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Сінческул І. Л. Зарубіжний досвід організації діяльності теплопостачальних підприємств на місцевому рівні
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Н
а сьогодні в Україні теплопостачання є однією 

зі сфер, яка зазнає значних збитків, обумовле-

них як змінами, що відбуваються в сучасно-

му суспільстві, так і недоліками в інституційній базі 

ведення господарства та внутрішніми організацій-

но-економічними проблемами комунальних підпри-

ємств. Проблемний характер теплогенерації та те-

плопостачання не є особливістю України, ці системи 

мають свої складності у світовій практиці в цілому, 

але провідні країни з ними успішно справляються, по-

стійно накопичуючи корисний досвід удосконалення 

роботи систем теплозабезпечення. 

Аналіз вивчення та перенесення зарубіжного 

досвіду на діяльність віт чизняних підприємств є не-

обхідним з декількох позицій: по-перше, така наукова 

робота забезпечує нові знання з питань організації 

теплосистем; по-друге, фахівці цієї галузі отримують 

доступ до апробованих на практиці інноваційних рі-

шень; по-третє, адаптація зарубіжного досвіду до 

національних умов забезпечує не тільки економіч-
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них ефект, а і соціальний – у краї ні формується нова 
культура взаємовідносин бізнесу, влади, населення.  
У контексті євроінтеграційних тенденцій для Украї-
ни особливо актуальний досвід саме європейських 
країн, тим більше, що в багатьох з них уже до кінця 
ХХ ст. було досягнуто значних успіхів у сфері органі-
зації та управління теплоенергетикою та теплопоста-
чанням. Поштовхом до цього послужила енергетична 
криза 1973–1974 рр., що змусила уважніше ставитися 
не лише до питання енергоресурсозбереження, але  
й управління енергетикою. На даний час управління в 
європейській теплоенергетиці характеризується:

 високою відповідальністю на всіх рівнях і 
відкритістю в діяльності компаній;

 удосконаленою моделлю  управління взаємо-
відносинами, що орієнтована на споживачів 
і надає їм можливості для впливу на систему 
теплопостачання;

 реалізацією «трьох Е» енергетичної політики 
ЄС: енергетична безпека, економічна конку-
рентоспроможність і екологізація бізнесу [10].

Дослідженню проблеми управління взаємовід-
носинами сучасних підприємств присвячені праці 
багатьох іноземних дослідників, зокрема Р. Акоф-
фа, Р. Арбатта, Л. Беррі, А. Бравермана, Ф. Вебстера,  
Н. Вудкока, П. Гембла, Я. Гордона,  К. Гренрооса, С. Діба,  
Е. Долана, Дж. Еванса,  Дж. Меннінга, У. Оучі, Т. Пі-
терса, Дж. Рассела, Ф. Райхельда, М. Стоуна, Т. Тома-
са, Р. Уотермана, М. Хаммера та багатьох інших. 

Мета цієї публікації – проаналізувати практи-
ку організації діяльності теплопостачальних підпри-
ємств у розвинених країнах.

Д
іючі в європейських країнах теплопостачальні 
підприємства мають різні форми власності: 
державну, муніципальну, кооперативну, при-

ватну і змішану. При цьому в більшості міст з розви-
неним централізованим теплопостачанням відпові-
дальність за нього, а також за надання інших кому-
нальних послуг несуть муніципалітети. Це об’єктивно 
обумовлено тим, що централізоване теплопостачання 
є частиною міської інфраструктури і його розвиток 
повинен координуватися з розвитком міста та його 
муніципальних служб. Роль муніципалітету полягає 
у виконанні координуючих і контролюючих функцій 
у розвитку та експлуатації систем теплопостачання 
[1, с. 4–7]. Але цього зараз недостатньо. В Україні 
ці функції місцевої влади необхідно значно розши-
рити. Зокрема, підприємства вітчизняної системи 
житлово-комунального господарства (ЖКГ), у т. ч.  
і теплопостачальні, потребують фінансової підтрим-
ки з боку держави, здійснення регуляторних заходів, 
роз’яснювальної роботи, організації в регіоні іннова-
ційної інфраструктури та створення інвестиційних 
фондів. Усе це практикується в європейських країнах 
і також потребує поглибленого вивчення. Особливий 
інтерес представляють зарубіжні організаційні фор-

ми розподілу управлінських функцій і зобов’язань.

Так, у Данії теплові мережі систем централізова-
ного теплопостачання і частина теплоджерел знахо-
дяться в муніципальній власності. Тільки для невели-
ких систем централізованого теплопостачання харак-
терна форма кооперативів споживачів [11]. Переважне 
використання муніципальної форми власності влас-
тиве також для Фінляндії та Німеччини [12]. У Швеції 
все більшого розповсюдження набувають теплопоста-
чальні підприємства у формі акціонерного товариства, 
і у багатьох випадках власником 100% акцій такого під-
приємства є муніципалітет, хоча можливо і поєднання 
приватних і муніципальних власників акцій.

П
роте наявність різних форм власності в окре-
мих випадках спричиняє протиріччя між ін-
тересами різних власників. Як приклад можна 

навести Швецію, де у формуванні тарифів на теплову 
енергію інститут державного регулювання участі не 
бере. Приватні інвестори та власники акцій підпри-
ємств теплопостачання значно більше зацікавлені  
в отриманні прибутку від теплопостачання, ніж муні-
ципалітети. Цей конфлікт інтересів проявляється під 
час формування тарифів, але він і вирішується шляхом 
компромісу між учасниками управління системами 
теплопостачання, що знаходяться в муніципальній 
власності, здійснюється або персоналом муніципалі-
тету або спеціалізованою компанією, що є незалежною 
юридичною особою [12]. Наприклад, у Данії муніци-
палітет здійснює управління підприємствами тепло-
енергетики через раду директорів, члени якої вибира-
ються міською радою і представляють усі зацікавлені 
сторони. До ради директорів входять і представники 
споживачів. Адміністрації підприємств теплопоста-
чання несуть відповідальність перед цією радою.

У великих системах централізованого тепло-
постачання декілька муніципалітетів можуть об’єд-
нуватися і створювати компанії з передачі тепла, до 
функцій яких входять проектування, фінансування, 
будівництво, експлуатація і розвиток магістральних 
теплових мереж. Ці компанії купують тепло у ви-
робників, виробляють тепло на власних джерелах, 
транспортують тепло до теплообмінних станцій. Від 
теплообмінних станцій до окремих споживачів тепло 
передається теплопостачальними компаніями відпо-
відних муніципалітетів [7].

Для організації теплопостачання у структурі са-
мих муніципалітетів також існують відповідні струк-
турні підрозділи. Розмір таких підрозділів і їх спеціа-
лізація, як правило, залежать від розміру муніципаль-
ного утворення та його теплоенергетичної системи. 
Технічний підрозділ муніципалітету невеликого міс-
та, окрім централізованого теплопостачання, може 
відповідати за інші комунальні послуги та міський 
благоустрій в цілому. У великому місті для організа-
ції теплопостачання може створюватися незалежний 
підрозділ, що має власну розгалужену структуру. На-
приклад, у такому підрозділі можуть бути розділені 

виробництво та розподіл теплової енергії [7].
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П
роблеми в теплопостачанні є інтернаціональ-

ними, і ті проблеми, які зараз постають перед 

українськими теплоенергетиками, вже дово-

дилося вирішувати в країнах спочатку Західної Євро-

пи, а потім в європейських постсоціалістичних краї-

нах. Як показав досвід, для розвитку теплоенергетики 

потрібний перехід від моделі, в якій пріоритетним 

елементом є виробництво, до моделі, де основна увага 

приділяється споживачу (тобто перехід до управління 

взаємовідносинами), а одним з основних принципів 

реформування та розвитку теплопостачання має бути 

забезпечення співпраці між усіма стейкхолдерами. 

Сьогодні на ринку теплопостачання європейських 

країн до подібних стейкхолдерів слід віднести такі:

1. Держава. Законодавчо визначає загальні 

принципи правових і економічних відносин у сфері 

теплоенергетики та правила регулювання природних 

монополій (зазвичай це робиться у вигляді спеціаль-

них законів про теплопостачання), здійснює еколо-

гічний, технічний та інший нагляд, проводить лібера-

лізацію ринку.

2. Регулюючий орган. Установлює тарифні 

меню, систему економічних санкцій і розмір плати за 

підключення до системи теплопостачання. У більшо-

сті європейських країн цей орган виведено зі струк-

турного підпорядкування регіональної та муніци-

пальної влади, що дозволяє йому бути незалежним в 

ухваленні рішень. 

3. Адміністрації муніципальних утворень. 

Розробляють плани розвитку теплопостачання, здій-

снюють загальний контроль розвитку системи цен-

тралізованого теплопостачання, виходячи з інтересів 

споживачів. Не втручаються в оперативну діяльність 

теплопостачальних підприємств, але при їх привати-

зації, як правило, мають право «золотої акції», тобто 

можуть блокувати деякі рішення акціонерів.

4. Підприємства теплоенергетики. Продають 

теплову енергію в загальноміські мережі, оперативно 

підпорядковані диспетчерам підприємства теплових 

мереж. У більшості випадків приватизовані, але при 

цьому договірні вимоги щодо параметрів теплоносія 

жорстко регламентовані та їх неухильно дотриму-

ються, оскільки за відхилення від них неодмінно вво-

дяться економічні санкції, що встановлені органом 

державного регулювання. Присутні елементи конку-

ренції між теплоджерелами, хоча про повномасштаб-

ну конкуренцію не йдеться.

5. Споживачі. Усі знаходяться в рівних умовах. 

Розраховуються за приладами обліку теплової енер-

гії та за ними же, що не менш важливо, контролюють 

параметри теплопостачання. Законодавчо закріплена 

обов’язковість установки приладів обліку спожива-

ної теплової енергії.

У загальному вигляді модель відносин учасни-

ків ринку теплової енергії в європейських країнах 

представлено на рис. 1. Ця схема є в певному сенсі 

ДЕРЖАВА  

МУНІЦИПАЛІТЕТ  РЕГУЛЮЮЧИЙ ОРГАН  

Підприємство,
що експлуатує
теплові мережі

 
 
 

Підприємство,
що експлуатує

теплові джерела

 
 
 

А
кц

ії,
 

бл
ок

ую
че

 
пр

ав
о 

Д
ог

ов
ор

и 
по

ст
ач

ан
ня

 

СПОЖИВАЧІ  

Договори 
купівлі 

Договори
купівлі

Закон Закон 

Стимули  Тарифи  

Нагляд 
(екологічний, 

технічний 
тощо) 

Аудит 

Ін
ве

ст
иц

ій
на

пі
дт

ри
м

ка  

Доступ до
інформації

Екобезпека 

Розв’язання конфліктних
ситуацій 

Рис. 1. Типова модель взаємовідносин учасників ринку теплової енергії в європейських країнах
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«типовою», хоча і може мати деякі відхилення, обу-

мовлені особливостями тієї чи іншої країни.

Зарубіжні теплопостачальні системи в рамках 

регуляторної політики муніципалітетів відслідкову-

ють повний перелік інструментального забезпечення 

економічних відносин на певній території: нараху-

вання, платежі, пільги, соціальні виплати, конку-

рентні впливи. Теплопостачальні підприємства, від-

чуваючи найгострішу конкуренцію з боку фірм, що 

пропонують за свій рахунок перемкнути споживачів 

на теплопостачання від локальних теплоджерел, до-

дають максимум зусиль зі зниження витрат і підви-

щення якості теплопостачання, щоб утримати свій 

сектор ринку.

Ф
орма власності підприємств, як правило, ак-

ціонерна, певна частина акцій знаходиться 

в одного або декількох муніципалітетів. Пе-

редача майна приватним операторам здійснюється  

в різних формах, а саме [2]:

1. Контракт на управління. Згідно з контрак-

том на управління приватна компанія управляє усією 

системою теплопостачання й отримує гроші за свої 

послуги. У даному випадку не відбувається зміни 

власника, але і не здійснюються капітальні вкладення 

в систему теплопостачання з боку приватної компа-

нії. Як правило, контракти на управління є середньо-

строковими.

2. Оренда. За умовами договору оренди муні-

ципалітети або інші місцеві органи влади зберігають 

право власності на об’єкти систем централізова-

ного теплопостачання, а орендар отримує права на 

управління ними на певний період. Орендар також 

відповідає за експлуатацію та ремонт устаткування 

теплоджерел і теплових мереж, необхідних об’єктів 

допоміжної інфраструктури, реалізує теплову енер-

гію, управляє потоком грошових коштів, а також бере 

на себе комерційні риски від цієї діяльності. Згідно 

з типовою угодою оренди орендар платить орендну 

плату власникові й отримує дохід від продажу тепла 

протягом усього терміну його дії. 

3. Концесійні угоди. Усі концесійні угоди вклю-

чають договір оренди на використання активів, а так 

само інші контрактні угоди. Проте вони мають біль-

ший ризик для приватного оператора, ніж догово-

ри оренди. Подібно до оренди концесійна угода дає 

можливість приватній організації отримати право 

на управління системою централізованого теплопос-

тачання на фіксований, зазвичай тривалий, період. 

Основною відмінністю є те, що концесіонер бере на 

себе зобов’язання здійснювати інвестиційні вкладен-

ня в концесійний період, включаючи модернізацію 

системи, а також відповідає за відновлення і заміну 

основних засобів. Після закінчення концесійної угоди 

всі нові та старі активи повертаються власникові. Кон-

цесійні угоди зазвичай містять детальні домовленості 

про структуру тарифів на теплову енергію, якість на-

дання послуг, зобов’язання оператора відносно тех-

нічних покращень системи теплопостачання.

4. Контракти типу «Будівництво – володіння –  

експлуатація – передача (БВЕП)» і «Будівництво – 

володіння – експлуатація (БВЕ)». Контракти типу 

БВЕП і БВЕ схожі з концесійними угодами, проте 

вони укладаються тоді, коли виникає необхідність 

будівництва нових генеруючих потужностей і/або 

мереж. Такі контракти переводять відповідальність 

за схеми фінансування, будівництва й управління 

об’єктів систем централізованого теплопостачання 

від державних або муніципальних структур у при-

ватний сектор. За контрактом типу БВЕП підрядчик 

управляє енергетичними активами, побудованими їм 

за період дії контракту, після закінчення якого пере-

дає їх державним або муніципальним структурам. За 

угодою типу БВЕ приватна компанія залишає  за со-

бою право на активи, будівництво яких вона фінансу-

вала та якими управляла згідно з контрактом.

Зворотний зв’язок у діяльності підприємств 

здійснюється через реакцію конкурентів, вимоги 

споживачів, контроль і санкції адміністрацій муніци-

пальних утворень, держави і регулюючого органу. 

Т
епер розглянемо детальніше досвід окремих єв-

ропейських країн у сфері теплоенергетики, який 

може бути цікавий і корисний для України.

Данія. Галузь теплоенергетики Данії вважаєть-

ся однією з кращих у світі. Пріоритетами датської 

енергетичної політики є підвищення ефективності 

використання енергетичних ресурсів по усьому лан-

цюжку від їх виробництва до кінцевого споживача  

і постійне збільшення частки поновлюваних джерел 

енергії та природного газу як найбільш екологічно 

чистих видів палива в енергетичному балансі країни 

[4]. Так, за останні 15 років при виробництві тепло-

вої енергії частка вугілля знизилася з 45% до 20%, при 

одночасному збільшенні частки природного газу від 

18% до 35% і поновлюваних джерел енергії від 17% 

до 40%. За 20 років споживання первинних енергоре-

сурсів на опалювання одиниці площі знизилося удві-

чі, що сприяло щорічному зниженню енергоємності 

ВВП майже на 3%.

Високий рівень ефективності в теплоенерге-

тиці, що існує в Данії, досягнутий здебільшого в ре-

зультаті розвитку систем централізованого тепло-

постачання (далі – ЦТ). Уже до середини 1990-х років 

частка систем ЦТ склала близько 60% від загального 

споживання тепла. На даний момент до системи ЦТ 

підключено близько 500 тис. установок, що забезпе-

чують теплом більше 1 млн житлових будівель і вели-

ку кількість інших споживачів [4]. При цьому всі спо-

живачі мають системи комерційного обліку, а також 

можливість регулювання споживання тепла залежно 

від власних потреб і, отже, безпосередньо беруть 

участь в енергозбереженні.
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Як свідчить практика, ЦТ дозволяє забезпечити: 

 надійність теплопостачання на національно-

му рівні та відповідний тепловий комфорт на 

основі національного принципу мінімальних 

витрат;

 підвищення рівня енергоефективності ви-

робництва та сфери послуг;

 мінімальний викид в атмосферу СО2 й інших 

забруднюючих речовин.

 У Данії централізоване теплопостачання регу-

люється спеціальним законом про теплопостачання, 

основна мета якого полягає в стимулюванні розвитку 

централізованого теплопостачання на базі спільного 

виробництва тепла й електроенергії [6].

Закон установлює чіткий взаємозв’язок усіх сто-

рін, що беруть участь у теплопостачанні, і їх відпові-

дальність за результати діяльності системи теплоза-

безпечення. Так, відповідно до Закону місцева влада 

несе відповідальність за планування розвитку та вико-

нання проектів на місцевому рівні, гарантує їхню со-

ціальну й економічну ефективність, а також відповід-

ність проектів національній енергетичній політиці [6].

О
собливим напрямом для Данії є створення 

міні-ТЕЦ потужністю до 1 МВт, передусім, на 

базі діючих котельних шляхом надбудови на 

них газових турбін [8]. Крім того, близько 20 відсот ків 

палива, використовуваного ЦТ, представляють собою 

місцеві, невикопні види палива, у т. ч. солома і відхо-

ди деревної тріски. Ці джерела енергії, на відміну від 

вугілля, нафти або газу виділяють тільки ту кількість 

вуглекислого газу, яку вони поглинули протягом сво-

го життя та яка все одно потрапила б в атмосферу за 

природного розпаду так само, як і при спалюванні. 

Європейська практика теплозабезпечення, у т. ч.  

данський досвід, виділяють групу критеріїв розвит-

ку системи, серед яких відмітимо «інституціональну 

ефективність» та організаційно-операційну.

Інституціональна ефективність обумовлена, 

перш за все, тим, що майже всі компанії, що здійсню-

ють централізоване теплопостачання, є власністю 

споживачів або безпосередньо (у формі кооперативів 

споживачів), або опосередковано (у формі муніци-

пальної компанії). Відповідно, споживачі обирають 

членів ради директорів компанії або безпосередньо, 

або побічно – за допомогою загальних виборів муні-

ципальної Ради.

Велике значення має правильна організація 

пунктів продажів теплової енергії. У Данії в усіх 

житлових будинках створюються асоціації власни-

ків квартир, які юридично є власниками будівель по 

зовнішніх габаритах, і, відповідно, покупцями кому-

нальних послуг, у тому числі теплопостачання. Асо-

ціація власників квартир несе відповідальність за усе 

внутрішньобудинкове устаткування і розподіл усіх 

витрат на його утримання між квартирами, а також 

за розподіл витрат на теплову енергію, що купується, 

і на виробництво гарячої води на об’єднаній підстан-

ції [8].

У Данії тариф для продажу тепла будівлі включає 

такі складові: вартість під’єднання для нових спожи-

вачів; фіксована вартість поточного обслуговування, 

ремонту і врахування втрат у мережах (абонентська 

плата); змінюваний енергетичний тариф; змінюваний 

тариф інших ініціатив для зниження температури 

повернення. Якщо постачальник тепла встановлює 

тепловий лічильник на вході в будівлю і обслуговує 

його, то вартість лічильника та його обслуговування 

також включається в тариф на теплову енергію.

З
авдяки продуманій і зваженій тарифній полі-

тиці забезпечується фінансова ефективність 

теплоенергетики, яка також підкріплюється 

доступними інвестиційними ресурсами. Більшість 

теплоенергетичних підприємств фінансують свої ін-

вестиції в мережі і ТЕЦ, використовуючи внутрішні 

та міжнародні кредити при мінімальному ринковому 

відсотку (не більше 5% річних). Більше того, багато 

банків конкурують за можливість надання найкра-

щих умов кредиту, оскільки в Данії існує висока га-

рантія повернення кредиту.

Латвія. У середині 1990-х років латвійська тепло-

енергетика характеризувалася масовими неплатежами 

населення, застарілою технічною базою, зниженням 

обсягів виробництва та низькою якістю послуг. Для 

покращення ситуації керівництво країни та регіональ-

ні органи влади почали створювати нові або реформу-

вати старі теплоенергетичні компанії, що впроваджу-

вали нові маркетингові підходи (а згодом і управління 

взаємовідносинами) у свою діяльність [3]. Наведемо 

приклад ризької компанії «Rigas Siltums», 49% акцій 

якої спочатку належало державі, 49% – муніципалітету 

м. Риги і 2% – приватному банку. Пізніше пакет акцій, 

що належав приватному банку, був викуплений компа-

нією «Dalkia City Heat», якій, проте, не дозволили ви-

купити частку муніципалітету, залишивши тим самим 

«Rigas Siltums» публічною компанією [5].

Ризька дума і «Латенерго» спільним догово-

ром передали новій компанії старі борги споживачів  

у сумі 128 млн долл. США. З цих боргів було поверне-

но близько 30 млн дол. США, інші виявилися безпер-

спективними, і у 2003 р. «Латенерго» і Ризька дума 

домовились і звільнили «Rigas Siltums» від обов’язку 

займатися старими боргами.

Нові договори зі споживачами укладалися за 

принципом: одна будівля – один споживач. При цьо-

му, відповідно до програми розвитку, були ліквідо-

вані всі ЦТП (централізоване теплопостачання) і у 

складі автоматизованих ІТП (індивідуальні теплові 

пункти) були встановлені однопотокові лічильники. 

ІТП встановлювались відразу у великій кількості, що 

дозволило понизити закупівельні ціни. Одночасно  

з ліквідацією ЦТП було замінено 60% розподільних 

теплових мереж.
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Установка ІТП і приладів обліку здійснювала-

ся за рахунок коштів «Rigas Siltums», а основними 

джерелами фінансування заходів програми розвитку 

були та є власні кошти «Rigas Siltums» і кредити. На 

даний момент при підключенні нового споживача 

прокладення мереж відбувається за рахунок компа-

нії, але при цьому укладається договір про викуп цієї 

ділянки мережі протягом 10 років. Поняття «опалю-

вальний сезон», також як і в Литві, не існує в класич-

ному розумінні, проте тут включенням опалювання 

управляє автоматика ІТП залежно від температури 

зовнішнього середовища. 

Ц
ікавою особливістю реформи теплоенергети-

ки в Латвії є стабільність тарифу на тепло – 

його ставка не змінювалася протягом перших 

7 років реформи. Але водночас платіжна політика 

проводиться дуже жорстко: якщо немає 100% спла-

ти за тепло, будинок відключається від опалювання. 

Такий підхід забезпечив високий рівень сплати за те-

пло, нині неплатежі складають менше 1%.

Німеччина. У Німеччині існує розвинений ло-

кальний ринок теплопідприємств із сильною конку-

ренцією централізованому теплопостачанню з боку 

автономних джерел. Навіть у Східній Німеччині, де 

щільність міського населення досить висока, частка 

централізованого теплопостачання в житловому сек-

торі складає тільки близько 25%. У результаті фірми 

централізованого теплопостачання вимушені боро-

тися за свою частку на ринку, внаслідок чого ціни на 

тепло, що постачається ними, мають тенденцію до 

зниження [4].

Основним завданням у Німеччині у сфері тепло-

енергетики на даний момент є послідовне в часі зни-

ження потреби будівель в теплоенергії для підтримки 

в них необхідного теплового комфорту. Розроблена 

і практично реалізована тепломодернізаційна про-

грама. До переліку її енергозбережувальних заходів 

входить належна теплоізоляція нових будівель і сана-

ція раніше побудованих, регулярний огляд і контроль 

справності теплогенеруючих пристроїв, складання 

енергетичного паспорта будівель, енергетичний аудит 

об’єктів з високим рівнем енергоспоживання, підра-

хунок фактичних витрат на опалювання, вентиляцію, 

кондиціонування та гаряче водопостачання [4].

Для реалізації цих заходів розроблено механізм 

фінансування робіт з теплозбереження. Так, домов-

ласники мають право отримання пільгового кредиту 

через уповноважений державний банк, ставка рефі-

нансування при цьому на 50–60% нижче, ніж у комер-

ційних банках і складає 2–2,5%. Кредит видається на 

10 і більше років, повернення кредиту здійснюється 

за рахунок орендарів квартир шляхом включення цих 

витрат до вартості оренди. При цьому, як показує 

практика, фактичне збільшення витрат є незначним, 

до 10%, оскільки істотно знижуються витрати на опа-

лювання та гаряче водопостачання [9].

Крім того, розроблено і впроваджено комер-
ційну систему фінансування – Контрактант. За цією 
системою комерційна фірма за рахунок своїх і пози-
кових коштів виконує роботи з енергозбереження в 
будівлі й експлуатує устаткування до моменту повної 
його окупності й отримання визначеної договором 
частки прибутку, у зв’язку з чим вона зацікавлена в 
досягненні максимальної ефективності виконаного 
проекту. Повернення коштів здійснюється також за 
рахунок орендарів.

Т
аким чином, розглянувши досвід європей-
ських країн, які успішно реформували і роз-
вивають теплоенергетику, зробимо висновок, 

що теплоенергетичні компанії нині широко викорис-
товують у своїй діяльності принципи і підходи управ-
ління взаємовідносинами, максимально орієнтую-
чись на споживача. Характерними особливостями 
їхньої діяльності є:

1. Стовідсотковий облік споживання тепло-
вої енергії (за допомогою приладів). Кожен споживач 
оплачує реальне теплоспоживання і може отримува-
ти реальний економічний ефект від заходів, що про-
водяться ним щодо енергозбереження.

2. Використання зручних розрахункових схем. 
Отримання відомостей з приладів обліку теплової 
енергії здійснюється персоналом теплопостачальних 
підприємств, а для великих споживачів широко вико-
ристовується дистанційне отримання відомостей за 
допомогою модема. 

3. З технологічної точки зору виробництво і роз-
поділ теплової енергії організовані таким чином, щоб 
забезпечити високу якість, максимальний термін екс-
плуатації та мінімальні експлуатаційні витрати. 

4. При виробництві теплової енергії широко за-
стосовуються такі альтернативні джерела, як де-
ревні відходи, метан з міських звалищ, сміттєспалю-
вальні установки, теплові насоси, сонячні панелі тощо. 

5. Постійно здійснюється реконструкція та 
модернізація мережевого господарства, основними 
домінантами при цьому є великий ресурс коефіцієнта 
корисної дії генерації та високі показники у зниженні 
технологічних втрат. Відбувається повсюдна заміна 
ЦТП на ІТП. Теплові пункти споживачів обладнані 
автоматичними регулюючими пристроями, що до-
зволяють змінювати режим тепло споживання. 

6. Прибутки від продажу теплової енергії покри-
вають усі довгострокові витрати, включаючи інвес-
тиції при помірному відсотку на капітал. Прибуток, 
що отримується понад ці витрати, використовується 
для зниження тарифу, тобто на користь споживача. 

7. Структура тарифу адекватно відбиває 
структуру витрат теплоенергетичних компаній, 
при цьому більшість компаній застосовують тариф  
з трьома компонентами: одноразова плата за підклю-
чення; постійна частина, пов’язана зі встановленою 
потужністю; змінна частина, пов’язана зі спожитою 

кількістю тепла.
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Отже, розглянутий досвід, на наш погляд, є ко-
рисним для України і може бути успішно адаптова-
ний, у т. ч. у контексті впровадження управління вза-
ємовідносинами у сфері теплоенергетики.

ВИСНОВКИ

Узагальненням закордонного досвіду обґрунто-
вано, що наявність різних форм теплопостачальних 
підприємств у розвинених країнах має об’єктивну 
природу та форми власності: державну, муніципальну, 
кооперативну, приватну і змішану. Кожна країна ви-
бирає свою модель, а ефективність роботи теплосис-
теми є результатом інтеграції зусиль усіх зацікавлених 
сторін (стейкхолдерів). У більшості міст з розвиненим 
централізованим теплопостачанням відповідальність 
за нього, а також за надання інших комунальних по-
слуг несуть муніципалітети. Це об’єктивно обумовле-
но тим, що централізоване теплопостачання є части-
ною міської інфраструктури та його розвиток повинен 
координуватися з розвитком міста. Управління систе-
мами теплопостачання здійснюється або персоналом 
муніципалітету, або спеціалізованою компанією, що є 
незалежною юридичною особою. При цьому протя-
гом останніх 10–20 років у європейських країнах від-
бувся перехід від моделі, в якій пріоритетним елемен-
том є виробництво, до моделі, де основна увага при-
діляється споживачу, а одним із основних принципів 
реформування та розвитку теплопостачання повинне 
бути забезпечення співпраці між усіма стейкхолдера-
ми. Сьогодні на ринку теплопостачання європейських 
країн до таких стейкхолдерів належать органи дер-
жавної влади і, зокрема, органи, що регулюють тари-
фи, та органи, що контролюють якість послуг; органи 
місцевого самоврядування; теплогенеруючі компанії 
та безпосередньо споживачі. Подальші дослідження 
будуть зосереджені на особливостях впровадження 
даної моделі в Україні.                   
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