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ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА СТАБІЛІЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ

Стасюк В.М. Централізоване теплопостачання: державна підтримка стабілізації та розвитку. 
У статті наведені переваги систем централізованого теплопостачання, охарактеризовано їх стан у нашій 
країні та доведено необхідність термінової модернізації й переходу на альтернативні види палива. З позицій 
необхідності форсування інноваційного розвитку вітчизняного централізованого теплопостачання виконано 
аналіз Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енер-
гоносіїв із відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010–2021 роки, Енергетичної 
стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» та закону 
України «Про теплопостачання». Оцінено роль централізованого теплопостачання в окремих розвинутих 
країнах, акцентовано увагу на його підтримці державою, описано форми такої підтримки. Охарактеризована 
державна допомога когенераційним виробництвам теплової енергії, зокрема тим із них, де використовують-
ся відновлювальні джерела енергії. Встановлено, що найчастіше застосовуваними видами такої допомоги 
є податкові пільги, інвестиційні гранти та прогресивні цінові механізми («зелені тарифи»). Доведено, що 
лише запозичення зазначеного досвіду європейських країн та його втілення у вітчизняне централізоване 
теплопостачання протягом найкоротшого періоду спроможне запобігти повній деградації цього сектору з 
усіма наслідками соціального, економічного та політичного характеру в умовах, коли він забезпечує теплом 
близько 50% населення України.

Ключові слова: централізоване теплопостачання, когенерація, теплова енергія, розвинуті країни, Україна.
Стасюк В.М. Централизованное теплоснабжение: государственная поддержка стабилизации и раз-

вития. В статье приведены преимущества систем централизованного теплоснабжения, охарактеризовано 
их состояние в нашей стране и доказана необходимость срочной модернизации и перехода на альтерна-
тивные виды топлива. С позиций необходимости форсирования инновационного развития отечественного 
централизованного теплоснабжения выполнен анализ Государственной целевой экономической програм-
мы энергоэффективности и развития сферы производства энергоносителей из возобновляемых источников 
энергии и альтернативных видов топлива на 2010–2021 годы, Энергетической стратегии Украины на период 
до 2035 года «Безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность» и закона Украины «О тепло-
снабжении». Оценена роль централизованного теплоснабжения в отдельных развитых странах, акценти-
ровано внимание на его поддержке государством, описаны формы такой поддержки. Охарактеризована 
государственная помощь когенерационным производствам тепловой энергии, в частности тем из них, где 
используются возобновляемые источники энергии. Установлено, что наиболее часто применяемыми видами 
такой помощи являются налоговые льготы, инвестиционные гранты и прогрессивные ценовые механизмы 
(«зеленые тарифы»). Доказано, что только заимствование указанного опыта европейских стран и его во-
площение в кратчайшие сроки в отечественное централизованное теплоснабжение способно предотвратить 
полную деградацию этого сектора со всеми вытекающими последствиями социального, экономического и 
политического характера в условиях, когда он обеспечивает теплом около 50% населения Украины.

Ключевые слова: централизованное теплоснабжение, когенерация, тепловая энергия, развитые страны, 
Украина.
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Stasiuk Victor. District heating: state support for stabilization and development. Approximately 50% of 
the population of Ukraine receives heat from district heating systems. However, nowadays a significant part of 
heating networks and heat generating equipment are on the verge of physical wear. Obsolescence and high level of 
depreciation of fixed assets cause a low level of reliability of heat supply services and high risks of accidents and 
emergencies. In addition, the use of natural gas as the main type of fuel leads to a constant increase in heat prices 
of district heating systems. To bring the sector out of the crisis, it is expedient to introduce urgently the experience 
of developed countries in the use of renewable energy sources for heat production and more efficient use of cogen-
eration. Due to the financial limitations of district heating companies, this is possible only with the active support 
of the state. It can be expressed in the provision of tax benefits, investment grants, the introduction of progressive 
pricing mechanisms (primarily, «green tariffs»), and so on. In the case of using alternative energy sources, it is 
advisable to perform a careful analysis of the feasibility of unbundling. After all, the differentiation of the sector 
into autonomous processes of heat production and transportation may be the case of interest to private operators 
to participate in the processes of heat production. If there is a perfect legislative and regulatory basis, this will lead 
to competition between them and may lead to a reduction (or at least stabilization) of heat prices. The State Target 
Economic Program for Energy Efficiency and Development of Energy Production from Renewable Energy Sources 
and Alternative Fuels for 2010–2021, the Energy Strategy of Ukraine for the Period up to 2035 «Security, Energy 
Efficiency, Competitiveness», the Law of Ukraine «On Heat Supply» and other documents of the state importance 
affirm that the use of renewable energy sources, alternative fuels and others are very important in district heating 
systems. In order to avoid a collapse in the heat supply of cities, the state should actively implement the declared 
positions in life, ensuring the stabilization of the district heating sector and its further development.

Key words: district heating, cogeneration, thermal energy, developed countries, Ukraine.

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Сектор централізованого теплопостачання України 
продовжує інтенсивно занепадати. Зростання цін на 
тепло, яке ним виробляється, призвело до відмови від 
його послуг більшої частини промислового сектору. 
Значна частина населення за будь-якої можливості 
переходить на індивідуальне або автономне опалення 
(газове або електричне). Однак у дуже великій кіль-
кості багатоповерхових будинків, збудованих за часів 
Радянського Союзу, використовується зараз і викорис-
товуватиметься в майбутньому саме централізоване 
теплопостачання, оскільки зміни у внутрішньобудин-
кову систему розподілу тепла внести здебільшого кон-
структивно неможливо або непосильно фінансово для 
мешканців цих будинків. Тобто в таких умовах влад-
ним структурам потрібно терміново звернути увагу на 
стан цього сектору і надати йому всебічну допомогу, 
використовуючи досвід, набутий розвинутими краї-
нами світу. Лише термінова стабілізація ситуації та 
забезпечення на її основі поступового розвитку цен-
тралізованого теплопостачання спроможні запобігти 
тим руйнівним процесам на рівні держави, до яких 
може призвести відсутність у вищезгаданих будинках 
тепла у холодний період року.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізу 
стану централізованого теплопостачання в Україні та 
розвинутих країнах світу і розробленню рекомендацій 
щодо його покращення присвячено дуже багато науко-
вих публікацій. У значній їх кількості акцентується 
увага на проблемах економічного характеру, в інших – 
на технічних аспектах, значна частина досліджень при-
свячена аналізу нормативно-правової бази тощо. 
Результати досліджень Є.С. Безгіної [1], О.В. Дьоміної 
[2], Нікласа Хаги, Вейкко Кортели, Андерса Ахнера 
[3] та багатьох інших науковців доцільно враховувати 
під час експлуатації й модернізації систем централізо-
ваного теплопостачання, планування їхнього подаль-
шого розвитку тощо.

Формулювання завдання дослідження. Централі-
зоване теплопостачання потребує невідкладної потуж-

ної фінансової підтримки держави, без якої є реальна 
загроза його повного занепаду. Дослідженню такої під-
тримки в розвинутих країнах світу, аналізу її деклару-
вання в нашій країні присвячена ця стаття.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для 
систем централізованого теплопостачання властива 
низка істотних переваг порівняно з іншими:

– можливість комбінованого виробництва тепло-
вої та електричної енергії (забезпечується значна еко-
номія палива порівняно з роздільним виробництвом, 
що дозволяє зменшити собівартість тепла. При цьому 
варто відзначити, що в Україні таким способом отри-
мують приблизно 22% теплової енергії від обсягу її 
загального виробництва [4, с. 10]);

– мінімізація забруднення атмосферного повітря 
шкідливими для довкілля та людей викидами;

– можливість отримання теплової енергії з твердих 
побутових та окремих видів промислових відходів, з 
тепла промислових і побутових стоків, газоподібних 
викидів промислових підприємств, тепла Сонця, з гео-
термальної енергії, з біомаси, біогазу тощо;

– забезпечення технічної можливості акумулювання 
теплової енергії в періоди найнижчого попиту на неї.

Незважаючи на це, централізоване теплопоста-
чання в Україні продовжує інтенсивно занепадати, 
при тому що за наближеними даними воно забезпе-
чує теплом близько 50% населення [5, c. 69]. Темпи 
занепаду настільки швидкі, що в недалекому майбут-
ньому багатоповерхівки, збудовані за радянських часів 
(реконструювати які з метою модернізації внутріш-
ньобудинкових систем опалення часто неможливо або 
фінансово непосильно для мешканців цих будинків) 
можуть опинитися без теплопостачання.

У документах державного рівня неодноразово 
йшлося та йдеться про нагальну необхідність модер-
нізації застарілих радянських систем теплопостачання, 
необхідність переходу на альтернативні види палива 
тощо. Серед них – Державна цільова економічна про-
грама енергоефективності і розвитку сфери виробни-
цтва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та 
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альтернативних видів палива на 2010–2021 роки [6]. 
У розділі «Завдання та заходи» одними із основних 
завдань визначено «розроблення типових проектів з 
модернізації та заміни котлів з переведенням їх на аль-
тернативні види палива, встановлення теплових насо-
сів, впровадження технологій електричного теплоа-
кумуляційного обігріву та гарячого водопостачання 
на об'єктах комунальної форми власності і соціальної 
сфери, впровадження когенераційних технологій з 
використанням альтернативних видів палива у сфері 
комунальної теплоенергетики», а також «проведення 
модернізації та заміни котлів з переведенням їх на аль-
тернативні види палива, реалізації проектів із впро-
вадження технологій використання теплових насосів, 
електричного теплоакумуляційного обігріву та гаря-
чого водопостачання на об’єктах комунальної форми 
власності і соціальної сфери та впровадження когене-
раційних технологій з використанням альтернативних 
видів палива у сфері комунальної теплоенергетики».

Не менш важливі цілі декларує «Енергетична 
стратегія України на період до 2035 року «Безпека, 
енергоефективність, конкурентоспроможність» [7] 
(далі – Стратегія). Її другий етап «Оптимізація та 
інноваційний розвиток енергетичної інфраструктури 
(до 2025 року)» зорієнтований на нове ринкове серед-
овище та інтеграцію об’єднаної енергетичної системи 
України в енергосистему Європи. Серед іншого він 
передбачає «формування місцевих систем теплопос-
тачання на основі економічно обґрунтованого вра-
хування потенціалу місцевих видів палива», а також 
«підвищення ефективності діючих систем централізо-
ваного теплопостачання».

Згідно з підрозділом 3.1 «Реформування енерге-
тичного сектору (до 2020 року)» Стратегії, одними із 
головних заходів зі скорочення споживання енергії в 
системах централізованого теплопостачання мали би 
стати: «оптимізація джерел теплогенерації з фокусом 
на когенераційні потужності та максимізацію ККД»; 
«створення умов для відкритого доступу третіх осіб 
до теплових мереж»; «формування місцевих енерге-
тичних систем на основі економічно ефективного вра-
хування потенціалу місцевих видів палива, логістики 
постачання, регіональної та загальнодержавної енер-
гетичної інфраструктури»; «оптимізація викорис-
тання когенерації на ТЕЦ для виробництва тепла та 
електроенергії»; «опрацювання питання щодо запро-
вадження стимулюючого тарифу для підприємств 
теплопостачання та когенерації»; «оптимізація міс-
цевих систем теплопостачання на основі економічної 
ефективності, узгодження централізації та децентра-
лізації теплопостачання».

Закон України «Про теплопостачання» [8] також 
передбачає активізацію розвитку когенерації та яко-
мога ширше застосування екологічно чистих видів 
палива (стаття 7 «Напрями розвитку систем теплопос-
тачання»): «впровадження когенераційних установок, 
у тому числі на базі діючих опалювальних котелень», 
а також «використання нетрадиційних і поновлюваних 
джерел енергії, у тому числі енергії сонця, вітру, біо-
газу, геотермальних вод, відходів виробництва».

Нині досить поширена думка, що централізоване 
теплопостачання – архаїзм, і розвинуті країни від нього 
відмовились зовсім або знаходяться на стадії відмови. 
Це не зовсім відповідає дійсності. Більше того, в бага-

тьох країнах воно отримує вагому підтримку держави. 
Наприклад, у Китаї високі темпи урбанізації сприяють 
інтенсивному подальшому розвитку цього сектору (за 
активної державної підтримки). Свідченням цього є 
те, що площа, яка обслуговується системами центра-
лізованого теплопостачання, збільшилася протягом 
1990–2013 рр. у 20 разів [9].

Теплом централізованого теплопостачання обігрі-
вається більше половини населення у Данії, Швеції та 
Фінляндії. В Ісландії за рахунок ефективного викорис-
тання в системах централізованого теплопостачання 
геотермальної енергії частка такого населення стано-
вить 92% [10, с. 11].

Різні держави по-різному захищають та підтриму-
ють своє централізоване теплопостачання. Яскравим 
прикладом розуміння необхідності його збереження 
та подальшого розвитку є Німеччина. Насамперед у 
цій країні законодавчо передбачено, що тарифи на 
тепло централізованого теплопостачання не повинні 
перевищувати витрат на індивідуальне опалення – 
з міркувань забезпечення конкурентноздатності обох 
видів виробництва тепла [11]. Подібні підходи щодо 
захисту споживачів тепла систем централізованого 
теплопостачання культивуються у Нідерландах (ціна 
на нього не повинна бути вищою за витрати на інди-
відуальне опалення під час використання як палива 
природного газу [12, с. 20]) та у Норвегії, де ціна 
теплової енергії систем централізованого теплопоста-
чання не повинна перевищувати вартість електроопа-
лення у регіоні [12, с. 19].

Крім того, залучення у сектор централізованого 
теплопостачання Німеччини приватних операторів із 
наданням їм субсидій, «дешевих» кредитів та подат-
кових пільг забезпечило можливість проведення гли-
бокої модернізації наявних систем централізованого 
теплопостачання. При цьому акцент робиться на суб-
сидуванні проектів, в основі яких лежить викорис-
тання альтернативних джерел енергії в цих системах. 
Державою також заохочується впровадження когене-
раційного устаткування нового покоління, для якого 
властивий високий рівень гнучкості, тобто яке дає 
змогу використовувати як традиційні, так і нетради-
ційні види палива [11].

Істотно здешевлює виробництво теплової енергії 
в країні використання паливних елементів із біомаси. 
Вартість виготовлюваних у Німеччині гранул із відхо-
дів деревини у середньому на 25–30% нижча за вар-
тість природного газу, а деревна тріска ще дешевша 
(більш ніж у 2 рази за природний газ) [13, с. 40]. При 
цьому варто відзначити, що когенерація в Німеччині 
звільнена від екоподатку [13, с. 34].

Вагому підтримку держави знаходить когенера-
ційне виробництво теплової енергії також у Данії, 
Фінляндії та Швеції, де її частка у загальному обсязі 
виробленого в країні тепла становить відповідно 
80%, 75% та 61% [13, с. 35]. Зокрема, у Данії прак-
тикується надання державою інвестиційної субсидії 
під час переведення системи централізованого тепло-
постачання на роботу від ТЕЦ і установок на біомасі 
(однак лише у разі, якщо це приведе до зростання цін 
на теплову енергію) [1, с. 149]. Вагомим стимулом 
для подальшого розвитку сектору централізованого 
виробництва та постачання тепла стали державні 
інвестиційні гранти на будівництво і ремонт мереж 
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централізованого теплопостачання (за умови їх 
обов'язкового підключення до магістральної мережі). 
Ці гранти компенсують 30–60% капіталовкладень 
[1, с. 150]. Крім того, шляхом надання податкових 
пільг заохочується застосування відновлювальних 
джерел енергії. Зокрема, у разі використання як 
палива біогазу та біомаси теплогенеруючі підпри-
ємства звільняються від паливного податку. Харак-
терно, що значна кількість невеликих ТЕЦ країни 
отримують державні субсидії у вигляді спеціального 
тарифу на електроенергію [2, с. 49].

Аналізуючи державну підтримку когенерації у роз-
винутих країнах, можна стверджувати, що до найбільш 
поширених її видів належать [13, с. 34–35]:

– цінові механізми (у Великобританії, Німеччині, 
Данії, Іспанії, Італії, Нідерландах, Франції);

– податкові пільги (у Великобританії, Італії, Нідер-
ландах, Данії);

– інвестиційні гранти (у Великобританії, Італії, 
Нідерландах, Португалії, Фінляндії, Данії, Франції).

При цьому вагомість цієї підтримки визначається 
ефективністю її використання – чим вона вища, тим 
більш вагомі такі пільги [3, с. 8].

Варто звернути увагу, що в Європейському Союзі 
донині залишається дискусійним питання доцільності 
застосування анбандлінгу в секторі централізованого 
теплопостачання. Одним із найбільш вагомих аргу-
ментів на його користь є те, що диференціація цього 

сектору на автономні процеси виробництва тепла, його 
транспортування та розподілу може полегшити доступ 
до нього незалежних тепловиробників. Це логічно при-
веде до виникнення конкуренції між ними і, як наслі-
док, до можливого зниження ціни на теплову енергію.

Висновки. На державному рівні задекларовані 
серйозні наміри щодо стабілізації та розвитку цен-
тралізованого теплопостачання, при цьому орієнтири 
зроблені на якомога ширше використання когенерації 
та відновлювальних джерел енергії. Фактично пози-
тивних змін у цьому секторі майже не відбувається, 
державна підтримка практично відсутня, що загрожує 
повною деградацією систем централізованого тепло-
постачання та відповідними наслідками соціального 
й економічного характеру в недалекому майбутньому. 
У країнах Європейського Союзу накопичений чима-
лий досвід модернізації таких систем, застосування 
когенерації з використанням відновлювальних дже-
рел енергії тощо. При цьому держави активно під-
тримують сектор централізованого теплопостачання, 
стимулюють його розвиток, використання віднов-
лювальних джерел енергії тощо, надаючи подат-
кові пільги, інвестиційні гранти, а також практику-
ючи застосування прогресивних цінових механізмів 
(«зелених тарифів»). Тому запозичення зазначеного 
досвіду європейських країн та його втілення у вітчиз-
няне централізоване теплопостачання – надзвичайно 
актуальне завдання для влади України.
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