котла ма
ємо швидкість теплоносія на
багато нижчу, ніж у самій сис
темі. Теплові потоки проходять 
перпендикулярно через оребре
ну трубу, розгортка теплозйо
му велика. Так досягаємо вели
кого ККД.

УК Сьогодні волонтери брали у 
вас і теплогенератори.
— Це наступна моя розробка, 
до речі, також запатентована. 
Якось на Закарпатті була вели
ка повінь, люди там залишали
ся без житла, у важких умовах. 
І це наштовхнуло мене на дум
ку створити прилад, що дуже 
швидко давав би тепло. І розро
бив теплогенератор. Він працює 
так. Кілька хвилин у топці щось 
горить (це можуть бути відходи 
деревини, дрова чи вугілля), а 
потім подається повітря, і під ве
ликим тиском температура під
німається до 120 градусів. Най
менший теплогенератор, який 
ми виготовляємо (він зовсім ма
лих розмірів), подає під тиском 
від 600 кубічних метрів повітря 
за годину з температурою понад 
сто градусів. Для того щоб узим
ку обігріти таку площу водяним 
опаленням, знадобиться велика 
кількість газу. А мій теплогене
ратор за незначний часовий про
міжок «поглинає» ту кількість 
повітря, яку треба обігріти, і дає 
колосальну економію.

Ним могли б зацікавитися 
ДСНС, Червоний Хрест, Мінобо
рони. Але першими до мене звер
нулися представники уранових 
шахт, об’єднання «Павлоградву
гілля», заводів. Потім у зв’язку з 
подорожчанням газу я придумав 
для опалення великих виробни
чих приміщень новий водяний 
котел із великою площею тепло
обмінника і дуже високим ККД. 
Він працює так, як і газовий ко
тел, тільки тут інше вирішення. 
Цей високоефективний водяний 
котел уже випробуваний і чудо
во себе зарекомендував.

Ще одне моє запатентоване 
ноухау — твердопаливний кон
вектор.

Панотець попросив…
УК Яка історія його «народжен-
ня»?
— Мені зателефонував свяще
ник і попросив придумати йому 
щось таке, якийсь прилад, щоб, 
як він висловився, було на дро
вах, давало багато тепла і щоб 
він міг на ньому готувати їжу. Я 
дуже вдячний цьому священи
кові, його, до речі, звуть отець 
Євгеній. Бо якби не він, я б не за
йнявся цією темою.

За два дні я йому зробив пер
ший такий конвектор. Через де
який час панотець знову зателе
фонував і повідомив, що вони з 
дружиною порадилися і виріши
ли зроблений мною конвектор 
передати в зону АТО. Тому, мов
ляв, що там військові мерзнуть в 
окопах. Цей вчинок мене розчу
лив, схиляю голову перед цими 
благородними людьми.

УК Вони такі маленькі, аж не ві-
риться, що зможуть обігріти 
вогку землянку чи бліндаж.
— Котел — це насамперед те
плообмінник. Мій конвектор хоч 
із вигляду й невеликий, зате має 
розгортку теплопередачі 3 ква
дратних метри, які дають тем
пературу до 300 градусів. Зем
лянку чи бліндаж він обігріє за 
15—20 хвилин, щоб було дуже 
жарко. Потім закриєте піддува
ло, і у вас буде жарко аж цілу до
бу. Таким конвектором можна 
не тільки дуже швидко обігріти 
приміщення, намет, а й приготу
вати на ньому їжу. Палива (а ним 
може слугувати що завгодно: со
лома, качани чи сухе листя) для 
цього використовується зовсім 
мало. Якщо ж на стінки конвек
тора встановити теплоелемент 
Пельтьє, то у квартирі, підва
лі чи бліндажі можна одержа
ти освітлення. Звісно, невеликої 
потужності: десь 130—150 ват, 
проте це може стати виходом для 
багатьох людей, які, скажімо, не 
евакуювалися із зони АТО.

УК А чому ви не виходите зі сво-
їми приладами на євроринок?
— До мене приїжджали пред
ставники багатьох європейських 

країн, щоб купити ліцензію на 
виробництво моїх розробок. Ни
ми цікавляться Німеччина, Нор
вегія, Канада, Туреччина, Росія. 
Росіяни постійно ведуть зі мною 
перемовини, щоб побудувати за
вод і випускати таку продукцію 
в Бєлгороді. Головний конструк
тор російського заводу, що ви
пускає ракети, кілька разів мені 
телефонував (ми з ним знайомі): 
«Дайте нам свої технології, ми 
витіснимо імпорт з Росії!» На ме
не опосередковано виходили із 
Міноборони РФ. Пропонують ве
ликі кошти, громадянство. Я ка
тегорично відмовився. Ще чого! 
Наші мерзнуть, а ми будемо обі
грівати чужу армію! Такого не 
буде. Я не збираюся в Росії жити 
і працювати. Я українець, і все, 
мною створене, працюватиме на 
Україну.

Я міг би вийти на європей
ський ринок, але євросертифі
кат дуже дорого коштує. Ось 
до мене приїжджали з Анкари, 
їм сподобалися мої конвекто
ри. Розказують, у них там є за
кони, держава підтримує вироб
ника, зовсім інші процентні став
ки, виробникам дають розвива
тися, через що у них економіч
ний підйом, населення купівель
носпроможне. Подоброму їм за
здрю. В нас такого поки що не
має. Те, що я роблю, владі бу
ло не цікаве. Мені телефонува
ли з облдерж адміністрації, якщо 
треба було провести у районі се
мінар з енергозбереження. Або 
приходили телефонограми від 
голови ОДА, що ви, мовляв, по
винні поїхати на виставку в Ки
їв. Мене це обурювало. Тут і так 
грошей немає, а я маю їхати. Ну, 
поїду, отримаю диплом. Що да
лі? Але ж держава повинна ма
ти програму підтримки підпри
ємств, які щось виробляють у цій 
галузі.

Навіщо антрацит, 
якщо є солома
УК Нещодавно вас викликали в 
Інститут технічної теплофізи-
ки Національної академії наук 
України.

— Він отримав замовлення від 
РНБО та уряду на розробку тих 
опалювальних приладів, які я 
вже давно розробив. В інститу
ті є виробничі приміщення, ме
ні пропонують організувати там 
виробництво. Але я хочу, щоб 
моє обладнання виготовляли в 
Полтаві, адже це престижно для 
міста. Маленьку Словенію, що 
виготовляє опалювальні котли, 
знають у всьому світі. Знати муть 
і Полтаву.

УК Можливо, у Полтаві таке ви-
робництво не розміщують тому, 
що тут уже налагоджено поста-
чання сучасних опалювальних 
приладів із Європи?
— До 1964 року Європа опалю
валася курним вугіллям. А як 
тільки до неї проліг газопровід 
«Дружба», почала запозичу
вати наше газове обладнання. І 
якщо у нас не надавали значен
ня дизайну, то спритні європей
ці змінювали його і патентува
ли пристрої як новинку — так 
з’явилися європейські газові 
котли. І за останні 40 років у га
лузі будівництва опалювально
го обладнання там не було жод
них змін. Тож майже все те, що 
випускали в Україні тоді, заво
зять з Європи на наш ринок ни
ні. Це ми, українці, винайшли 
першу у світі газову колонку, 
перше газове автоматичне об
ладнання.

УК Ви виготовляєте тільки опа-
лювальні прилади чи й паливо 
нового покоління?
— На прохання одного чоло
віка з міста Краснограда Хар
ківської області я розробив но
вітню технологію виготовлення 
пелет зі звичайної соломи, які 
згоряючи, виділяють стільки 
тепла, як антрацит. Нині той чо
ловік робить обладнання для 
випуску цієї продукції. Він ви
робник, і йому теж важко. Але 
я таки свято вірю в те, що неза
баром усе зміниться — і до ви
робника повернуться обличчям. 
Сподіваюся, що й мій онук стане 
виробником, продовжить спра
ву мого життя.

УК Ви готові продати свої техно-
логії державі Україна?
— Так, можу це зробити, якщо в 
нас знайдеться інвестор, із яким 
ми домовимося щодо того, щоб і 
мій онук, моя дитина хоч щось 
успадкували в цьому бізнесі. Але 
в нас не ті відносини між людьми 
і підприємствами. Не встигнеш 
передати технології, як тебе за
будуть. Уже таке бувало в моєму 
житті. Або створять такі умови, 
що ти сам від усього відмовиш
ся. Ми ще морально не готові до 
такої співпраці. А дуже хочеть
ся, щоб мої котли, теплогенера
тори випускав, наприклад, «Пів
денмаш». Щоб мені призначили 
гідну пенсію — нині вона в мене 
мізерна.

Мені дуже хочеться, щоб у 
кожному виші, кожному на
вчальному закладі наші діти пи
сали реферати на тему «Яким я 
бачу розвиток свого міста, регі
ону, країни?» Тому що цим вони 
дадуть державі величезний по
штовх до позитивних змін і віру 
в майбутнє держави й у власне. 
А щодо інтелекту, то він у нашо
го народу величезний!
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Полтавський інженер Олександр Олійник: 

«Мої опалювальні котли 
вже працюють 

у зоні АТО»

ДОСЬЄ «УК»
Олександр ОЛІЙНИК. Народився 

1951 року в селі Нижні Млини Пол-
тавської області. Закінчив Харків-
ський політехнічний інститут, за фа-
хом інженер. Працював у будівельних 
організаціях, на полтавському заводі 
«Електромотор», займався приват-
ним виробництвом. Нині пенсіонер.

Над спеціальним додатком працювали Інна КОСЯНЧУК, Ірина ПОЛІЩУК, Віталій ЧЕПІЖКО, Владислав КИРЕЙ, Євдокія ТЮТЮННИК, Наталія БІЛОВИЦЬКА, 
Василь БЕДЗІР, Олександр ДАНИЛЕЦЬ, Володимир СОБОЛЕВСЬКИЙ, «Урядовий кур’єр»


