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Частка сектору будинків і споруд у світовому 
енергоспоживанні становить 36 %. З них 82 % 
припадають на викопні енергоносії. Відповідно до 
цього сектор відповідає за 39 % глобальних викидів 
парникових газів (ПГ), з них 30 % припадають на 
виробництво та споживання тепла для приміщень.1 
Якщо зараз частка відновлюваних джерел 
енергії (ВДЕ) становить уже 26 % міксу світової 
електроенергії, то в 2016 році частка ВДЕ у кінцевому 
споживанні енергії для забезпечення тепла та холоду 
складала лише близько 1 % у світовому масштабі.2 

Для досягнення глобальних цілей у контексті 
Паризької угоди про захист клімату необхідно 
кардинально скоротити викиди, пов’язані з 
виробництвом і використанням тепла. Це ставить 
багато країн світу перед серйозними викликами, 
оскільки вимагає великих інвестицій як із боку 
пропозиції (установки з виробництва тепла та 
системи для його розподілу), так і з боку попиту 
(будівлі та пов’язані з ними користувачі).  

Шлях до великомасштабного кліматично 
нейтрального теплопостачання у глобальних 
масштабах усе ще залишається довгим, тому 
необхідно пришвидшити його долання. Метою має 
стати включення трьох напрямків інтегрованого 
енергетичного переходу в муніципальні стратегії 
теплопостачання (ілюстрація 1). Це, по-перше, 
подальше підвищення енергоефективності 
будинків та технологічних процесів; по-друге, 
пряме використання систем із низьким 
потенціалом викиду парникових газів за рахунок 
використання електроенергії із відновлюваних джерел 
енергії, сонячної теплової та геотермальної енергії, 

1 Вступ

1  UN Environment and International Energy Agency, ‘Towards a Zero-Emission, Efficient, and Resilient Buildings and Construction Sector:  
Global Status Report 2017’, UN Environment and International Energy Agency: Paris, France, 22 (2017).

2 REN21, ‘Renewables 2019 Global Status Report’, 2019.

і по-третє, використання газоподібних і рідких 
енергоносіїв і сировини з ВДЕ для вироблення 
енергії з мінімальним утворенням парникових газів. 
У центрі уваги теплового переходу перебувають 
передусім два перших напрямки, тобто відповідних 
заходів необхідно вживати безпосередньо на місцях. 
Крім цього, синтетичне паливо може зробити великий 
внесок у забезпечення будинків енергією з низькими 
викидами CO2 за рахунок застосування існуючих 
систем опалення та енергетичної інфраструктури, 
оскільки за всіма ознаками газ залишиться основним 
енергоносієм. CO2-нейтральний синтетичний метан 
і «зелений» водень можуть подаватися в існуючу 
інфраструктуру, поступово замінюючи викопний 
природний газ у існуючих системах опалення. 

У вересні 2017 року була прийнята «Енергетична 
стратегія України до 2035 року: безпека, 
енергоефективність, конкурентоспроможність». Уже в 
ній було визначено цільові значення щодо підвищення 
енергоефективності та інтеграції ВДЕ. Але з огляду на 
Європейську зелену угоду ЄС 2019 року цю стратегію 
все ж доведеться переглянути (стан: 10.2020). У 
цьому зв’язку було розроблено концепцію «зеленого» 
енергетичного переходу України до 2050 року, що так 
і не була офіційно ухвалена після її оприлюднення. 
Анонсовані в Українській зеленій угоді проміжні цілі 
передбачають зменшення потреб у енергії на 50 %, 
скорочення імпорту енергії на третину та підвищення 
частки ВДЕ до 70 % до 2050 року. Вирішальною 
метою «зеленого» енергетичного переходу в Україні 
є скорочення викидів парникових газів такою мірою, 
щоб до 2070 року можна було досягти кліматично 
нейтральної економіки без соціальних напружень.  
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Сектор виробництва та використання тепла відіграє 
вирішальну роль у загальній енергетичній стратегії, 
тому вкрай необхідно забезпечити прискорення 
його трансформації. Для цього необхідно розробити 
стратегічний інструмент – стратегію забезпечення 
тепловою енергією до 2035 року та відповідні 
плани дій, що закріплять названі вище цілі в 
тепловому секторі. Разом із визначенням технічної 
модернізації систем теплопостачання водночас 
необхідно запровадити ринковий механізм для 
вироблення та транспортування теплової енергії, 
засади конкуренції в цьому секторі та визначити 
конкретні цільові значення. При цьому певною мірою 
вже зараз необхідно переглянути та розширити 
цільові показники, наведені в Концепції реалізації 
державної політики у сфері теплопостачання. Це 
– поетапне зниження річного споживання енергії 
до 60 – 20 кВт год/м2; збільшення частки ВДЕ у 
виробленні тепла до 40 % до 2035 року, зменшення 
тепловтрат під час транспортування до 10 відсотків.3

Досягнення названих цільових показників має 
бути забезпечене передусім завдяки заходам на 
місцевому рівні. Саме на них був спрямований проект 
Федерального міністерства економіки та енергетики 
«Трансформація системи теплопостачання в Україні», 
здійснений у 2020 році. Завдяки проведеному на місці 
аналізу теплопостачання у громадських будівлях 
визначених громад – Переяслава та Балаклії – та 
подальшому наданню консультацій представники цих 
громад повинні були отримати здатність для того, 
щоб розпочати процеси трансформації. Основне 
завдання полягало в тому, щоб визначити підходи, 

заходи та передусім інструменти як для підвищення 
енергоефективності, так і для збільшення частки 
відновлюваних джерел енергії та відпрацьованого 
тепла. Заходи було розділено по двох основних 
напрямках – «Центральне теплопостачання» та 
«Громадські будівлі». 

Посібник «Трансформація системи теплопостачання 
в Україні» був розроблений за результатами роботи 
в двох визначених громадах України і складається з 
двох дуже різних частин. 

Частина А представляє загальні висновки та 
рекомендації для представників муніципального, 
а також політиків національного рівнів, щодо того, 
які кроки треба зробити для успішного здійснення 
теплового переходу у громадах. 

Частина Б представляє інструменти та список 
можливих заходів за обома напрямками – 
«Центральне теплопостачання» та «Громадські 
будівлі». На підставі технічних описів і використання 
практичних прикладів буде показано, як можна 
підвищити енергоефективність і забезпечити 
використання ВДЕ та відпрацьованого тепла.

В частині В розглянуто трансформацію в Україні та 
Німеччині, надана оцінка представлених у Частині Б 
заходів і їхньої реалізації та у пілотних містах України 
зокрема, а також представлено практичні приклади 
трансформації централізованого теплопостачання в 
Німеччині.

3  Кабінет міністрів України, "Розпорядження від 18 серпня 2017 р. № 569-р Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері 
теплопостачання", 2017 <https://www.kmu.gov.ua/npas/250218439> [станом на 24 жовтня 2020 р.].

Ілюстрація 1. Три напрямки інтегрованого енергетичного переходу.

Зменшення потреб Паливо
Енергоефективність у 
будинках, виробничих 
процесах, підходах до 
мобільності 

Системи з мінімальним викидом ПГ
Використання електрики з ВДЕ 
та екологічного потенціалу для 
опалення та охолодження 

Використання синтетичного 
палива, відновлюваних 
джерел енергії та 
сировини
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З 2014 року в Україні відбувається масштабний 
процес децентралізації, що докорінним чином 
змінює відносини центру з регіонами та громадами. 
У рамках адміністративно-територіальної реформи 
відбувається передача політичної влади з 
центрального рівня на муніципальний. Найбільшим 
успіхом вжитих під час децентралізації заходів 
увінчалося триваюче з 2015 року об’єднання громад 
у так звані об’єднані територіальні громади (ОТГ), 
пов’язане зі зміцненням місцевого самоврядування. 
Розпочата наприкінці 2014 року фіскальна 
децентралізація супроводжувалася об’єднанням 
невеликих громад у відносно великі ОТГ з широкою 
автономією. Ці нові утворення мають великі права 
на здійснення самоврядування, зокрема, на 

2 Роль громад 
Для здійснення теплового переходу на муніципальному рівні необхідна загальна стратегія, 
що враховує як пропозицію тепла, так і попит на нього, а також долучених до цього гравців. У її 
розробці та реалізації громади відіграють важливу роль.

Про неї йтиметься в Розділі 2 в рамках аналізу наявної ситуації шляхом опису повноважень 
громад в Україні та Німеччині, на підставі якого в Рекомендаціях буде представлено повний 
спектр необхідних функцій і ролей громади.

2.1 Повноваження громад  

4  манова, Андреас Умланд та Фонд Бертельсмана, "Реформи децентралізації в Україні, 2014-2019 рр: перші результати та майбутні 
виклики", 2019  <https://doi.org/10.11586/2019074>.

5  Асоціація міст України, ‘Чому Потрібна Децентралізація?’, 2018 <https://www.auc.org.ua/sites/default/files/library/chomu_potribna_
decentralizaciya.pdf> [станом на 23 жовтня 2020 р.].

стягування податків. Крім того, вигідними для них 
є і прямі трансфери коштів із державного бюджету. 
Новостворені укрупнені ОТГ великою мірою самі 
відповідають за місцевий розвиток і надання основних 
державних послуг.4 До власних повноважень органів 
місцевого самоврядування в Україні в результаті 
реалізації реформи належатимуть, зокрема, такі 
важливі для теплового переходу напрямки: 

 ■ планування розвитку громад і бюджету; 

 ■ надання житлово-комунальних послуг 
(водозабезпечення, водовідведення, утилізація 
сміття, технічне обслуговування комунального 
майна);
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 ■ розвиток місцевої інфраструктури: ремонт і 
будівництво доріг, водо-, тепло- та газопостачання, 
каналізація та ландшафтний дизайн;

 ■ управління земельними ресурсами, надання 
дозволів на будівництво, прийняття будівель;

 ■ економічний розвиток і інвестиції.5

У Німеччині значна частина компетенцій щодо 
захисту клімату перебуває на федеральному 
рівні. Утім, у рамках власних повноважень деякі 
федеральні землі додатково ухвалили свої закони 
щодо енергетики та захисту клімату.  

На підставі права на самоврядування громади 
також мають можливість ухвалювати власні рішення 
щодо захисту клімату, наприклад, щодо планів 
забудови, містобудівних угод, положень, а також щодо 
контролю за виконанням будівельних робіт. Плани 
забудов надають можливість узгоджувати будівельні 
стандарти в рамках конкретних будівельних 
проектів, що виходять за межі законодавчих 
приписів (наприклад, показники енергоспоживання, 
використання джерел регенеративної енергії). Крім 
того, у положеннях можуть визначатися, наприклад, 
вимоги щодо обов’язкового підключення до мереж 
і використання наявних або запланованих мереж 
місцевого або централізованого теплопостачання. 

На додаток до заходів правового характеру 
громади можуть служити зразком для інших 
муніципальних одиниць, демонструючи приклади 
здійснення екологічно чистих державних закупівель і 
впровадження енергоефективних заходів. Крім того, 
вони самі експлуатують комунальні підприємства 
(об’єкти ЖКГ) і мають безпосередній вплив на 
реалізацію можливостей щодо охорони довкілля 
та захисту клімату на місцевому рівні. У Німеччині 
такі підходи виникли ще на початку ХІХ сторіччя, 
сьогодні вони знайшли своє втілення як один із 
головних принципів демократії в Основному законі. 
Так, у Ст. 28 п. 2 Основного закону наголошується: 
«Громадам має бути гарантоване право регулювати 
в рамках закону під свою відповідальність всі справи 
місцевої спільноти. Об’єднання громад у рамках 
своєї законної компетенції та згідно з законами також 
мають право на самоврядування». Поруч із цим 
основоположним правом на самоврядування Ст. 84 
п. 1 реч. 7 Основного закону забороняє федерації 
делегувати свої завдання на місцевий рівень. Це має, 
зокрема, захистити громади від перенавантаження 
переданими «згори» завданнями.  

2.2  Рекомендації щодо ролі громад в 
рамках теплового переходу в Україні 

Для успішного здійснення теплового переходу на 
місцевому рівні необхідна наявність дієздатних 
громад у важливих галузях. Це треба врахувати у 
процесі децентралізації, що триває зараз в Україні. 
Громади та пов’язані з ними комунальні підприємства 
є ключовими гравцями в цьому процесі перетворень 
– тепловому переході. Вони повинні бути здатними 
виконувати такі ролі:   

1. Вони повинні бути здатними до розробки 
Загальної стратегії виробництва та 
використання тепла. У ній вони можуть, 
наприклад, визначати стандарти модернізації 
та постачання, а також планувати пріоритетні 

напрямки отримання енергії з відновлюваних 
джерел або розбудову мереж теплопостачання. 
Так, наприклад, у Німеччині в рамках визначення 
пріоритетних територій для організації 
централізованого теплопостачання у планах 
забудови згідно з § 9 № 23 Будівельного кодексу 
та Положення про державне централізоване 
теплопостачання забезпечується право 
на проектування мереж для місцевого 
теплопостачання. Також регулюється 
процедура виділення площ і територій для 
будівництва об’єктів теплопостачання на кшталт 
когенераційних установок під час планування 
будівельних робіт. 
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2. Також вони повинні ініціювати розробку 
стратегій, спрямованих на трансформацію. 
У цій ролі вони можуть виступати передусім 
шляхом розробки концепцій захисту клімату 
на місцевому рівні або імплементації систем 
енергетичного менеджменту та захисту клімату. 
Громади-першопрохідці в Німеччині показали, 
що питання енергетики та захисту клімату тісно 
пов’язані між собою й вирішуються в одному 
адміністративному підрозділі або одними й тими 
самими відповідальними особами на місцевому 
рівні, а тому за їхню координацію має відповідати 
адміністративний апарат. Напрямки, що 
опрацьовуються в ньому, здебільшого стосуються 
амбітних питань забудови цілих кварталів у 
районах розвитку міст і стратегій модернізації 
окремих будівель у існуючому фонді державних 
будівель, а також у фонді приватних будівель.   

3. Вони повинні вміти виконувати завдання 
загального забезпечення життєдіяльності 
населення громади. У Німеччині завдяки 
існуванню комунальних підприємств (об’єктів 
ЖКГ) громади можуть безпосередньо впливати 
на питання теплового забезпечення на місцевому 
рівні. Комунальні підприємства – важлива 
ланка у здійсненні теплового переходу, оскільки 
вони відповідають за експлуатацію частини 
відповідної інфраструктури (наприклад, мереж 
централізованого постачання тепла та газу). 
Тим самим громади завдяки своєму праву 
голосу можуть впливати на внутрішні рішення 
підприємств, якщо йдеться про стратегічні 
питання.  

4. Вони повинні бути зразком і давати імпульси 
для розвитку громади в цілому. Вони можуть 
виступати як зразок у забезпеченні будівель на 
своїй території екологічно чистою тепловою та 
електричною енергією. Як основний напрямок 
можна обрати, наприклад, розробку концепцій 
модернізації існуючих будівель. Але залежно 
від вихідної ситуації вони можуть сприяти і 
розробці концепцій мережевого постачання. Так, 
вони можуть ініціювати створення так званого 
«первинного осередку», розпочавши використання 
місцевих мереж теплопостачання для відносно 
великих муніципальних комплексів будинків і 
пропонуючи сусіднім користувачам можливості 
підключення. Тим самим можна показати, що 
громади завдяки екологічно чистим державним 
закупівлям і енергоефективним заходам, 
спрямованим на муніципальну нерухомість, 
можуть виступати позитивним зразком для 
користувачів. Оскільки тепловий перехід має 
аспекти, що перебувають поза компетенцією 
муніципалітетів, ця роль важлива для наглядної 
мотивації приватних гравців до здійснення 
екологічних інвестицій. Приклади з розряду «best 
practice» можуть продемонструвати переваги 
сталого використання енергії.    

5. Вони повинні збирати разом важливих гравців 
й тим самим виносити тему теплового переходу 
на порядок денний. У Німеччині громади 
виступають модератором процесів перетворення 
для всіх місцевих гравців, оскільки вони зводять 
разом наприклад, тих, хто представляє попит і 
пропозицію, а в разі потреби можуть виступити 
посередниками в конфлікті інтересів. А створення 
в адміністраціях спеціальних посад на кшталт 
«менеджер із питань енергетики, управління 
будинками або захисту клімату» може сприяти 
об’єднанню декількох напрямків в один і 
залученню інших місцевих гравців до спільної 
реалізації теплового переходу.
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Для реалізації трьох напрямків енергетичного 
переходу необхідна також наявність доцільних 
економічних і правових рамок, підкріплених 
відповідними інструментами планування. Відповідні 
приклади інструментів і заходів, що використовуються 
в Німеччині,  представлено в ілюстрації 2.  

Таким чином, правові інструменти та визначені в 
них критерії мають спрямовуватися на те, щоб вони 
зробили можливим перехід до постачання енергії з 
ВДЕ без використання викопних джерел. При цьому 

3  Набір інструментів для 
громад 

Для того, щоб бути здатними виконувати представлені вище ролі, громади повинні мати 
необхідний набір інструментів. Вони мають забезпечити громади компетенціями щодо 
здійснення планування, а також можливостями реалізовувати заплановані заходи з залученням 
важливих гравців. Останній момент часто буває перепоною для здійснення теплового 
переходу на муніципальному рівні. Погане фінансове забезпечення часто стає причиною 
недофінансування громад. Через це повноваження муніципального рівня можуть виконуватися 
лише частково.

У Розділі 3 спочатку буде показано структуру правових рамок, необхідних для здійснення 
теплового переходу. Після цього будуть представлені специфічні інструменти, що 
застосовуються передусім на муніципальному рівні. Відбудеться порівняння формальних 
і неформальних інструментів планування, що використовуються в Україні та Німеччині, а 
також ознайомлення з можливими інструментами фінансування. А в рекомендаціях передусім 
гравцям національного рівня буде роз’яснено, яким чином громадам можна надати підтримку в 
отриманні та використанні інструментів.    

3.1 Правові рамки теплового переходу

необхідно враховувати весь сектор вироблення та 
використання тепла, тобто пропозицію та попит, 
маючи на увазі правові рамки, спрямовані на заходи, 
пов’язані з енергоефективністю та підвищенням 
частки ВДЕ й відпрацьованого тепла. Приписи 
правових рамок доповнюються індикаторами 
керування та пов’язаними з ними значимими 
базовими параметрами. Завдяки цьому можна 
забезпечити більш точне керування згідно з базовими 
параметрами.  
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Паралельно з правовими рамками необхідно 
використовувати супроводжувальні ринкові та цінові 
інструменти. У цьому зв’язку Федеральний уряд, 
наприклад, у рамках Програми з захисту клімату до 
2030 року ухвалив рішення щодо запровадження 
зборів на викопне паливо та пальне, що викидають 
CO2, у рамках національної системи торгівлі викидами 
для секторів теплопостачання та транспорту. Для 
екологічних варіантів постачання це означає, що 
використання викопних джерел енергії зменшиться, 
оскільки варіанти використання енергії з викопних 
енергоджерел стане дорожчим. 

Завдяки фінансовим стимулам і програмам 
сприяння для екологічних варіантів постачання 
тепла й підвищення енергоефективності можна 
розраховувати на отримання значних інвестицій, 
необхідних для трансформації системи 
централізованого теплопостачання та санації 
будинків, що забезпечуються теплом. На додаток до 
цього таке сприяння надасть можливість операторам 
систем знизити ціни для кінцевих споживачів, 
які також матимуть зиск із цього. У поєднанні з 

представленим вище інструментом зборів на СО2 
щодо викопного палива та пального можна буде 
додатково зменшити різницю у економічності між 
екологічними та викопними підходами.  

Процес трансформації виробництва тепла та 
забезпечення ним будівель – довготривалий процес, 
часто він відбувається в декілька інвестиційних 
етапів. Тому стратегії трансформації мають 
враховувати можливість такого розвитку подій. 
Через це важливу роль відіграють також інструменти 
планування. Вони є основою прозорого виконання 
та цілісної координації ефективного забезпечення 
громад тепловою енергією без використання 
викопних джерел енергії. Вони служать дорожньою 
картою для найближчих і запланованих на майбутнє 
заходів із розбудови та модернізації сектору 
теплопостачання на муніципальному рівні. Вони 
служать дороговказом для координованої та 
системної трансформації, що крок за кроком приведе 
до ефективного забезпечення громад тепловою 
енергією без використання викопних джерел.  

Ілюстрація 2. Економічні та правові рамки: інструменти та приклади заходів із Німеччини. 

Регуляційні рамки 

Закон про енергопостачання будівель 
Об’єднання:

    Закон про енергозбереження
    Постанова про енергозбереження
    Закон про тепло з ВДЕ

Закон про когенерацію

Закон про ВДЕ 2017 (біомаса, когенерація, 
геотермія та сонячне тепло)

Цінові інструменти

Збори на викопне пальне, що 
викидає СО2

Кліматично 
нейтральний 

тепловий і 
холодовий 

перехід 

Фінансове сприяння

Інструменти планування

Проекти використання площ і забудови
Плани громад щодо забезпечення теплом
Плани щодо трансформації тепломереж
Концепції щодо кварталів 
Окремі концепції з захисту клімату 

Теплові мережі 4.0
7-ма програма досліджень в галузі енергетики
Федеральне сприяння енергоефективності в 
економіці
2021: Федеральне сприяння енергоефективності 
в будівлях
Об’єднання програм:

    Програма санації будівель без СО2 (Енергоефективне 
будівництво та санація KfW) 

      Програма стимулювання ринку, зокрема
  BAFA: опалення з ВДЕ
   Програми KfW*

    Програма стимулювання енергоефективності
    Програма  оптимізації опалення

*  Програми фінансування KfW 201, 202 (енергетична санація міст та районне енергопостачання, енергоефективна санація та використання відновлюваних джерел 
енергії) (151, 152, 430; ...)
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У першу чергу реалізацію двох перших цілей 
– зменшення потреб у енергії та використання 
потенціалу зменшення викидів парникових газів – 
необхідно забезпечувати на місцях. Адже на відміну 
від електроенергії тепло може вироблятися лише 
на місцях. У цьому відношенні існують різноманітні 
можливості, починаючи від індивідуального 
вироблення тепла для конкретного об’єкта 
або окремих паливних установок і закінчуючи 
постачанням тепла через мережі, що передбачає 
наявність високої теплової напруги. Оскільки 
кліматично нейтральний потенціал особливо добре 
реалізується в концепціях, пов’язаних із мережами, 
можна говорити про необхідність системної 
організації теплопостачання в системі муніципального 
забезпечення енергією. З точки зору потреб 
різноманітні варіанти теплопостачання особливо 

добре можна представити на прикладі специфічних 
структур населених пунктів у районах, що 
розвиваються. Вони характеризуються домінуванням 
певних типів будівель, різною кількістю  мешканців 
і забудов, концепціями використання та іншими 
параметрами,  наприклад, соціально-економічними 
аспектами. Особливо на різну щільність паливного 
навантаження на гектар впливає різний стан будівель 
і профіль їхнього використання. Цей показник разом із 
наявною інфраструктурою теплових мереж, часткою 
наявних площ для ВДЕ та можливістю використання 
іншого місцевого потенціалу (наприклад, 
промисловості, стічних вод) має великий вплив на 
екологічність теплопостачання. 

В Україні в рамках розпочатого процесу 
децентралізації відбувається імплементація принципу 
субсидіарності. Це означає, що завдання мають 
виконуватися на найнижчому рівні, на якому вони 
можуть бути виконані. Сюди ж належить і традиційне 
планування розвитку, що в ідеальному випадку 
має бути переведене в довгострокову інтегровану 
стратегію розвитку міста або громади.  

 ■ Регіональні стратегії розвитку 
На початку 2019 року Міністерство розвитку 
громад та територій України почало розробляти 
проект Державної стратегії регіонального розвитку 
на період до 2027 року, що була затверджена 
Постановою Кабінету Міністрів України № 695 від 
05 серпня 2020 року6. Водночас більшість регіонів 
України ухвалила свої регіональні стратегії 
розвитку на період 2021 – 2027 рр. і розробила 

відповідні плани дій. У рамках своїх стратегій 
розвитку українські громади можуть реалізовувати 
й відносно великі проекти, що отримують 
сприяння з боку Державного фонду регіонального 
розвитку (ДФРР). Додатковим стимулом для 
розробки ефективних проектів є надання органам 
місцевого самоврядування України можливості 
самостійно розробляти проекти для себе.   

 ■ Просторове планування 
Шлях до сталого планування територій полягає 
в розробці та практичній реалізації просторового 
планування на муніципальному рівні. Планування 
територій охоплює різні види містобудівної 
документації, що являють собою інструмент 
для регулювання планування, розвитку й іншого 
використання територій.  

6  Кабінет Міністрів України, ‘Постанова від 05 серпня 2020 р. № 695 Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку 
на 2021—2027 роки", 2020 <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnoyi-strategiyi-regionalnogo-rozvitku-na-
20212027-t50820> [станом на 24 жовтня  2020 р.].

3.2  Фокус муніципальні інструменти 
планування
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Україна має добрі перспективи розвитку 
сучасної системи територіального планування. 
Спочатку це стало можливим завдяки реформі 
децентралізації та вдосконаленню законодавства, 
а саме – проекту закону № 2208 і внесенню змін 
до Закону № 711-XI, що має набрати чинності 
24.07.2021 року. Внесенням змін до Закону 
запроваджується можливість складання схем 
просторового планування території громади 
як інструменту комплексного управління в 
галузі використання її земель, встановлення їх 
призначення, зонування території та визначення 
напрямів її збалансованого розвитку. У 
результаті має з’явитися новий вид містобудівної 
документації, а саме – комплексний план 
просторового розвитку ОТГ.7 Муніципальні 
адміністрації мають створити ефективну систему 
місцевого управління просторового планування, 
провести інвентаризацію та систематизацію 
даних про свої території та активи, налагодити 
систему нагляду та надати своїй громаді прозору 
документацію просторового розвитку.  

Установлення функціонального призначення, 
вимог до забудови окремих територій 
(функціональних зон) території всієї громади, їх 
ландшафтної організації уможливить врахування 
сталого та екологічного теплопостачання під час 
планування територій. 

 ■ Планування теплопостачання на 
муніципальному рівні 
Стаття 7 Закону України «Про теплопостачання» 
№ 2633-IV від 02.06.2005 передбачає, що 
відповідальні за теплопостачання підприємства 
повинні кожні 5 – 7 років надавати план щодо 
подальшого розвитку мереж. Розроблення схем 
теплопостачання є обов'язковим для міст і інших 
населених пунктів України, у яких проживає понад 
20 тисяч мешканців. Для цього Міністерством 
розвитку громад та територій України у співпраці 
з Командою підтримки реформ було розроблено 
єдину для всієї України методику розробки схем 
теплопостачання в Україні8, покликану визначати 
точні вимоги до схем теплопостачання (форми, 
змісту та процедури розроблення й погодження).  

У цілому план виробництва та використання 
тепла служить прозорій організації та комплексній 
координації ефективного та декарбонізованого 
теплопостачання на муніципальному рівні. Для 
стратегічного планування теплового переходу 
такий план є одним із ключових інструментів 
на муніципальному рівні. При цьому до уваги 
беруться як інтегровані в будівлю, так і мережеві 
концепції теплопостачання, а також заходи з 
теплоізоляції будинків на території всього міста. 
При цьому плани теплопостачання допоможуть 
узгодити різні інтереси й ідентифікувати потенціал 
вдосконалення на підставі наукових рішень. 
Задекларованою метою цього є використання 
синергії, підвищення енергоефективності та 
максимальна інтеграція ВДЕ й відпрацьованого 
тепла.  

 ■ Плани дій для сталої енергетики та захисту 
клімату в рамках Угоди мерів із питань клімату 
й енергетики 
Підписанти Угоди мерів зобов’язалися розробити 
та реалізувати до 2030 року План дій зі сталого 
енергетичного розвитку та захисту клімату 
(SECAP). План передбачає оцінку наявної 
ситуації у громаді, а також ризиків і уразливих 
місць. Цілі та завдання громад чітко визначені, 
передбачено конкретні заходи та графіки їхнього 
виконання.  

Наразі 248 українських громад9 підписали Угоду 
мерів. Підписанти зобов’язалися розробити 
відповідні плани SECAP і надавати один раз на 
два роки поточні звіти. План SECAP демонструє, 
як громади можуть досягти мінімального 
зменшення викидів СО2 на 40 відсотків до 2030 
року та як можна вжити заходів щодо захисту 
клімату та стабілізації ситуації.  

7  Оксана Кириленко, ‘В Україні з’явиться новий тип містобудівної документації’, Погляд — новини Києва та Київщини онлайн, 2020  
<https://www.poglyad.tv/v-ukrayini-z-yavytsya-novyj-typ-mistobudivnoyi-dokumentatsiyi/> [станом на 15 листопада 2020 р.].

8  Міністерство розвитку громад та територій, ‘Проект наказу Мінрегіону «Про затвердження Методики розроблення схем теплопостачання 
населених пунктів України»’, 2020 <https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/normativno-pravova-diyalnist-v-sferi-zhitlovo-
komunalnogo-gospodarstva/rozrobka-zakonoproektiv-ta-inshoyi-normativno-pravovoyi-dokumentatsiyi/proekt-nakazu-minregionu-pro-
zatverdzhennya-metodiki-rozroblennya-shem-teplopostachannya-naselenih-punktiv-ukrayini-3/> [станом на 24 жовтня 2020 р.].

9  ‘com-east.eu | Головна сторінка - Інформаційний портал Угоди мерів - Схід’, com-east.eu <com-east.eu> [станом на 24 жовтня 2020 р.].
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У Німеччині пріоритет муніципального планування 
гарантується Конституцією, а тому німецькі громади 
можуть здійснювати планування на підставі 
Будівельного кодексу Німеччини, що перебуває у 
віданні федерації, відповідних положень Постанови 
про використання земельних ділянок для будівельних 
потреб і Постанови про планування. Будівельний 
кодекс Німеччини регулює завдання, засади та 
процедури сталого містобудівного порядку та 
розвитку. При цьому він визначає інструменти, які 
перебувають у розпорядженні громад. Так, громади 
можуть під власну відповідальність розробляти 
плани організації будівельних робіт і ухвалювати 
відповідні статути. Вони належать до формальних 
інструментів планування. Розрізняються два види 
планів організації будівельних робіт, зокрема, план 
використання земельних площ і план забудови. 
Обидва регулюють використання земельних ділянок 
громади в будівельних і інших цілях. 

 ■ Підготовка планів організації будівельних 
робіт: план використання земельних площ
Плани використання земельних площ 
складаються на етапі підготовки в масштабі від 
1:5000 до 1:50000. Такий план має отримати 
погодження на адміністративному рівні 
федеральної землі. Він є обов’язковим до 
врахування адміністративними структурами, але 
окремі громадяни – на відміну від планів забудови 
– не мають права висувати щодо нього якісь 
вимоги. Плани забудови мають розроблятися на 
підставі планів використання земельних площ. Як 
правило, види землекористування, наприклад, 
для забудови, транспортних споруд або зелених 
насаджень, а також площі для сільського 
господарства та лісу визначаються для території 
всієї громади. Тому позиції, важливі для захисту 
клімату, можуть враховуватися вже на цьому етапі 
планування.

 ■ Обов’язкове планування будівельних робіт: 
план забудови  
План забудови – це план, що розробляється на 
підставі плану використання земельних площ і є 
правоустановчим документом. Такі плани містять 
обов’язкові правові приписи для містобудівного 
порядку. Обов’язкові приписи плану забудови 
слугують для містобудівного розвитку, вони є 
обов’язковими як для адміністративних структур, 
так і для окремих громадян або інвесторів. 
Вони містять такі показники, як види та обсяги 
використання територій під будівництво, методи 
будівництва, земельні ділянки, що підлягають 
забудові та місця розташування будівельних 
споруд.  

 ■ Статути 
Інструментом правотворчої діяльності 
на місцевому рівні є статут. Шляхом його 
застосування, а також використовуючи 
обов’язкові приписи на місцях, громади можуть 
здійснювати подальші кроки в напрямку теплового 
переходу на муніципальному рівні. Щодо 
цього існує законодавча процедура, у рамках 
якої як місцевій громадськості, так і дотичним 
органам влади й іншим структурам надається 
можливість висловити свою позицію. Крім 
того, у статутах може зазначатися, наприклад, 
необхідність примусового під’єднання до існуючих 
або запланованих мереж централізованого 
теплопостачання або до систем, розташованих 
поблизу будівель, й відповідного використання 
тепла.       
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Поруч із названими формальними інструментами 
все більшого значення у зв’язку з підвищенням 
гнучкості набувають неформальні інструменти 
планування, зокрема, в рамках теплового переходу 
на муніципальному рівні. Але вони не передбачають 
жодного – або лише одне – самообмеження 
планувальника, тобто вони не регулюються 
ніякими законами або постановами. Планування 
теплопостачання на муніципальному рівні – 
ключовий інструмент теплового переходу на 
муніципальному рівні – також належить до цієї 
категорії. Але оскільки воно вже було представлено як 
інструмент у контексті України, у контексті Німеччини 
воно описуватися не буде. Як приклад додатково 
можна представити також такі інструменти:    

 ■ Містобудівна угода
Завданнями, пов’язаними з захистом клімату – 
як у новому будівництві, так і в роботі з існуючим 
фондом – визначатимуться будівельні проекти 
наступних років. При цьому від містобудівництва 
та міського розвитку очікуються завдання 
реалізації та фінансування містобудівних 
цілей. На практиці це зазвичай реалізується 
передусім через досягнення консенсусу 
щодо процедур, тобто через вжиття заходів 
власника та інших виконавців. Для узгодження 
з муніципальними проектами це вимагатиме 
договірних домовленостей і інших погоджень, 
тобто містобудівних угод. Змістом цих документів 
можуть бути, наприклад, будівництво та 
використання систем забезпечення екологічного 
постачання енергії – від її виробництва до 
постачання користувачам – або вимоги щодо 
енергетичної якості будівель. Угоди мають 
значення передусім тоді, коли положення, що 
вважаються важливими і на думку договірних 
сторін мають бути зафіксовані документально, 
не можуть бути узгоджені на рівні плану 
забудови. Тоді положення будівельного плану 
можуть доповнюватися в угодах, де можна 
конкретизувати умови використання.

 ■ Майстер-план 100-відсоткового захисту 
клімату 
Концепція майстер-пану 100-відсоткового захисту 
клімату завдяки конкретно сформульованим 
заходам із захисту клімату показує шлях до 
майже декарбонізованого міста. Завдяки своїм 
особливо амбітним цілям у галузі захисту 
клімату громади, що працюють за майстер-
планом, є лідерами в захисті клімату та служать 

прикладом для багатьох інших міст, громад і 
районів Німеччини. Федеральне міністерство 
довкілля Німеччини застосовує «приписи 
майстер-плану» для підтримки громад, що хочуть 
до 2050 року зменшити викиди парникових 
газів на 95 % порівняно з 1990 роком, а кінцеве 
енергоспоживання – на 50 %. Для досягнення 
цієї мети громади розробляють концепцію – 
майстер-план 100-відсоткового захисту клімату, у 
якому формулюються конкретні заходи з захисту 
клімату на підставі характерного місцевого 
потенціалу та викликів. При цьому важливу роль 
на рівні громадянського суспільства відіграє 
процес усвідомлення громадянами необхідності 
здійснення відповідних кроків, а також залучення 
місцевих підприємств і інших ключових гравців 
муніципального рівня. 

 ■ Інтегрована концепція міського розвитку 
Інтегрована концепція міського розвитку – ще 
одна концепція містобудівного планування, що 
відповідає § 1 п. 6 № 11 Будівельного кодексу 
Німеччини (БКН). Концепція представляє, 
зокрема, уявлення про можливості містобудівного 
розвитку міста та конкретизує містобудівні 
цілі. При цьому вона містить інформацію щодо 
змістовного наповнення різних напрямків міського 
розвитку. На муніципальному рівні концепція є 
передумовою для ухвалення рішень про різні 
засоби сприяння та інші погодження щодо 
модернізації міста. 

 ■ Інтегрована концепція енергетики та захисту 
клімату 
З огляду на стрімкі темпи зміни клімату 
міста, громади та райони визначають цілі 
для захисту клімату. Для досягнення цих 
цілей вони ухвалюють Інтегровану концепцію 
енергетики та захисту клімату, що визначає 
основні цілі, стратегії та заходи. Так, за кожним 
сектором (постачання електрики, приватні 
домогосподарства, промисловість, мале 
підприємництво, торгівля, послуги, транспорт, 
державний сектор, а також сільське господарство, 
лісництво та землекористування) закріплюються 
цільові показники мінімізації. Поруч із цим ця 
концепція містить цілі для різних сфер діяльності, 
зокрема, для енергозбереження, підвищення 
енергоефективності та розбудови ВДЕ, що 
супроводжуються представленням відповідних 
стратегій і заходів. 
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3.3 Фокус інструменти фінансування10

10   Інститут енергетики та системних технологій ім. Фраунгофера , ‘Фінансування’, Тепловий перехід <https://www.waermewende.de/
waermewende/kommunale-waermewende/finanzierung/> [станом на 24 жовтня 2020 р.].

В Україні ключовим питанням здійснення 
трансформації муніципальної інфраструктури силами 
громад є отримання інвестицій і їхнє фінансування. 
Багато міжнародних організацій (наприклад, Німецьке 
товариство міжнародної співпраці GIZ, Північна 
екологічна фінансова корпорація NEFCO тощо) вже 
зараз активно працюють в Україні та фінансують 
окремі проекти санації (наприклад, санацію дитячих 
садків, шкіл і лікарень, заміну опалювальних котлів 
тощо). Але з багатьох причинах громади не в 
стані розробити з цього якийсь системний підхід. 
Наприклад, окремі заходи допомагають громадам 
забезпечити короткострокове поліпшення ситуації, 
але не роблять їх здатними реалізувати такі ж проекти 
самостійно. Тому громади завжди залежать від 
зовнішньої інвестиційної допомоги, без якої якісна 
реалізація трансформації муніципального житлового 
фонду або теплового сектора може застопоритися. 

У цьому зв’язку поруч із конкретною підтримкою 
заходів санації дуже доцільним було б надання 
цілеспрямованого сприяння у впровадженні систем 
енергоменеджменту, а також фахове консультування 
та супровід у рамках розробки та реалізації концепцій 
територіального розвитку та розвитку теплових мереж 
в Україні, зокрема, надання сприяння за такими 
напрямками: 

■ нейтральне професійне консультування в рамках
розробки стратегій розвитку громад, планів
територіального розвитку та розвитку тепломереж;

■ консультування та супровід громад у
рамках запровадження муніципального
енергоменеджменту;

■ придбання лічильників обліку витрат і
вимірювальних приладів із установленням і
підключенням;

■ придбання та встановлення інструментів
енергоменеджменту (програмне забезпечення для
здійснення енергомоніторингу тощо);

■ інституційний розвиток і заходи з підвищення
кваліфікації для адміністративних і інших
важливих структур муніципального рівня.

На додаток до цього у тісній співпраці з основними 
гравцями можна налагодити поширення прикладів із 
розряду best practice.

Паралельно можна надавати сприяння поглибленню 
співпраці між приватними інвесторами та громадами 
у рамках державно-приватного партнерства або 
контрактингу. Ці моделі мають бути включені в 
комплексні стратегії сприяння, щоб забезпечити 
реалізацію не лише заходів із максимальною 
рентабельністю та дохідністю.   

У Німеччині в рамках стратегії сприяння вищого рівня 
застосовуються такі види сприяння: 

■ Програми сприяння
Загалом програми сприяння слугують для
покриття дефіциту коштів, тобто залежно від
мети сприяння можуть бути реалізовані відповідні
концепції. Це може бути стимулювання у
проведенні певних заходів або в підтримці певної
поведінки, що передбачає здійснення впливу.
Вирішальне значення для цілеспрямованого
здійснення заходів, яким надається стимуляція,
має їхня спрямованість на поставлену мету. У
плані теплового переходу на муніципальному
рівні це означає, що стимулювання має
зосереджуватися як на заходах і поведінці,
що підвищують енергоефективність, так і на
варіантах теплопостачання, що слугують інтеграції
екологічного потенціалу в теплопостачання. Поруч
із муніципальним рівнем необхідно врахувати
передусім і вищий рівень, що в рамках виконання
стратегії теплопостачання може забезпечити
доступ до використання необхідних програм.
Програми сприяння, як правило, надаються у
вигляді грантів і кредитів.
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 ■ Стимули
Представлені вище цілеспрямовані заходи 
енергоефективності та інтеграції екологічного 
потенціалу в інфраструктуру теплопостачання 
можуть бути реалізовані і за рахунок економічних 
стимулів. Це можуть бути податкові пільги на 
енергетичні заходи в будівлях або встановлення 
технічних систем (наприклад, фотовольтаїчних 
і сонячних опалювальних установок). 
Відшкодування за вироблення регенеративної 
та енергоефективної електрики належать також 
до категорії стимулів. У системі мережевого 
теплопостачання покриття витрат за під’єднання 
підприємством централізованого теплопостачання 
також може розглядатися як фінансовий 
стимул. Укладення угоди про прив’язку ціни 
за (централізоване) тепло до температури 
зворотного теплоносія може за умови низької 
температури зворотного теплоносія, привести, 
наприклад, до зменшення базової ціни на х %.                   

 ■ Контрактинг 
Контрактинг – це енергетична послуга, що 
дозволяє власникам легше й істотніше 
підвищити енергоефективність у будівлях, 
водночас знизивши викиди CO2. Ідеться про 
укладення угоди про надання енергетичної 
послуги. Власник будівлі (отримувач послуги) 
доручає надавачу послуги вжити заходів 
для підвищення енергоефективності своєї 
нерухомості. На підставі власної концепції 
надавач послуги планує, фінансує та реалізує 
всі кроки, необхідні для енергозаощадження 
або для оптимізації енергопостачання. До 
того ж він турбується – залежно від угоди – 
про експлуатацію, підтримання в належному 
стані та технічне обслуговування підключених 
установок. Інвестиції надавач енергетичних послуг 
повертає – залежно від моделі контрактингу – 
або частиною заощаджених витрат на енергію, 
або за рахунок отримання відшкодування 
за поставлену корисну енергію протягом дії 
угоди. Саме в громадах великий потенціал 
заощадження на енергопостачанні залишається 
невикористаним. Заходи в рамках контрактингу 
можуть тут стати справді допоміжними. Адже 
енергосервіс особливо підходить для громадських 
будівель,  лікарень, комерційної нерухомості та 
будинків, у яких квартири здаються в оренду. Втім, 
контрактинг вигідний і будинкам на одну та дві 
сім’ї.       

 ■ Контрактинг на постачання 
За контрактингом на постачання енергії 
надавач послуги надає корисну енергію 
й турбується про надійне постачання в 
поєднанні з сервісом. Протягом дії угоди він 
несе відповідальність за установки, зокрема, 
за їхнє технічне обслуговування та ремонт. 
Заходи заощадження зосереджуються на 
енергогенерації. 

 ■ Контрактинг на енергозаощадження 
За контрактингом на енергозаощадження 
сторонній надавач послуг планує, реалізує та 
фінансує технічні, будівельні та організаційні 
заходи зі скорочення енергоспоживання 
будівлі, забезпечуючи зменшення 
енерговитрат. Гарантія надавачем послуг 
заощадження енерговитрат і скорочення 
викидів СО2 закріплюється в угоді. За свої 
послуги та інвестиції він отримує частину 
заощаджених коштів. Істотна перевага 
контрактингу на енергозаощадження для 
громад полягає в тому, що завдяки зовнішній 
експлуатації підприємства, моніторингу та 
технічному обслуговуванню технологічного 
обладнання місцевий персонал залишається 
вивільненим протягом узгодженого періоду, 
тобто декілька років. У разі ухвалення 
рішення на користь контрактингу громади 
заощаджують гроші на персоналі та енергії. 
Водночас він підвищує ефективність захисту 
клімату, а разом із цим – і імідж громади. 
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3.4  Виклики для імплементації інстру-
ментів в Україні 

11   Регіонального Розвитку 2021-2027: Що Мають Зробити Регіони в Цьому Році, Щоб Вийти На Якісно Новий Рівень Стратегічного 
Планування’, 2019 <https://decentralization.gov.ua/news/10591> [станом на 24 жовтня 2020 р.].

12   ова, Умланд і Фонд Бертельсмана.

До слабких місць розробки та реалізації 
муніципальних інструментів планування в Україні 
належать, зокрема, такі11:

 ■ Розробка регіональних стратегій і планів дій у 
вузькому експертному колі без залучення широкої 
громадськості (представників економічних і 
дослідних закладів, регіональних експертів, ГО та 
асоціацій).  

 ■ Під час розробки стратегій не враховувалися 
підготовлена для цього нормативно-правова 
база (передусім – Методичні рекомендації щодо 
формування регіональних стратегій розвитку) та 
європейські приклади best practice.  

 ■ Заплановані для реалізації стратегії кошти 
набагато перевищують фінансові спроможності 
громад, що призведе до того, що заплановані 
заходи ніколи не будуть реалізовані.  

 ■ Заходи, представлені в розроблених стратегіях 
і планах дій до них матимуть лише незначний 
вплив на підвищення конкурентоздатності регіонів, 
соціально-економічну інтеграцію та просторовий 
розвиток.    

 ■ Існуюча документація з територіального 
планування на всіх рівнях наявна не по кожній 
адміністративній одиниці, непослідовна або 
неактуальна. Період планування генеральної 
схеми територіального планування України, 
рішення про яку було ухвалено в 2002 році, 
незабаром завершується, більшість схем 
територіального планування районів була 
розроблена і затверджена до 1992 року, тобто 
61 % документів застарів. Дуже вірогідно, що 
ця частка ще більша, оскільки по 27 % районів 
немає даних. Що стосується генеральних планів 
селищ, то даних немає по 40 % з них, а генеральні 
плани  47 % селищ були розроблені до 1992 року. 
Виклики, особливо щодо неміських ОТГ, полягають 

у тому, що вони отримують 10-20 селищ фактично 
без планів просторового розвитку, а також у 
необхідності розробки комплексного плану для 
всієї території ОТГ.

 ■ Розробка схем теплопостачання знову-таки 
ускладнюється тим, що схеми територіального 
розвитку та/або генеральні плани міст застаріли 
або зовсім відсутні. Виклик в розробці схем 
теплопостачання полягає також у тому, що 
немає комплексних даних про характеристики 
теплових потоків, починаючи з вироблення тепла 
й закінчуючи його споживанням. Крім цього, в 
Україні можна відмовитися від центрального 
теплопостачання й замість цього установити 
індивідуальні потужності для забезпечення тепла.     

 ■ Багато українських громад отримали зовнішню 
підтримку при розробці планів SECAP. Таку 
підтримку паралельно надають декілька іноземних 
організацій задля розвитку, що працюють в 
Україні. Втім, такі проекти та комплексні експертні 
рішення, що надаються громадам на місцях, 
з часом зустрічаються все менше, а раніше 
чи пізніше зовсім зникнуть. У цьому зв’язку 
вкрай необхідно розпочати роботу на місцях із 
створення потужностей для проведення аналізу 
потреб із реалізації заходів щодо підвищення 
енергоефективності та захисту клімату.     

Однією з найбільших проблем імплементації  
інструментів фінансування є те, що українські 
громади спрямовують кошти на ліквідацію заявлених 
як нагальні муніципальних проблем замість того, 
щоб вживати системних заходів. Перешкодою є 
і недостатній рівень технічної розробки проектів 
силами місцевих адміністрацій через брак досвіду. 
До того ж розподіл коштів із Фонду на національному 
рівні оцінюється як недостатньо прозорий, 
конкурентоздатний і раціональний12. З огляду на це 
міжмуніципальне або міжрегіональне співробітництво 
не отримують зовсім ніякого сприяння.

Частина А – 17



3.5  Рекомендації для національного 
рівня щодо інструментів теплового 
переходу в Україні 

Для успішного теплового переходу на муніципальному 
рівні громадам потрібен набір належних інструментів, 
аби вони могли правильно виконати свою роль. Цим 
як у плані нинішнього процесу децентралізації, так 
і в рамках стратегії теплопостачання України, що 
має бути розроблена на підставі Концепції реалізації 
державної політики у сфері теплопостачання в 
Україні, має опікуватися і центральний рівень. Тому 
національному рівню можна дати такі рекомендації:       

1. Впровадження цільових показників на 
національному рівні для забезпечення 
теплопостачання на підставі розробленої для 
цього стратегії є необхідною основою для 
використання муніципальних інструментів 
планування, покликаних спростити досягнення 
цілей при виконанні конкретних завдань, 
визначених у плануванні. У рамках вищої 
стратегії необхідно розробити майбутнє 
бачення теплопостачання на 2035 – 2050 роки, 
визначивши шляхи трансформації та можливі 
перешкоди під час теплового переходу, а також 
варіанти використання необхідних інструментів. 
Все це зможе виступати як дороговказ під час 
ухвалення громадами рішення про санацію 
та трансформацію інфраструктури. Варто 
рекомендувати «безпрограшні» заходи, 
ідентифікувати все ще наявні можливі перешкоди 
та показати варіанти політичних рішень, які 
доведеться ухвалювати.       

2. Для формування майбутнього бачення 
теплопостачання рекомендується проведення 
на національному рівні широкого діалогу з 
зацікавленими сторонами, у рамках якого 
будуть представлені та узгоджені різні інтереси 
та який має показати, як можуть бути досягнені 
цілі теплового переходу, визначені у стратегії. 
Необхідно досягти широкого консенсусу, що 
зробить стратегію більш сталою під час практичної 
реалізації концепції й буде корисним для 

громад у рамках розробки та реалізації заходів 
на місцевому рівні. І тут треба залучати нові 
зацікавлені сторони, наприклад, представників 
певних груп інтересів, пов’язаних із ВДЕ та 
відпрацьованим теплом. Вони можуть бути 
важливими під час розробки регіональних 
стратегій і планів дій. Тут також варто подивитися 
на приклади best practice та уроки, засвоєні в 
Європі. 

3. Для громад стратегічне планування теплового 
переходу в межах свого міста є вирішальною 
основою для визначення необхідних інструментів 
планування. Тому Міністерство розвитку громад 
та територій України має прийняти єдину 
методику розробки планів теплопостачання у 
громадах і актуалізувати процедуру погодження 
схем теплопостачання. При цьому схеми 
теплопостачання мають стати складовою 
частиною містобудівної документації.      

4. Використання інструментів планування на 
муніципальному рівні необхідно терміново 
забезпечити фінансовими інструментами. Для 
цього на національному та місцевому рівнях 
мають бути запропоновані програми сприяння 
для підвищення енергоефективності й інтеграції 
екологічного потенціалу (ВДЕ та відпрацьованого 
тепла) в системи центрального опалення й у 
громадські будівлі. Це можуть бути необхідні 
інвестиції у вигляді грантів, кошти, що покриють 
потрібні для цього консультації, а також витрати на 
персонал у межах громад.  
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5. Для того, щоб під час реалізації не зазнати 
невдачі через брак кваліфікованих фахівців, 
рекомендується завчасно провести 
широкомасштабне комплексне й орієнтоване на 
практику  підвищення кваліфікації спеціалістів, 
аби вони могли долати технічні та організаційні 
виклики у сфері теплопостачання. Його слід 
організувати як на рівні планування, так і на рівні 
реалізації. Трансформація теплового сектора 
передбачає його перетворення на екологічну 
галузь, тобто – використання нових технологій 
виробництва тепла. Для того, щоб вони були 
введені в експлуатацію згідно з планом, необхідна 
наявність знань і досвіду, які можна отримати 
заздалегідь у рамках програм підвищення 
кваліфікації.     

6. Поруч із відповідальними за планування та 
реалізацію особами важливу роль відіграють 
також ті, хто ухвалює політичні рішення у процесі 
трансформації теплового сектору. Важливим 
елементом тут є екологічні комунальні служби. 
У цьому плані до тих, хто ухвалює рішення, 
необхідно донести думку про важливість споруд, 
що забезпечують теплопостачання в Україні.      

І тут у рамках стратегії теплового переходу на 
муніципальному рівні можуть бути застосовані 
такі інструменти планування, як впровадження 
обов’язкової санації будівель, інтеграції ВДЕ в 
мережі або підключення новобудов до систем 
централізованого теплопостачання з урахуванням 
наявних технічних викликів. Але для цього 
необхідна наявність політичної волі. Тому 
для реалізації процесів трансформації вкрай 
важливо передбачити проведення відповідних 
інформаційних заходів
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4.1.1 Актуальна ситуація в цифрах

В Україні централізоване теплопостачання відіграє 
важливу роль у енергетичному секторі. За даними 
Міністерства регіонального розвитку України, частка 
тепла від систем централізованого теплопостачання 
в загальній структурі теплопостачання України 
складає близько 42 %. Система централізованого 
теплопостачання забезпечує теплом близько 
60 % загальної площі житлового фонду України, 
централізованого постачання гарячої води – 

4 Напрямки трансформації
У центрі уваги теплового переходу передусім перебувають два напрямки – «Центральне 
теплопостачання» та «Громадські будівлі». Проект «Трансформація системи теплопостачання 
України» у своїй практичній діяльності на місцях зосередився насамперед на питаннях 
щодо того, які заходи можуть сприяти підвищенню енергоефективності та які – інтеграції 
відновлюваних джерел енергії та відпрацьованого тепла. Докладніше ці заходи будуть описані в 
Частині Б: Інструменти та список заходів.

Розділ 4 представляє наявну ситуацію щодо них в Україні та в Німеччині. На додаток до цього 
окреслюються нинішні виклики для України за обома напрямками. Також розглядаються опції 
щодо стратегій трансформації за обома напрямками з метою екологічного виробництва та 
використання тепла, на підставі яких зрештою робляться рекомендації для важливих гравців на 
муніципальному рівні. 

4.1 Централізоване теплопостачання 

13  ‘Зарубіжний Досвід Розвиткусистем Централізованого Та Автономноготепло-Та Електропостачання’ <https://ua.energy/wp-content/
uploads/2018/01/5.-TSentralizovane-ta-avtonomne-teplozabezpechennya.pdf> [станом на 16 листопада 2020 р.].

14  Володимир Галанюк, ‘Теплопостачання в Україні та Європейські вимоги’, KeepWarm, 2020 <https://keepwarmeurope.eu/fileadmin/user_
upload/country-pages/Ukraine/2._KeepWarm_Inspire_Event_2_Ukraine_Volodymyr_Halanyuk_DH_EU_Ukraine.pdf> [станом на 23 жовтня 
2020 р.]

понад 40 %.13 Близько 40 % населення України 
отримують теплову енергію централізовано. Це 
вигідно перш за все центрам агломерацій, тобто 
бл. 55 % міських домогосподарств у 121 місті. 
До систем централізованого теплопостачання 
підключено близько 81 800 житлових будинків (бл. 
45 % багатоквартирних будинків) і близько 31 600 
соціальних закладів14. Тобто екологічний підхід міг 
би стати серйозним важелем для зменшення викидів 
парникових газів у тепловому секторі. 
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У 2018 році українським споживачам було надано бл. 
41,96 ТВт-год централізованого тепла, з них 51,6 % 
– 26 компаніями (які мають ліцензії Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг НКРЕКП)15. Частка 
викопних енергоджерел (передусім природного 
газу) в постачанні централізованого тепла на рівні 
бл. 92 % залишається беззаперечно високою (див. 
Ілюстрацію 3), але при цьому протягом останніх років 
відбувається послідовне збільшення частки тепла, що 
виробляється за допомогою ВДЕ (з 3,5 % у 2014 р. до 
8 % у 2018 р.)16,17. Задекларованою метою 2035 року 
є досягнення 40-відсоткової частки відновлюваних 
джерел енергії у виробленні тепла18. 

Загальна довжина теплових мереж становить бл. 
20339 км. За різними оцінками, від 14,2 %19 (враховані 
під час визначення тарифів на тепло для ліцензіатів 
НКРЕКП нормативні втрати) до 50 %20 тепла 
втрачаються під час його транспортування. Фактичні 
втрати оцінити важко, зокрема, через невелику 
кількість теплолічильників (навіть у котельнях). У 
названих вище 26 ліцензіатів НКРЕКП 2018 року вони 
перевищували нормативні показники на 18, 5 %. Тут 
уряд поставив за мету зменшити втрати тепла до 
максимального показника 10 % до 2035 року21.  

15  НКРЕКП, ‘Звіт Про Результати Діяльності Національної Комісії, Що Здійснює Державне Регулювання у Сферах Енергетики Та 
Комунальних Послуг’, 2019 <http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Catalog3/Richnyi_zvit_NKREKP_2018.pdf>.

16 ‘Biomass Heating’, UABIO <https://uabio.org/biomass-heating/> [станом на 24 жовтня 2020 р.].
17  Kyryl Tomliak, ‘Energy Efficiency Investment in District Heating in Ukrainian Cities’, KeepWarm, 2020 <https://keepwarmeurope.eu/fileadmin/

user_upload/country-pages/Ukraine/1._Energy_Efficiency_Investment_in_DH_in_Ukrainian_cities.pdf> [станом на 24 жовтня 2020 р.].
18  Кабінет Міністрів України, ‘Розпорядження від 18 серпня 2017 р. № 569-р Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері 

теплопостачання’.
19 НКРЕКП.
20  Gennadiy Zubko, ‘Heating in Housing and Utilities Sector. Status and Prospects’, 2016 <https://www.slideshare.net/ZubkoGennadiy/heating-in-

housing-and-utilities-sector> [станом на 24 жовтня 2020 р.].
21  Кабінет Міністрів України, ‘Розпорядження від 18 серпня 2017 р. № 569-р "Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері 

теплопостачання’.

Ілюстрація 3. Постачання тепла в Україні через тепломережі від виробництва до споживання: цифри, дані, факти. 

47,2 % 
від 17,1 млн. 
квартир 

0,9 % 
від 9,2 млн. 
житлових 
будинків*

Виробництво 
централізованого 
тепла та холоду нетто

Споживання тепла/
холоду нетто

Споживання центр. тепла, ТВт-год

12 % промисловість
25 % громадські й 
промислові будівлі
63 % населення

Втрати**

18,5 % втрати в 
тепломережах 9,79 ТВт-год
2,2 % виробниче 
споживання 1,16 ТВт-год

92 % газ і викопне 
паливо 
8 % біомаса

*  45 % від 180 456 багатоквартирних будинків
**  Втрати важко визначити через нестачу лічильників, приблизно від 14,2 % до 50 %. 

Втрати ліцензіатів НКРЕКП (51,7 % від збуту центр. тепла нині становлять 18,5 %.

Виробництво центр. тепла, ТВт-год

TWh/a
53

TWh/a
42

TWh/a
11

TWh/a
53
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У  Німеччині частка тепла, що надходить до будинків 
через мережі (кінцева енергія), становить наразі бл. 
13,9 % (див. Ілюстрацію 4). Теплопостачання через 
централізовані системи переважно відбувається 
шляхом застосування когенераційних установок, 
при цьому основним енергоносієм однозначно є 
природний газ, а також кам’яне вугілля. Тобто сьогодні 
централізоване теплопостачання насамперед 
спирається на викопні енергоносії. Близько 15 % 
тепла, що подається в теплові мережі, утворюється 

з ВДЕ, передусім із біогенного палива. Глибинна 
геотермія, сонячна теплова енергія та великі теплові 
насоси поки що мають дуже незначну частку в 
загальному виробництві централізованого тепла. 
Ще 6,5 % закачаного в мережі тепла забезпечуються 
використанням ресурсозберігаючого використання 
відпрацьованого тепла, 8 % – спаленням небіогенних 
відходів. Таким чином, 29 % тепла, що постачається 
через тепломережі, уже зараз має екологічне 
походження (ВДЕ та відпрацьоване тепло). 

22  ція енергетики та водного господарства, Енергетичний ринок 2020, 2020 <https://www.bdew.de/media/documents/BDEW_Energiemarkt_
Deutschland_2020.pdf> [станом на 20 листопада 2020 р.].

Ілюстрація 4. Постачання тепла в Німеччині через тепломережі від виробництва до споживання: цифри, дані, факти.22 
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38 % промисловість 
47 ТВт-год

41 % домогосподарства 
51 ТВт-год
 

5,1 % інше 7,2 ТВт-год

22,7 % когенерація 
32,1 Евт-год

72,2 % незв‘язане 
виробництво на ТЕС і 
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0,7 % гео- та 
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23  inregion.gov.ua/base-law/reg-politics/proekti-regulyatornih-aktiv-dlya-obgovorennya-ta-analizi-regulyatornogo-vplivu/proekt-zakonu-ukrayiny-
pro-vnesennya-zmin-do-deyakyh-zakoniv-ukrayiny-shhodo-regulyuvannya-diyalnosti-pidpryyemstv-u-sferah-teplopostachannya-cze-
ntralizovanogo-vodopostachannya-ta-vodovidvedennya/> [станом на 25 жовтня 2020 р.].

24  раструктурна пастка, або Чому Україна приречена’, Економічна правда <https://www.epravda.com.ua/publications/2010/01/4/223007/> 
[станом на 16 листопада 2020 р.].

4.1.2  Виклики централізованого 
теплопостачання в Україні 

Українські мережі централізованого теплопостачання 
на близькі та далекі відстані перебувають у поганому 
стані, оскільки економічна експлуатація наявних 
систем неможлива передусім через низький рівень 
тарифів, що регулюються державою, а також через 
велику потребу в модернізації. До того ж важливі 
гравці не мають достатньо коштів для інвестування в 
підвищення енергоефективності та в інтеграцію ВДЕ 
та відпрацьованого тепла в систему. Так, громади, 
наприклад, і досі не мають можливості ухвалити 
рішення щодо інвестицій у тепломережі в межах 
власних повноважень.

Сьогоднішній стан інфраструктури централізованого 
теплопостачання характеризується такими 
чинниками:   

 ■ Тарифи за централізоване теплопостачання 
розраховані так, що вони не покривають витрати, 
через що в держбюджеті та в місцевих бюджетах 
утворюються дефіцити. У рамках реформи 
децентралізації фіскальні повноваження в 
теплопостачанні були перенесені на місцевий 
рівень. Завдяки цьому українські громади 
отримали можливість визначати тарифи для 
постачальників, які не є в системі Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг. У 
зв’язку з цим з 2017 року 81 % компаній, що 
поставляють тепло, були переведені на місцевий 
рівень23, часто – з великою заборгованістю. І досі 
не вдалося закріпити позицію теплопостачальників 
і досягти самоокупності. З одного боку має 
відбутися реструктуризація їхніх боргів, з іншого 
– необхідно запровадити ефективні тарифи за 
постачання тепла.  

 ■ Існує велика потреба в санації інфраструктури 
мереж, що впливають на якість послуг із 
забезпечення теплом і на втрати тепла. Довжина 
тепломереж складає 37 400 км у розрахунку на 
дві труби, у тому числі мереж у аварійному стані 

– 13,1 %. Теплоізоляція теплових мереж стара 
й неефективна. З огляду на це тепловтрати в 
муніципальному тепловому секторі складають 
13 млн. гігакалорій на рік, що відповідає 11 % 
закачаного тепла.24 На рівень задоволення 
споживачів негативно впливають також довгі 
ремонтні роботи та малоефективні заходи з 
ліквідації аварій.  Серйозні потребі в санації 
вимагають неабияких інвестицій, що за 
сьогоднішніх інфраструктурних умов не можуть 
бути покриті за рахунок доходної частини.  

 ■ Нові інвестиції великою мірою залежать від 
того, як розвиватимуться кінцеві ціни на газ. 
Якщо ціни зростатимуть, підприємствам із 
теплопостачання буде ще складніше забезпечити 
фінансування. Але це контрпродуктивно впливає 
на рентабельність ВДЕ, яку не можна перебити 
низькими цінами на енергію з викопних джерел.      

 ■ Централізоване тепло дуже монополізоване. 
Крім того, практично немає розподілу між 
виробництвом, транспортуванням і постачанням 
тепла кінцевим споживачам. Відповідно до 
цього доступ третіх осіб до трубопроводів 
централізованого теплопостачання практично 
неможливий.    

 ■ Додатково до цього існує сильна динаміка 
з боку попиту. Безпосередня заміна 
застарілого обладнання на нове з такою самою 
потужністю часто не є розумною опцією, 
оскільки інфраструктура централізованого 
теплопостачання не відповідає неявному попиту 
в теплі. Вона була спроектована й побудована в 
основному декілька десятиліть тому для покриття 
тодішніх потреб у теплі. Зараз же чимало великих 
промислових споживачів уже немає на місці, а 
ті, що залишилися, завдяки енергоефективним 
заходам зменшили свої потреби в теплі. Крім 
цього, у зв’язку з ненадійним теплопостачанням 
існує тенденція до відмови від централізованого 
отримання тепла й переходу на концепції 
забезпечення тепловою енергією інтегрованого 
в будинки.
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 ■ Крім цього, централізоване тепло є складною 
темою в політичному плані, оскільки влада 
розглядає її як «соціальний» сектор. Тарифи на 
централізоване тепло регулюються державою 
й не залежать від витрат, пов’язаних із його 
постачанням. На постачання централізованого 
тепла та природного газу приватним 
домогосподарствам надаються субсидії, 
розмір яких залежить від доходів сім’ї. Оскільки 
вироблення та постачання централізованого тепла 
перебуває в одних руках, відповідні підприємства 
отримують можливість перекладати втрати одне 
на одного в рамках виробничого ланцюжка або на 
кінцевого споживача . Неефективність державного 
регулювання природними монополіями та 
економічними одиницями в період із 2011 до 2019 
рр. обумовила виникнення заборгованості сумою 
на 15,5 мільярдів гривень.25 

4.1.3  Стратегії та концепції 
трансформації 

Системи централізованого теплопостачання – як 
виробники, так і мережі – перебувають у процесі 
трансформації, тобто переходять до безпечного 
для клімату забезпечення теплом. Для того, щоб 
інтегрувати ВДЕ та відпрацьоване тепло, потреба 
в яких збільшується, у існуючу інфраструктуру, 
необхідно радикально модернізувати та розширити 
тепломережі. Поруч зі зниженням рівня температури 
це стосується, зокрема, реорганізації парових 
мереж і інших видів адаптації до зміни потоків, 
що виробляються, а також вжиття заходів із 
підвищення ефективності та діджиталізації. 
При цьому вирішальну роль відіграє взаємодія 
місцевих рамкових умов. Так, наприклад, потенціал 
площ або ресурсів (глибинна геотермія, теплові 
джерела навколишнього середовища для теплових 
насосів, джерела відпрацьованого тепла), наявна 
інфраструктура вироблення тепла та інфраструктури 
кінцевих споживачів можуть мати різні шляхи 
трансформації. При цьому треба застосовувати, 
як показано на Ілюстрації 5, мікс технологій із 
вироблення електричної та теплової енергії, гнучкі 
технології покриття навантажень і технології 
виробництва тепла з ВДЕ і відпрацьованого 
тепла. Процес трансформації централізованого 
тепла може відбуватися лише за умови тісного 
узгодження з будівлями, що забезпечуються 
теплом, і промисловими споживачами. Мета 
Німеччини полягає у подальшому зменшенні 
потреб у енергії для будівель шляхом вжиття 
заходів санації. У майбутньому це матиме вплив на 
щільність опалювального навантаження районів, 
що забезпечуються теплом.   На додаток до 
різноманітних технологій та варіантів перетворення 
енергії, споживачі є важливим елементом  у стратегії 
трансформації.

25  Міністерство розвитку громад та територій України, ‘Концепція державної політики та план з її реалізації щодо досягнення цілі 10.5 
«Українці отримують якісні комунальні послуги» Програми діяльності Кабінету Міністрів України’, Мінрегіон, 2020 <https://www.minregion.
gov.ua/base-law/grom-convers/elektronni-konsultatsiyi-z-gromadskistyu/kontseptsiyi-derzhavnoyi-politiki-ta-plan-z-yiyi-realizatsiyi-shhodo-
dosyagnennya-tsili-10-5-ukrayintsi-otrimuyut-yakisni-komunalni-poslugi-programi-diyalnosti-kabinetu-ministriv-ukrayini/> [accessed 16 
November 2020].
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Ілюстрація 5. Кліматично нейтральні теплові та холодомережі майбутнього (Власне  зображення за 
даними Федерального мін-ва економіки та енергетики, 2017 р.26) 

Гнучкі технології покриття 
навантажень

Когенераційні технології

Теплові технології ВДЕ та 
відпрацьованого тепла  

Піковий котел (біо, газ, електрика)
Акумулятор тепла/холоду
Електричний котел

Тепл. насоси (ВДЕ, електрика)

Холодильні установки/охолоджувальні системи

Абсорбція, адсорбція, висушування 
когенерація (ВДЕ, газ, сміття)

Геотермія
Сонячне тепло
Відпрацьоване тепло

Кліматично 
нейтральний 

тепловий і 
холодовий 

перехід 

Споживачі тепла та холоду

Домогосподарства 
Малі підприємства, торгівля, послуги
Промисловість

Ілюстрація 6. Кліматично нейтральні теплові та холодомережі, наявна ситуація та потенціал 2030 та 2050 
років27, 28, 29

a) Стратегічний документ «Майбутнє тепломереж», 2017 б) Кліматичні шляхи для ФРН, шлях 80 % в) шлях 95 % г) Енергоринок ФРН, 2020

2019 20502050
TWh/a TWh/aTWh/a

Природний газ
КОГЕНЕРАЦІЯ
Енергія - газ

61,9г 0в-15a10a-23в

ЕЛЕКТРИКА
Електрика – тепло та 
великі теплові насоси

2030 2050
TWh/a TWh/a

39a-72в23б-28в

БІОМАСА ТА БІОГАЗ

Збільшення до 2030, 
потім скорочення

2019 2030 2050
TWh/a TWh/a TWh/a

17б-19в 5б-15a/в22,4г

ВИРОБНИЦТВО 
ТЕПЛА НЕТТО

2018
TWh/a

135г

2030
TWh/a

159б

–
161в

Кліматично нейтральні 
теплові мережі

2050
TWh/a

125a

–
163в

ВІДПРАЦЬОВАНЕ 
ТЕПЛО 
Відпр. тепло/холод

2019
TWh/a

8,6г

2030 20502019 2030
TWh/a TWh/aTWh/a TWh/a

Геотермія
МІСЦЕВІ ВДЕ
Сонячне тепло

5б/в 5б/в-12б/в1г 8б-9в

2050
TWh/a

6a-20в

2030
TWh/a

9б/в

2050
TWh/a

16б/в-20a

Спалення сміття

Різні тенденції

2019
TWh/a

12,3г

2030
TWh/a

5б/в

2050
TWh/a

5б/в-15a

26  Федеральне міністерство економіки та енергетики, 2017, розробка щодо електрики-2030, травень 2017 https://www.bmwi.de/Redaktion/
DE/Publikationen/Energie/strom-2030-ergebnispapier.html

27  Федеральна асоціація енергетичного та водного господарства (BDEW), ‘Стратегічне майбутнє систем теплових мереж"’, 2017 <https://
www.bdew.de/media/documents/Stn_20170615_Strategiepapier-Zukunft-Waermenetzsysteme.pdf> [станом на 11 серпня 2020 р.].

28  Філіп Герберт і інші, Кліматичні шляхи для Німеччини, дослідження Федерального союзу німецької промисловості-12-01-2018.Pdf, 12 
January 2018 <https://www.zvei.org/fileadmin/user_upload/Presse_und_Medien/Publikationen/2018/Januar/Klimapfade_fuer_Deutschland_BDI-
Studie_/Klimapfade-fuer-Deutschland-BDI-Studie-12-01-2018.pdf> [станом на 20 листопада 2020 р.].

29  Федеральна асоціація енергетичного та водного господарства (BDEW). Energiemarkt https://www.bdew.de/media/documents/BDEW_
Energiemarkt_Deutschland_2020.pdf
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31  8KU, Федеральна асоціація енергетичного та водного господарства, ‘Стратегії скорочення парникових газів і системної розбудови 
централізованого тепла та холоду в Німеччині’, 2020 <https://www.8ku.de/wp-content/uploads/2020/09/200916-W%C3%A4rmestudie_
Langfassung.pdf> [станом на 25 жовтня 2020 р.]; Мартін Пент і інші, ‘Подальший розвиток енергетичного переходу з огляду на цілі захисту 
клімату до 2050 р.", 2017; Henrik Lund and others, ‘4th Generation District Heating (4GDH)’, Energy, 68 (2014), 1 – 11 <https://doi.org/10.1016/j.
energy.2014.02.089>.

Інфобокс: 

ідея, цілі та цільові показники
У різних дослідженнях31 було окреслено склад та частку енергоносіїв сектору централізованого тепла в Німеччині та 
Європі частково на 2030, але передусім на 2050 роки, представлений на ілюстрації. Висновки з цього можна зробити 
такі:   

 ■ На підставі аналізу розвитку виробництва тепла нетто не можна зробити якусь чітку оцінку. Зрештою, виникає 
запитання, наскільки пом'якшувальні ефекти в майбутньому будуть компенсуватися за рахунок скорочення потреб 
у кінцевій енергії в секторі будівель завдяки розбудові та додатковій ізоляції мереж або нових підключень. 

 ■ Оскільки існують лише обмежені можливості інтеграції та використання сонячного тепла, глибинної геотермії, 
відпрацьованого тепла та великих теплових насосів у централізованому теплопостачанні у великих масштабах у 
зв’язку з заходами адаптації наявної інфраструктури в короткотерміновій перспективі, викопні теплогенератори 
можна заміняти лише поступово. Тому вважається, що когенераційні установки, що працюють на викопних 
енергоносіях, у короткостроковій і середньостроковій перспективі ще відіграватимуть певну роль у виробництві 
централізованого тепла, що поступово зменшуватиметься або зійде нанівець через використання невикопних 
енергоносіїв (водень, синтетичні декарбонизовані енергоносії). Втім, їхня наявність буде обмеженою або ці 
енергоносії будуть значно дорожчими за викопні.  

 ■ Частка тепла, виробленого з електричної енергії, згідно з дослідженнями значно зросте й буде забезпечуватися 
за рахунок використання великих теплових насосів і установок із виробництва електроенергії з тепла (Power-to-
Heat). Цього можна досягти лише у довгостроковій перспективі за рахунок вжиття відповідних заходів оптимізації 
на мережах і в замовника. Залежно від ступеню розбудови та розвитку виробництва тепла нетто, тепло, вироблене 
з електрики, у 2050 році може становити від 40 до понад 50 %.  

 ■ Роль такого енергоносія, як біомаса, у короткостроковій і середньостроковій перспективі буде зростати, але в 
довгостроковій перспективі знову зменшиться. Тобто теплогенератори на основі біомаси можуть мати значення 
лише на проміжному етапі, поки в мережі та у споживачів відбуватиметься реалізація адаптивних заходів. 
Необхідно розглянути можливість їхнього використання, враховуючи наявність інших – конкурентних – видів 
енергоносіїв і обмежену кількість біомаси, уникаючи занадто тривалої та високої залежності від її наявності.    

 ■ Використання глибинної геотермії та сонячного тепла у середньостроковій і довгостроковій перспективі 
буде зростати, але з розбудовою потужностей отримання тепла з електрики зменшиться. Залежно від ступеню 
розбудови та розвитку виробництва тепла нетто, тепло глибинної геотермії та сонячне тепло у 2050 році може 
становити понад 25 – 50 %. Більша роль в перспективі відводиться сонячному теплу.  

 ■ Інтеграція відпрацьованого тепла у середньостроковій і довгостроковій перспективі буде зростати й залежно 
від ступеню розбудови та розвитку виробництва тепла нетто може досягти 10 – 15 %. Більша роль в перспективі 
відводиться сонячному теплу. Дослідження не дають чіткої картини використання відпрацьованого тепла від 
спалення сміття. Щодо цього є сценарії як і значного скорочення, так і розвитку цих технологій.  

і
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4.2.1 Актуальна ситуація в цифрах 

Муніципальна нерухомість належить за своєю 
типологією до нежитлових будівель на кшталт 
офісних будинків, шкіл, дитячих садків або лікарень. 
Їх використовує велика кількість людей, і залежно 
від виду користування порівняно з житловими 
будівлями вони мають середні або високі потреби 
в енергії. Тому врахування екологічних підходів 
у їхньому оформленні є важливою складовою 
теплового переходу на муніципальному рівні. 
Завдяки цьому вони можуть виступати зразком для 
інших. Якщо громада починає з доброго прикладу, 
їй легше буде переконати інших місцевих гравців в 
необхідності екологічної та сталої трансформації 
фонду будівель. У цьому підрозділі буде розглянуто 
актуальну ситуацію навколо громадських будівель в 
Україні та Німеччині та інструменти для здійснення 
трансформації.   

У 2010 році Україна вступила до Європейського 
енергетичного співтовариства. Після ратифікації 
угоди енергетичного співтовариства країна 
зобов’язалася запровадити в себе чинні в ЄС 
правила внутрішнього енергетичного ринку, 
зокрема, Директиву ЄС 2010/31/ЄС (EPBD 2010) 
про енергоефективність будівель. Можна вважати, 
що енергоспоживання в українському секторі 
будівель втричі вище за показники країн Євросоюзу. 
Старі будинки, недостатньо добре ізольовані 
теплорозподільні мережі, пошкоджені трубопроводи 
та ізоляція, а також застарілі технології виробництва 
часто є причиною низької енергоефективності. 

Середнє питоме енергоспоживання у громадських 
будівлях України наразі визначити неможливо, 
оскільки немає ні статистики, не реєстру державних і 
муніципальних будівель. Тому через брак достатньої 
інформації неможливо точніше вирахувати 
їхнє кінцеве енергоспоживання. За грубими 
оцінками українських експертів, 5 % кінцевого 
енергоспоживання припадають на громадські будівлі, 
що відповідають за 2 мільйони тонн викидів CO2

31 . 
Водночас потенціал скорочення газоспоживання в 
Україні за оцінками становить 11,4 мільярди м3 газу 
на рік, що дорівнює 58 % українського імпорту32.

4.2 Громадські будівлі  

Видатки з державного та муніципальних бюджетів на 
громадські будівлі за період 2016 – 2018 років склали 
24 267 мільярдів гривень за постачання природного 
газу, 22 000 мільярдів гривень за централізоване 
тепло та гарячу воду й 25 289 мільярдів гривень – 
за електрику. До найбільших споживачів теплової 
енергії в 2018 році належали державні адміністрації 
та оборонні підприємства; заклади соціального 
забезпечення (7,6 %); освітні заклади (4,4 %), а також 
заклади охорони здоров’я та соціальної допомоги 
(3,8 %)33.

Таким чином, тепловий перехід на муніципальному 
рівні України має високий потенціал підвищення 
енергоефективності та інтеграції ВДЕ в мережі, 
зменшення потреб у теплі та холоді й використання 
ВДЕ та відпрацьованого тепла для виробництва 
тепла й холоду в муніципальній нерухомості.    

У Німеччині витрати на енергію 186 000 громадських 
будівель (муніципальна, земельна та федеральна 
нерухомість) становлять приблизно 6 мільярдів 
євро. З них близько 3,4 мільярди євро припадають 
на забезпечення електричною та тепловою 
енергією муніципальної нерухомості, а це – більше 
половини загальних витрат. У майбутньому можна 
розраховувати на тенденцію підвищення витрат за 
споживання енергії.

Німеччина поставила перед собою амбітні цілі щодо 
захисту клімату. До 2020 року потреби в теплі мають 
скоротитися на 20 %, до 2050 року використання 
первинної енергії в будівлях має скоротитися на 
80 %, фонд будівель повинен стати кліматично 
нейтральним. У зв’язку з цим енергоефективність 
і інтеграція  ВДЕ та відпрацьованого тепла на 
муніципальному рівні є ключовим завданням і для 
держави. Для досягнення цілей передбачається 
поєднання найрізноманітніших заходів. Це – потужні 
консультації, адаптація правової базі, санація 
кварталів і розбудова високоефективних тепломереж, 
активна підтримка та розширення моделей залучення 
громадян до суспільного життя. 

31 Світлана Алексеєва, ‘Український енергетичний перехід’, Business & Diplomacy, March 2017, pp. 32 – 33.
32  Кабінет Міністрів України, ‘Програма діяльності Уряду | Українці зменшать втрати при споживанні тепла, гарячого водопостачання та 

інших енергетичних ресурсів в будинках’, 2020 <https://program-kmu-gov-ua.github.io/meta/ukrainci-zmensat-vtrati-pri-spozivanni-tepla-
garacogo-vodopostacanna-ta-insih-energeticnih-resursiv-v-budinkah/> [станом на 25 жовтня 2020 р.].

33 Держстат, 2017-2018 (Державна служба статистики України, 2017-2018)

Частина А – 27



4.2.2  Виклики для громадських 
 будівель в Україні 

До ключових викликів щодо підвищення 
енергоефективності та інтеграції ВДЕ і 
відпрацьованого тепла в муніципальному секторі 
будівель України належать такі аспекти:

Підвищення енергоефективності в потребах тепла/
холоду:

 ■ В Україні відсутня довгострокова стратегія 
технічного обслуговування. Замість 
середньострокового та довгострокового 
планування проводяться спонтанні заходи, 
спрямовані на розв’язання  нагальних проблем. 
Через це втрачаються можливі синергетичні 
ефекти, оскільки в економічному плані доцільним 
часто є поєднання енергетичної санації 
будівель із необхідними заходами з технічного 
обслуговування. Замість цього відбувається 
постійне зниження вартості будинків, що в 
найгіршому випадку може закінчитися її повною 
втратою. 

 ■ База даних муніципальної нерухомості, необхідних 
для заходів з енергоефективності, здебільшого 
неповна. Основні дані щодо будівель і енергії 
збираються не в одній базі даних, а розкидані 
в різних інстанціях громади, що ускладнює 
ухвалення рішень про санацію або оптимізацію 
муніципальних енергетичних об’єктів або фонду 
будівель.

 ■ Наявні високі інвестиційні витрати та ускладнений 
доступ до зовнішнього фінансування заходів 
із  енергозбереження. Особливо це відчувають 
відносно невеликі громади, що практично не 
мають досвіду роботи з міжнародними донорами.    

 ■ Бракує кваліфікованих фахівців для виконання 
завдань із менеджменту та санації в 
комунальному секторі. Крім цього, брак ресурсів 
не дозволяє поліпшити наявну ситуацію. До 
того ж енергетична модернізація громадських 
будівель значно складніша порівняно з 
житловими будинками. Тому до викликів належить 
проведення енергоаудиту, а також процеси 
планування те виконання робіт. 

 ■ Немає можливостей регулювати споживання 
тепла в будівлях безпосередньо на місцях 
(використання техніки автоматичного 
управління та регулювання для проведення 
постійного вимірювання та регулювання 
забезпечення електроенергією, теплом і 
холодом, а також контролю роботи вентиляції 
та кондиціонерів залежно від потреб). Крім того, 
відсутні механізми стимулів для проведення 
енергоефективної модернізації. При цьому 10-15 
% енергоспоживання можна було б заощадити за 
рахунок невеликих інвестицій. 

Інтеграція відновлюваних джерел енергії та 
відпрацьованого тепла:

Поки що ВДЕ дуже рідко використовуються в 
муніципальних будівлях України. Як і в інших країнах, 
вони не можуть конкурувати з дешевшими викопними 
енергоносіями, на які до того ж надаються субсидії. 
До цього додаються й інші виклики:   

 ■ У розпорядженні громад перебуває небагато 
коштів. Кредити українських банків зазвичай 
мають дуже високі ставки. Тому інвестиції 
в установки для використання ВДЕ часто 
виявляються ще менш рентабельними, ніж можна 
було б розраховувати.  

 ■ Важливі гравці на муніципальному рівні занадто 
погано знайомі з потенціалом відновлюваних 
джерел енергії та відпрацьованого тепла, а 
також з можливостями використання відповідних 
технологій. Існує замало наглядних позитивних 
прикладів. Оскільки йдеться не про стандартний 
проект, перевага віддається іншим заходам 
на кшталт заощаджень шляхом підвищення 
ефективності іншим шляхом, наприклад, 
термоізоляції будівель або підвищення рівня 
безпеки (наприклад, за рахунок освітлення 
подвір’я у школах).
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 ■ На відміну від німецьких систем централізованого 
теплопостачання, в Україні за підвищення цін 
на тепло розплачуються не власники будинків, 
а безпосередньо споживачі. Втім, 10 – 20 % 
рахунків за тепло не оплачуються. Постачальники 
тепла не мають засобів тиску на споживачів, 
оскільки на індивідуальних теплових пунктах 
(ІТП) будинків, як правило, не передбачено 
можливостей регулювання. Тому немає і технічних 
можливостей відключити теплопостачання. 
Викликом економічного характеру, що постійно 
обговорюється з постачальниками тепла на 
початку опалювальних сезонів, є відносно великі 
ціни на газ. Поставки газу з Росії мають потужну 
політичну складову, пов’язану з конфліктом 
із РФ, що серйозно впливає на його ціну. У 
зв’язку з російсько-українським конфліктом 
протягом минулих років ціни на газ для України 
постійно зростали. Для того, щоб не припустити 
перекладення високих цін на плечі споживачів, 
часто виникають зобов’язання по відношенню 
до газопостачальників, які зазвичай є у 
державній власності. Поки ця проблема не буде 
розв’язана, не буде і інвестицій, що дозволили б 
запроваджувати технології використання ВДЕ.

4.2.3  Стратегії та концепції 
трансформації

З огляду на це мета, поставлена Міністерством 
розвитку громад і територій України щодо зниження 
питомого енергоспоживання для забезпечення 
будівель теплом і гарячою водою щороку на 
1 %, здається важкодосяжною. Внеском до 
досягнення цієї мети могли б стати позитивні 
приклади енергоефективності й інтеграції ВДЕ та 
відпрацьованого тепла. 

Система енергоменеджменту 
Добре налагоджена система енергоменеджменту 
на муніципальному рівні може допомогти громадам 
системно й своєчасно ухвалювати рішення щодо 
заходів із енергетичної санації. У рамках систем 
енергоменеджменту формулюються енергетичні й 
екологічні цілі, створюються організаційні підрозділи 
місцевих адміністрацій, поширюються ноу-хау  
серед персоналу та впроваджується регулярний 
енергоконтролінг. Ці заходи дозволяють систематично 
та комплексно проводити облік і оцінювання 
енергетичної ситуації в муніципальних будівлях. На 
цій підставі можуть бути визначені пріоритети підходів 
до узгодженої концепції санації. Для надійного 

виконання енергоменеджменту необхідна наявність 
основних даних про муніципальні будівлі. Але, як 
уже зазначалося в п. 3.2.2, вони відсутні. У так званій 
базі даних будівель систематично збираються та 
оцінюються такі дані, як, наприклад, кількість будівель, 
площі, вік та енергоспоживання. До них належать як 
основні дані наявних будівель, так і дані можливого 
потенціалу заощадження. Завдяки передбаченому 
моніторингу можна своєчасно ідентифікувати й 
оперативно ліквідовувати технічні дефекти або 
помилкові налаштування на технічних приладах 
муніципальних будівель. Цей інструмент буде 
детальніше розглянутий у Частині Б посібника.  

Реалізатори санації 
Для започаткування комплексного процесу санації 
та модернізації  й залучення найрізноманітніших 
груп інтересів на муніципальному рівнів Німеччині 
був запроваджений інструмент реалізаторів 
санації. Складність процесів санації зазвичай 
є серйозною перепоною для громад. Тому в 
Німеччині для реалізації державних програм 
санації та модернізації було запроваджено окрему 
структуру, що як незалежний організатор координує 
всі необхідні кроки та заходи. Ця структура 
спирається на вже успішно випробувану модель 
«реалізаторів санації». Її залучають для виконання 
завдань міст і громад, пов’язаних із плануванням 
і реалізацією загальних містобудівних заходів. 
Процедури залучення представлені в Будівельному 
кодексі Німеччини. Класична модель реалізатора 
санації використовується в рамках спеціального 
законодавства (статут санації) на певних територіях 
(територіальна прив’язка). На класичних територіях 
санації (старі міста, передмістя, центри міст) 
модернізація будинків відбувалася на підставі угод 
про модернізацію між приватними власниками та 
реалізатором санації. Структура оплачувалася з 
коштів, спрямованих на сприяння містобудівництву, 
що надається структурами, які здійснюють санацію. 

В Україні реалізаторами санації могли б бути 
комунальні підприємства / комунальні організації  
та відповідати за виконання всіх організаційних 
та фахових завдань, необхідних для успішної 
реалізації програми санації та модернізації. Реформа 
децентралізації відкриває громадам нові джерела 
надходжень і можливості фінансування власних 
проектів. Завдяки цьому муніципальна модель 
реалізатора санації може виступати не тільки як 
центр передового досвіду на муніципальному рівні, 
а й забезпечувати додаткові надходження в місцеві 
бюджети. 
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Завдання, якими можуть опікуватися реалізатори 
санації, можуть полягати в організаційно-
концептуальній роботі, наприклад, у розробці міської 
стратегії санації будівель або розробці концепцій 
санації окремих типів будівель, а також у залученні 
коштів і їхньому управлінні. З іншого боку, вони 
можуть полягати в проектній роботі, наприклад, у 
супроводі подачі заяв на отримання фінансового 
сприяння до відповідних (національних і міжнародних) 
інституцій, в управлінні проектами санації, тобто 
здійсненні контролю якості, моніторингу виробничих 
процесів, моніторингу тендерів будівельних проектів. 
Окрім цього, реалізатори санації можуть опікуватися 
роботою з громадськістю та виступати посередником 
між окремими гравцями.

Таким чином, модель реалізаторів санації може бути 
корисною для України за багатьма аспектами. Вона 
може сприяти швидкій і комплексній реалізації заходів 
із підвищення енергоефективності, розвантажити 
персонал громади, який не має відповідних знань, 
а також об’єднувати різні професійні підходи, тобто 
громади можуть отримати вигоду від фахових ноу-
хау та необхідних персональних, організаційних і 
структурних ресурсів, спрямованих на перспективну 
модернізацію, завдяки чому процес санації буде 
виконаний на високому професійному рівні, а 
реалізований проект вирізнятиметься високою якістю.    

Індивідуальний план санації 
Індивідуальний план санації – це план здійснення 
різних кроків, що накладаються один на один і 
забезпечують повну енергетичну санацію будівлі. При 
цьому будівля та потреби в санації розглядаються 
комплексно. Перед розробкою плану санації 
проводиться детальне дослідження будівельних 
і енергетичних аспектів і консультації. Також 
відбуваються докладні переговори з власниками 
будівлі, адже план санації повинний мати надійну 
основу.          

Особлива перевага індивідуального плану санації 
полягає в тому, що передбачені ним заходи не 
обов’язково вимагають повної санації «одним 
махом». Залежно від своїх можливостей громади 
можуть розпочати санацію з окремих конкретних 
кроків і системно продовжувати їх, реалізуючи всю 

санацію окремими етапами (пакетами заходів). При 
цьому важлива передумова полягає в тому, що за 
всіма кроками та заходами перебуває повна санація 
будівлі, на неї спрямовані окремі етапи, що й ведуть 
до комплексної енергетичної санації на високому 
рівні, тобто до комплексної енергетичної модернізації 
усієї будівлі. Завдяки поетапній санації окремі пакети 
заходів можуть бути адаптовані до строку служби 
окремих будівельних елементів. А якщо пов’язати 
ці заходи з технічним обслуговуванням, можна 
забезпечити ще більшу економію, оскільки на технічне 
обслуговування все одно рано чи пізно довелося 
б витрачатися. Детальніше цей інструмент буде 
представлений у Частині Б посібника.             

Енергетичні мережі в рамках теплового переходу 
на муніципальному рівні 
Енергетичні мережі – це об’єднання важливих гравців 
різних напрямків на регіональному рівні задля 
спільного розв’язання наявних проблем і обміну 
знаннями та досвідом. Спільне переслідування цілі 
та структурний підхід роблять енергетичні мережі 
особливо ефективними. 

Учасники мережі можуть ефективніше представляти 
свої інтереси в межах громади, коли йдеться про 
такі питання, як  теплопостачання, заходи із санації 
громадських будівель, використання регенеративних 
джерел енергії. Об’єднання учасників в одне ціле 
дозволяє краще досягати синергетичних ефектів. 

Інформаційні кампанії для різних груп учасників   
Тепловий перехід на муніципальному рівні є також 
комунікативним проектом. Учасники повинні ділитися 
хорошими ідеями й підходами, використовуючи 
такий інструмент, як консультації. Так, наприклад, 
окремі класи у школах можуть взяти на себе 
обслуговування сонячних установок, які постійно 
треба налаштовувати та чистити. Залежно від сфери 
діяльності тут необхідно обрати правильні правові 
аспекти (управління), а також практичні аспекти на 
кшталт основних принципів технічного обслуговування 
та експлуатації. Добре видимі пілотні установки 
мають продемонструвати надійність своєї роботи, а 
за допомого моніторингу можна зробити вигоду їхньої 
експлуатації наочною.
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4.3  Рекомендації для муніципального 
рівня щодо трансформації системи 
централізованого теплопостачання 
та громадських будівель в Україні 

Трансформація системи централізованого 
теплопостачання та громадських будівель – важлива 
складова теплового переходу на муніципальному 
рівні України. Для досягнення цілей34, анонсованих у 
концепції «зеленого» енергетичного переходу України, 
потрібен інтегрований підхід, завдяки якому можна 
буде застосовувати різні інструменти.   

Роль централізованого теплопостачання в 
енергетичній системі з нейтральними викидами 
ПГ  
На названі вище виклики (п. 4.1.2) громади можуть 
реагувати лише обмежено, оскільки багато заходів 
щодо економічної та екологічної трансформації 
централізованого теплопостачання перебувають не у 
їхній сфері діяльності. Тому вкрай необхідно провести 
реформи на національному рівні та розробити 
довгострокову стратегію модернізації, що зробить 
сектор централізованого теплопостачання України 
перспективним.  

Теплопостачання через теплові мережі – важлива 
складова успіху теплового переходу в цілому, оскільки 
саме воно має низку переваг у щільно заселених 
агломераціях. Залучення екологічних джерел тепла 
інколи вимагає наявності великих площ, тому такі 
проекти краще реалізовувати на окраїнах. Оскільки 
через мережі можна розділити виробництво та 
споживання, можливим є використання площ і за 
межами щільно заселених агломерацій. Ефект 
масштабування робить можливим економічне та 
екологічне використання установок. Крім цього, 
завдяки тепломережам і використанню технологій 
секторального об’єднання можна забезпечити 
ефективне об’єднання електричної енергії, газу, 
тепла та холоду. У майбутньому – особливо з огляду 
на зростання частки електроенергії з ВДЕ – більше 
уваги приділятиметься поданню в мережі тепла, 
виробленого з електроенергії на установках Power-to-
Heat або на великих теплових насосах. Завдяки цьому 
створюється гнучка основа для використання різних 
технологій виробництва та різного палива, а також для 

секторального об’єднання, і все це сприяє системному 
підходу до інноваційного забезпечення теплом і 
електрикою

Тому на муніципальному рівні рекомендуються такі 
заходи: 

1. Впровадження енергоменеджменту у 
громадах. Завдяки завчасній, організованій і 
систематизованій координації використання 
енергії, особливо у секторі будівель, а також 
плануванню постачання централізованого тепла 
через мережі та інтеграції ВДЕ можна буде легше 
ідентифікувати істотний потенціал заощадження 
на муніципальному рівні й досягти значного 
ефекту заощадження. За допомогою систем 
енергоменеджменту можна буде подолати такі 
перешкоди, як розпилений розподіл завдань у 
адміністративних структурах громади, відсутність 
загального уявлення громад про потреби в енергії 
та її вартість, а також камеральне управління 
бюджетом. Необхідно форсувати запровадження 
у громадах необхідних для цього кроків. Для цього 
треба розробити відповідні цільові програми на 
національному рівні України.     

2. Розробка енергетичної бази даних 
муніципальної нерухомості та вироблення, 
розподілу й використання тепла. 
Вдосконалений доступ до муніципальних 
даних про будівлі, а також про вироблення, 
транспортування та споживання тепла є доброю 
опорою у сталому здійсненні енергоменеджменту. 
Тому дані про потреби муніципальних будівель 
у всій їхній повноті (кількість будівель, площа, 
вік та енергоспоживання) мають бути в легкому 
доступі для муніципальних гравців. У контексті 
планування транспортування тепла варто 
спробувати забезпечити спрощений доступ до 
даних про інші будівлі громади, оскільки громада 
розглядає їх як одне ціле й цікавиться не лише 
суто муніципальними будівлями.     

34  AußenwirtschaftsCenter Kiew, ‘Ukraine Green Deal. Klimaneutralität soll 2070 erreicht werden’, 2020 <https://www.wko.at/service/
aussenwirtschaft/ukraine-green-deal.html> [станом на 25 жовтня 2020 р.].
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3. Професіоналізація процесу санації. Створення 
структур санації, що як центри передового досвіду 
змогли б поєднати наразі розкидані, а інколи й 
відсутні компетенції на муніципальному рівні, 
сприяло б успіху санації на національному рівні.  

4. Впровадження мереж із обміну досвідом. 
Відразу після прийняття методики з розробки 
планів теплозабезпечення на національному рівні 
вона повинна бути оперативно реалізована в 
громадах. У цьому відношенні, а також у рамках 
впровадження системи енергоменеджменту 
необхідно створювати надрегіональні мережі 
з обміну досвідом для передачі найкращих 
практик (Best-Practice) і передусім винесених 
уроків (Lessons Learnd). Наявний зразок може 
мотивувати інші громади до імплементації 
отриманого досвіду в себе. 

5. Модельні проекти в секторі фінансування. 
Існуючі проблеми з фінансуванням і відсутність 
коштів для реалізації відносно великих проектів 
санації в окремих громадах можна подолати 
шляхом використання різних механізмів сприяння 
(наприклад, державно-приватного партнерства) 
через залучення представників приватного бізнесу 
або моделей контрактингу. Для цього варто 
провести заходи щодо ознайомлення з існуючими 
моделями, позитивними прикладами й тестування 
нових моделей.   

6. Розвиток потенціалу (Сapacity Building). 
Можливості отримання інформації, консультацій, 
навчання та підвищення кваліфікації за напрямком 
відновлюваних джерел енергії та відпрацьованого 
тепла мають бути доступними для співробітників 
місцевих адміністрацій і інших важливих місцевих 
гравців, а також споживачів, щоб підвищити 
рівень їхньої обізнаності в темі й забезпечити 
професіональне здійснення проектів у громадах 
із орієнтацією на користувачів. Необхідно 
забезпечити простий і безперешкодний доступ до 
необхідної інформації. Підтримку в цьому можуть 
надати інформаційні кампанії на муніципальному 
рівні.
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5  Перспективи: шляхи 
 досягнення кліматичної 
нейтральності, наявний 
потенціал і технології

Тепловий перехід на муніципальному рівні може відбутися лише за умови, якщо джерела 
відновлюваної енергії, відпрацьовані тепло та холод у майбутньому будуть інтегровані в місцеві 
комунальні мережі. Щодо цього існує ціла низка можливостей і технологій.

У Розділі 5 буде представлено огляд можливих опцій їхнього використання та застосування. 
Концепції називаються інтегрованими в будівлю, якщо кліматично нейтральні джерела 
розташовані недалеко від будівлі, про забезпечення якої йдеться. У щільно заселених населених 
пунктах концепції, засновані на підключенні будівель до мереж, здебільшого більш вигідні, 
оскільки використання технологій централізованого підведення комунікацій є ефективнішим і 
рентабельнішим та дозволяє ширшу інтеграцію відновлюваних джерел енергії і відпрацьованого 
тепла. Оскільки йдеться про перспективу, все розмаїття опцій застосування необхідно 
продемонструвати передусім гравцям на муніципальному, але також і на національному рівнях.

Використання потенціалу приповерхневого тепла 
землі вимагає наявності вільних площ і відбувається 
за рахунок використання теплових насосів, 
зокрема, у поєднанні з іншими генераторами тепла 
(наприклад, блочними ТЕЦ). Геотермічне опалення 

5.1 Використання геотермії

та охолодження відбуваються за допомогою 
геотермічних ТЕЦ і сорбційних холодильних 
установок. Обидві системи відповідають вимогам 
ринку і в поєднанні можуть поліпшити енергетичну 
систему, зробивши її сталою.   
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Ілюстрація 7. Використання геотермії та необхідна для цього техніка, а також можливий температурний діапазон. 
Джерело: Федеральний союз геотермії, 2020, https://www.geothermie.de/geothermie/geothermische-technologien.html; 
останній  запит 20.05.2020 р.
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Вільні площі для цього в міському просторі  є в 
наявності у вигляді приватних незабудованих 
територій у громадах із окремими або зблокованими 
будинками, здебільшого на окраїнах міст. У центрі 
міст використання приповерхневої геотермальної 
енергії практично неможливе у зв’язку зі ступенем  
запечатування території або високої щільності 
забудови. Великі теплові насоси також надають 
можливості для кліматично нейтрального 
використання потенціалу тепла в міському просторі 
з залученням менших площ. Наявність конкретного 
потенціалу та економічність його використання 
великою мірою залежить від ситуації на місцях. 
Великий потенціал має, наприклад, використання 
річок і інших водойм. Саме в міському просторі 
привабливим і підходящим джерелом тепла для 
великих теплових насосів часто бувають стічні або 
шахтні води. 

Потенціал використання глибинної геотермії меншою 
мірою залежить від типу населеного пункту й більше 
– від геологічного потенціалу. Існує можливість 
надання глибинної геотермії в центр міст через 
підключення додаткових трубопроводів до мереж 
централізованого теплозабезпечення. Для цього 
необхідно здійснити реконструкцію інфраструктури 
тепломереж. Рівень температур відновлюваної 
теплової енергії від глибинної геотермії дуже різний 

і залежить від локації. Це може стати перешкодою 
для її використання в економічних цілях. Глибинна 
геотермія в першу чергу слугує для постачання тепла 
в житлові будинки. Для забезпечення промисловості 
та малих виробництв необхідно визначити, наскільки 
температурний рівень і профіль навантаження може 
відповідати потребам у виробництві тепла та чи не 
варто поєднати геотермію, наприклад, з установкою, 
що працює на біомасі.    

Геотермію можна використовувати не тільки для 
забезпечення теплом, а і для отримання електричної 
енергії, у цьому разі необхідно передбачити наявність 
теплових і електромереж. 

В Україні існують дуже добрі передумови для 
експлуатації сорбційого холодильного обладнання, 
що працює на геотермії, якщо є великі потреби в 
холоді та високий потенціал геотермічного тепла. 
Потенціал ТЕЦ у поєднанні з центральними 
охолоджувальними мережами оцінюється в країні 
як помірний. Непоганим може бути і автономне 
використання, наприклад, сорбційних установок, 
підключених до центральної теплової мережі. Вони 
можуть знайти застосування на великих об’єктах, що 
потребують багато холоду, на кшталт універмагів і 
обчислювальних центрів.   
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Як альтернатива використанню глибинного 
геотермічного тепла може розглядатися тепло, 
отримане за допомогою теплових насосів. Вони 
можуть використовувати приповерхневе тепло землі.  

5.2  Використання сонячного 
випромінювання 

Площа будівель, яку можна використовувати 
для отримання сонячної теплової енергії та 
фотовольтаїки, залежить – поруч із орієнтацією 
будинків по сторонах світу та сонячного 
випромінювання – від наявності дахових площ 
і незатінених фасадних площ. Площі даху 
збільшуються разом із збільшенням площі 
фундаменту, але зменшуються для отримання енергії. 
При цьому необхідно звертати увагу на конструкції 
даху та про забезпечення статики будівлі. Це важливо 
передусім у історичних районах центру міста. 
Тут через вік будівлі в енергетичних цілях можна 
використати значно менше дахових площ. На відміну 
від цього даховими площами багатоповерхових 
житлових будинків останніх десятиліть користуватися 
дуже легко, оскільки здебільшого такі будинки мають 
плоский дах, а тому їх можна практично повністю 
вкрити колекторами. Утім, нерідко площа даху може 
виявитися замалою по відношенню до суми площ усіх 

поверхів. У такому разі додатково можна ефективно 
використати фасади, оскільки будівель із фасадами 
з великою площею є чимало, а якщо між будівлями 
відповідного населеного пункту достатня відстань, то 
вони менше затінені. 

У центрах міст будинки розташовані занадто щільно 
один до одного, через що відбувається затінення 
фасадів. Удільне отримання сонячного тепла з 
квадратного метра колекторів за розрахунками 
Федеральної асоціації енергетики та водного 
господарства становить у середньому 250 кВт•год/
(м²∙рік). Для першої оцінки геліотермального або 
фотовольтаїчного потенціалу певного району міста 
або певної будівлі в Німеччині існує так званий 
сонячний кадастр багатьох міст і регіонів. В Україні 
варто провести обговорення питання розробки такого 
кадастру для міст, у яких буває багато сонячних 
днів. Різні види геліотермальних колекторів і типові 
варіанти їхнього використання представлені на 
ілюстрації 8. 

Влітку сонячна теплова енергія може 
використовуватися для охолодження. Це 
відбувається за допомогою сорбційних холодильних 
і сонячних опалювальних установок. Обидва види 
обладнання відповідають вимогам ринку і в поєднанні 
можуть забезпечити сталий розвиток енергосистеми.        

Ілюстрація 8. Температурний діапазон сонячної теплової енергії для вироблення тепла та типові варіанти її 
використання.  Джерело:  https://www.german-energy-solutions.de/GES/Redaktion/DE/Publikationen/Praesentationen 
/2019/190517-erfolg-ir-algerien-03.pdf?__blob=publicationFile&v=2, слайд 10, останнє завантаження 23.04.2020 р. 
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5.3 Використання біомаси 

Енергетичне використання біомаси передбачає 
різні варіанти. При цьому біомаса може бути у 
твердому (наприклад, пелети), рідкому (наприклад, 
біомазут) або газоподібному вигляді. Завдяки різним 
можливостям використання біомасу, як «гнучке» 
паливо, можна легко адаптувати до місцевих 
рамкових параметрів. При цьому рідка та тверда 
біомаса не потребує застосування  інфраструктури 
енергозабезпечення. Це може бути перевагою 
особливо для територій без газових мереж. Біомасу 
можна використовувати  в рамках інтегрованих 
у будівлю концепцій або на теплоцентралях / у 
центральних котельнях для централізованого 
постачання тепла . При цьому комбіноване 
використання біомаси сприяє забезпеченню 
стабільності та гнучкості енергетичної системи. 
Завдяки енергетичному використанню біомаси, що 
утворюється в містах (зокрема, біологічних відходів, 
зелених і лісосічних відходів, уживаної деревини, 
побічних продуктів виробництва, шламів) відбувається 
ефективне залучення наявного потенціалу. 

Для теплового переходу в сільській місцевості існують 
також рішення на основі біомаси. У поєднанні з 
великими сонячними опалювальними системами 
потреба в біомасі (наприклад, у деревині), особливо 
в літні місяці, може бути зменшена. Якщо установки 
відносно великі, необхідна наявність локальних 
тепломереж. 

Потенціал біомаси на місцевому рівні – особливо 
утворення біомаси – для постачання теплової енергії в 
міських громадах у цілому скоріше невисокий у зв’язку 
зі щільною забудовою. Безпосереднє використання 
біомаси для теплопостачання на міських територіях 
часто наштовхується на спротив населення у зв’язку 
з навантаженням на атмосферу через експлуатацію 
установок і необхідність забезпечення площ 
для зберігання палива. Використання біомаси в 
одноквартирних і двоквартирних будинках в принципі 
можливе, але не у великих масштабах. Але мережі 
централізованого теплопостачання та газові мережі 
дозволяють використовувати біомасу з приміських 
територій для забезпечення теплом міста, – якщо за 
містом є достатній потенціал.   
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Ілюстрація 9. Оптимальні температурні режими для різних видів біомаси, джерело: Дрезденський технічний 
університет, 2013, https://tu-dresden.de/ing/maschinenwesen/ifvu/evt/ressourcen/dateien/Veroeffentlichungen/VWS-
2013-7_bhning.pdf?lang=de, С. 11, Бергер. Р., Гейн, К. Р. Г.: Спосіб отримання синтез-газу з біомаси. Симпозіум Союзу 
сонячної енергетики, 2003, Центр із питань сонячної енергетики, регенеративних енергоносіїв і використання водню, 
2013, https://www.zsw-bw.de/uploads/media/Thermische_Biomassekonversion_02.pdf, https://www.unendlich-viel-energie.
de/themen/waerme/prozesswaerme-aus-bioenergie-sorgt-fuer-unabhaengigkeit-und-klimaschutz, DLR, 2016
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Як правило, для енергетичного використання 
біомаса проходить відповідну підготовку. 
Здебільшого використовуються енергетичні рослини 
(лісозаготівельне господарство, кукурудза), з яких 
виробляються біогаз, деревина для опалення, 
деревна тріска та/або пелети. Ці енергоносії з 
біомаси – так само, як і викопні джерела первинної 
енергії – можуть перетворюватися на теплову, на 
електростанціях – на електричну, а за допомогою 
моторів – і на кінетичну енергію.  

Для використання деревини як біомаси з дерев 
роблять поліна та деревну тріску. Поліна – це 
розщеплені вздовж чурбаки потрібної довжини. 
Котли для опалення полінами можуть працювати 
в автоматичному та напівавтоматичному режимі. 
У напівавтоматах передбачено вертикальне 
завантаження палива. Завдяки цьому можна 
докладати поліна залежно від потреби, підсушуючи ті, 
що лежать нагорі. 

Теплотворність деревини залежить від ступеню її 
сухості. Для різних порід деревини використовується 
одна й та сама одиниця виміру. Теплотворність різних 
видів деревини практично не має різниці. Показники 
буку, берези, сосни та ялинки коливаються в межах 5,0 
– 5,2 кВт год/кг (за умови 0 % вологості деревини). 

Зараз в Німеччині відбувається детальне вивчення 
ролі біомаси в різних сценаріях. Значне збільшення 
теплопостачання за рахунок біомаси в довгостроковій 
перспективі може створити проблеми з забезпеченням 
цього виду палива, оскільки біомаса – це сировина, 
кількість якої обмежена (хоча вона і належить до 
відновлюваних ресурсів). Особливо велику роль тут 
відіграє те, що конкуренцію застосуванню біомаси як 
палива становить її використання для виробництва 
продуктів харчування та в інших цілях, наприклад, 
як сировини для промислового виробництва або для 
забезпечення високотемпературних технологічних 
процесів. Тому кожна країна повинна розробити на 
національному рівні власну стратегію використання 
біомаси, на підставі якої можна буде визначити і роль 
біоенергетики як складової частини різноманітної 
та збалансованої структури теплозабезпечення. 
Метою має стати зважене використання 
сільськогосподарських площ. Крім цього, необхідно 
мінімізувати конкуренцію у використанні біомаси, 
подолати дефіцит і забезпечити її оптимальне 
використання в загальній системі забезпечення 
тепловою енергією.  
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5.4  Використання електроенергії із 
джерел відновлюваної енергії 
на місцевому, регіональному та 
надрегіональному рівнях  

Крім того, використання електроенергії, 
виробленої на регіональних енергоефективних 
установках, наприклад, фотовольтаїчних або 
вітрових, відкриває можливості для кліматично-
нейтрального забезпечення теплом міських 
територій. Електроенергія може вироблятися в межах 
громади або в передмісті, наприклад, за допомогою 
установок для перетворення електроенергії в 
теплову (технологія Power-to-Heat/Р2Н), електродних 
котлів і теплових насосів і подаватися в будівлі 
централізовано або через інтегровані в будинки 
системи. Утім, тут необхідно враховувати можливі 
конфлікти щодо потенціального використання наявних 
площ. Поруч із цим потенціал використання теплової 
енергії з нульовим рівнем викиду вуглецю мають 
надрегіональні рішення, у яких використовується 
електроенергія офшорних вітроелектростанцій. При 
цьому перевага установок великої потужності полягає 
в тому, що їх можна ефективно застосовувати для 
недопущення проблем у мережах.

Великі теплові насоси, що працюють від електрики, 
найвигідніше використовувати там, де є великі 
потужності. При цьому на вході має бути великий 
резервуар, наприклад, річка, чимале озеро або тепло 
землі. На виході краще забезпечити постійне базове 
навантаження у вигляді, наприклад, промислового 
використання (із процесом сушіння) або плавального 
басейну. Викиди СО2 зменшуються при використанні 
регенеративних джерел живлення електроенергією. В 
ідеальному варіанті вони мають бути постійними – так, 
як це буває у випадку гідроелектростанцій, насосно-
акумулювальних  електростанцій або біогазових 
установок35.

5.5  Використання відпрацьованого 
тепла 

У містах відпрацьоване тепло генерується у багатьох 
місцях. У рамках промислового виробництва, 
утилізації відходів і процесів перетворення енергії. 
Частину його в деяких країнах із міркувань екологічної 
та економічної вигоди використовують безпосередньо 
в рамках технологічних процесів, роботи систем 
або виробництва на підприємствах. Втрати якоїсь 
частини тепла вдається не допустити в рамках 
енергоефективних заходів. Залишки відпрацьованого 
тепла температурою понад 300 °C, утворення 
якого не оминути, часто використовуються для 
перетворення на електричну енергію. Вважається, що 
наразі наявний потенціал використаний  ще далеко 
не повністю. Оскільки в центрі уваги промислових 
компаній, малих підприємств, торговельних закладів 
і організацій, що працюють у сфері послуг, передусім 
перебувають їхні безпосередні справи, а не отримання 
тепла, використання цього потенціалу пов’язане з 
певними викликами. Відсутність знань про місцеві 
джерела відпрацьованого тепла в операторів 
тепломереж, зменшення відпрацьованого тепла на 
виробництвах, можливість нарахування тепла без 
СО2, невпевненість у можливості оформлення угод і 
довготривала перспектива реалізації таких проектів 
ускладнює проектувальникам або операторам 
систем централізованого теплопостачання розробку 
потенціалу. До того ж серйозним викликом є питання 
фінансового забезпечення, наявності необхідних 
температур і якості поставок.   

В усіх технологічних процесах краще не 
допускати утворення відпрацьованого тепла, ніж 
використовувати його. У довгостроковій перспективі 
скоротиться потенціал отримання тепла з 
відходів у зв’язку з їхнім зменшенням і повторним 
використанням (циркулярна економіка замкненого 
циклу), тому отримання відпрацьованого тепла 
від переробки відходів у сьогоднішніх масштабах 
буде ще можливим лише у короткостроковій або 
середньостроковій перспективі.

35  Олівер Бухін, Хайнер Вількенс, д-р Карстен Ліндлофф. «Досьє. Огляд технологій опалення та охолодження», 2020, с. 24 
<https://www.dena.de/fileadmin/user_upload/20200702_Dossier_Erneuerbares_Heizen_und_Kuelen_final.pdf>.
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Ілюстрація 10. Використання відпрацьованого тепла та джерел відпрацьованого тепла, типовий діапазон температур, 
дані та графік: Німецьке енергетичне агентство, 2017_dena_Flyer_Abwaermenutzung.pdf’, 2017 <https://www.dena.de/
fileadmin/dena/Dokumente/Meldungen/dena_Flyer_Abwa__rmenutzung.pdf> с. 4, 5.
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Використання відпрацьованого тепла стічних вод 
може відбуватися або за допомогою установки з 
обробки технологічних вод, або безпосередньо 
при заборі з каналізації. Найбільший потенціал 
використання тепла каналізаційних вод існує в місцях 
компактного розташування багатоповерхових будинків 
у зв’язку з високою щільністю їхнього заселення. Тут 
достатньо стічних вод для того, щоб забезпечити 
рекуперацію тепла з каналізаційної системи. Але 
для використання відпрацьованого тепла стічних 
вод необхідна наявність дуже високих енергетичних 
стандартів будівель, що часто не уявляється 

можливим через вік конструкцій і приписи щодо 
охорони історичних пам’ятників у центрі міст або 
через соціальні структури. У районах менш компактної 
забудови використання тепла каналізаційних вод 
може бути цікавим хіба що безпосередньо в будинку. 
У більшості випадків пропускна здатність каналізації 
тут недостатня для використання тепла стічних 
вод. Тепло стічних вод може використовуватися і 
для охолодження, наприклад, офісних будівель, у 
майбутньому такий підхід набуватиме все більшого 
значення. 
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Така типологія будівель, як обчислювальні центри, у 
майбутньому також відіграватиме все більшу роль у 
зв’язку з розвитком діджиталізації, тобто потенціал 
використання відпрацьованого тепла таких споруд із 
часом зростатиме. В обчислювальних центрах тепло 
утворюється насамперед при охолодженні серверних 
приміщень. У більшій частині систем охолодження, 
що застосовуються тут, температура зворотного 
теплоносія після охолодження повітря становить 
25 – 35 °C. У майбутньому в рамках зростання 
виробництва водню стане можливим використання 
відпрацьованого тепла, що утворюється під час 
процесів електролізу.  

Низькотемпературні мережі також можна 
експлуатувати на рівні температур потоків 
відпрацьованого тепла. При цьому генерація тепла 

згідно з концепцією інтеграції в будівлю може 
відбуватися за допомогою децентралізованих 
теплових насосів. Реалізація такої концепції має 
переваги, зокрема, у нещільно забудованих районах36. 

У виробничих процесах відпрацьоване тепло частково 
може використовуватися знову в тих самих процесах. 
Для цього застосовуються теплотрансформатори, у 
яких відбувається процес змішування відпрацьованого 
тепла з холодним потоком. Таким чином можна 
застосовувати відпрацьоване тепло з температурою 
нижче за 130 °C, при цьому холодний потік 
використовується для конденсування холодильного 
агенту та подальшого випарювання з частиною 
відпрацьованого тепла37.

36  Бухін, Вількенс і Ліндлофф, с. 22.
37  Falk Cudok, Nikolai Kononenko, and Felix Ziegler, ‘Absorptionswärmetransformator Und Die Erweiterung Als Absorptionswärmewandler’, 

DKVJahrestagung. Hannover, 2013.

Ілюстрація 11. Поєднання технологій, G=інтегрована в будівлю, N=мережі, кольори: червоний=опалення, 
синій=охолодження. 

Відновлюване джерело +
відновлюваний 
перетворювач

Пряме 
використання 
(котел, Р2Н)

Тепловий 
насос

Газо-
абсорбційний  
тепловий 
насос

Компресійний 
холод

Сорбційний 
холод

Сорбційне 
висушування

Електроенергія з ВДЕ Б / М Б / М

Приповерхнева геотермія Б / М Б

Глибинна геотермія М М Б / М Б
Виробниче відпрацьоване 
тепло М М

Сонячна теплова енергія Б / М Б / М Б / М Б

Біомаса М Б / М Б

Біогаз, водень М Б / М Б / М

Біогаз + рекуперація М Б / М Б / М Б / М Б

Водень + паливний елемент М Б / М Б / М

Технології опалювання Б Інтегровані в будівлю
Технології охолодження М Мережеві 
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Глосарій
Відпрацьоване тепло 
Тепловий потік, використаний у технологічному процесі або отриманий як побічний продукт, що через незначний 
температурний рівень не використовується й віддається в довкілля.  

Біомаса 
Біомаса – це матеріали органічного походження, тобто матерія, що живе або зростає в природі, а також відходи 
живих і мертвих істот.

Енергетична концепція 
Під енергетичною концепцією розуміється об’єднання відповідних технологій для надання послуг, наприклад, 
опалення або охолодження приміщень, підігріву питної води або осушення повітря.   

Інтеграція в будинок 
Надання необхідної енергетичної послуги відбувається в будинку, при цьому можуть використовуватися джерела 
довкілля, розташовані поблизу.

Великі теплові насоси   
Великими тепловими насосами зазвичай називаються теплові насоси потужністю від 100 кВт до більше ніж 1 000 
кВт. Ще більші теплові насоси зустрічаються рідко, хоча зараз і будують агрегати до 45 МВт.

Тріски 
Тріски – це роздрібнена деревина та стандартна форма такого первинного енергоносія, як біомаса. Залежно від 
розмірів трісок їх ділять на різні категорії. Використовуються для опалення за допомогою котлів, що працюють на 
біомасі. 

Сталість 
Загалом сталість – це принцип, в основі якого лежить споживання адекватної кількості ресурсів у певних 
цілях протягом певної кількості часу. Сталість у цьому дослідженні стосується викидів від технологій, що 
використовуються в енергетичних концепціях, а також вірогідності того, що певну концепцію доцільно буде 
використовувати і в майбутньому. 

Мережеві концепції 
Мережевими енергетичними концепціями є концепції, у яких основна кількість рушійної енергії не може бути 
надана поблизу будівлі. Існують, наприклад, мережі електроенергії, мережі централізованого теплопостачання 
на близькі та далекі відстані. 

Пелети  
Пелети – це спресовані гранули біомаси циліндричної форми діаметром менше одного сантиметра. Вони часто 
використовуються у відносно невеликих котлах, що працюють на біомасі, оскільки мають дуже однорідну форму. 

Фотоелектричні системи  
Фотоелектричні системи забезпечують пряме перетворення сонячного випромінення на електричну енергію у 
напівпровідниковому матеріалі.  
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Регіональне виробництво 
У плані енергетичних концепцій мається на увазі, що знання про технічне обслуговування, експлуатацію 
та управління можуть використовуватися або поширюватися в межах певної громади або певного району. 
Виробництво вважається регіональним, якщо воно може відбуватися в межах Туреччини. 

Сонячна теплова енергія 
Під сонячною тепловою енергією розуміється пряме перетворення сонячного випромінення на тепло. Існують, 
наприклад, такі концепції, як підігрів гарячої води, геліоконцентратори або вакуумні трубки. 

Технологія 
Поняття технології в цьому документі означає знання, що використовується у вигляді технічних структурних 
елементів або технічних систем для перетворення енергії. Прикладами технологій слугують установки для 
отримання сонячної теплової енергії, на яких сонячне випромінення передається на теплоносії, або сорбційні 
холодильні установки, що використовують теплий водяний потік для підготовки холодної води. 

Тепловий насос 
Тепловий насос використовує енергію на незначному температурному рівні, щоб через внутрішній контур надати 
її на високому температурному рівні. Можливі температури теплоносія, що подається, великою мірою залежать 
від робочої речовини.  
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Скорочення
ПГ Парникові гази

нСТГ  Національна система торгівлі викидами

ОТГ Об’єднані територіальні громади  

БКН Будівельний кодекс Німеччини 

НКРЕКП   Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг 

ІТП Індивідуальний тепловий пункт

ВДЕ Відновлювані джерела енергії

ДФРР Державний фонд регіонального розвитку

SECAP  План дій зі сталого енергетичного розвитку та захисту клімату

Р2Н Виробництво теплової енергії з електрики (Power to Heat)
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