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Ця публікація була розроблена за сприяння Європейського Союзу в рамках 
Ініціативи EU4Energy та за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» у 
рамках Проекту “Збільшення впливу громадянського суспільства у моніторингу 
та політичному діалозі щодо реформ в енергетиці та суміжних секторах 
відповідно до імплементації Угоди про Асоціацію”. За зміст цієї публікації несуть 
відповідальність Громадська організація «ДІКСІ ГРУП», а також Громадянська 
мережа «ОПОРА», Всеукраїнська громадська організація «Енергетична Асоціація 
України», Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля», Асоціація 
«Європейсько-Українське енергетичне агентство». Зміст цієї публікації 
не жодним чином не відображає точку зору Європейського Союзу та/або 
Міжнародного фонду «Відродження».

До ініціативи EU4Energy належить вся підтримка ЄС, націлена на покращення 
енергозабезпечення, енергетичної безпеки та взаємозв’язків, а також на просування 
енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії у країнах Східного 
партнерства –Азербайджані, Білорусі, Вірменії, Грузії, Республіці Молдова та Україні. 
ЄС надає цю підтримку шляхом фінансування проектів та програм, що сприяють 
реформуванню енергетичних ринків та скороченню національної енергетичної 
залежності та споживання. В більш довгостроковій перспективі, енергозабезпечення 
стане більш надійним, прозорим та фінансово доступним, скорочуючи таким чином 
енергетичний дефіцит та зменшуючи вартість рахунків за електроенергію як для 
громадян, так і для приватного сектору. Додаткова інформація на веб-сторінці: www.
EU4Energy.eu

Проект “Збільшення впливу громадянського суспільства у моніторингу та 
політичному діалозі щодо реформ в енергетиці та суміжних секторах відповідно 
до імплементації Угоди про Асоціацію” ставить за мету посилення ролі 
громадянського суспільства в адвокації реформ в енергетиці та пов’язаних 
секторах.

Ключовими цілями проекту є:

• моніторинг втілення Угоди про Асоціацію в частині енергетики, включаючи відповідні 
зобов’язання щодо довкілля та питань, пов’язаних з торгівлею;

• посилення спроможності громадських експертів та місцевих діячів відслідковувати 
фактичну реалізацію реформ;

• сприяння громадському діалогу для належної імплементації Європейських реформ 
енергетики та довкілля;

• інформування заінтересованих сторін та українського суспільства про значення та 
потенційні вигоди Європейських реформ в енергетиці та довкіллі для того, щоб дати їм 
можливість тримати уряд підзвітним за проведення реформ.

Проект фінансується Європейським Союзом в рамках ініціативи EU4Energy та 
співфінансується Міжнароднім фондом «Відродження»
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ЕНЕРГЕТИЧНА БІДНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ТА ПІДХОДИ В ЄС ТА УКРАЇНІ

Вступ

Реформа енергетичних ринків 
за прикладом ЄС визначається 

не лише створенням вільного 
та висококонкурентного 
середовища, але й потребою  
держави виконувати свою 
соціальну функцію із захисту 
найбільш вразливих споживачів, 
які через різні причини не 
здатні забезпечити свої базові 
енергетичні потреби.

Незважаючи на те, що поняття 
“енергетичної бідності” (energy 
poverty) не має визначеної 
кваліфікації у правовому полі 
ЄС, проблема, з якою її зазвичай 
асоціюють, присутня у кожній 
з країн-членів. Дослідники 
аналітичного центру INSIGHT_E 
визначають енергетичну 
бідність як “комплекс умов, 
за яких фізичні особи або 
домогосподарства не в змозі 
обігрівати або забезпечити 
інші енергетичні послуги у 
своїх будинках за доступною 
ціною”.1 

1  Pye S, Dobbins S, Baffert C, 
Brajković J, Grgurev I, Miglio D R and Deane P 
2015 Energy Poverty and Vulnerable Consum-
ers in the Energy Sector Across the EU: Analy-
sis of Policies and Measures London, Insight_E 
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/
documents/INSIGHT_E_Energy%20Poverty%20
-%20Main%20Report_FINAL.pdf

Більш детальна кваліфікація 
може визначити енергетичну 
бідність як неспроможність 
реалізувати базові можливості 
внаслідок, прямо або 
опосередковано, недостатнього 
доступу до енергетичних послуг, 
з урахуванням доступних 
альтернативних засобів 
реалізації цих можливостей.2 До 
того ж, на практиці кваліфікація 
стану енергетичної бідності в 
країнах-членах ЄС (формально 
чи, як у Франції, неформально), 
включає оцінку частки сукупного 
доходу домогосподарства 
або особи, що витрачається 
на енергоносії. Розмір такої 
частки може бути оціночним 
(“істотний”, “substantial”), або у 
деяких випадках визначається на 
рівні 10%.3 

2  Rosie Day, Gordon Walker, Neil 
Simcock. Conceptualising energy use and 
energy poverty using a capabilities framework 
https://ac.els-cdn.com/S0301421516301227/1-
s2.0-S0301421516301227-main.
pdf?_tid=5567266d-dc71-4c5e-8a46-
e657a7ae82cd&acdnat=1548327637_d249c-
9916ab2a50e4345333dbea7e72d
3  https://www.research.manchester.
ac.uk/portal/en/publications/definitions-and-
indicators-of-energy-poverty-across-the-
eu(aa33a5c9-f50b-4ac2-bea5-eddd3140ee23).
html 

На підставі цих загальних 
визначень можна виділити 
пов’язані, але все ж самостійні 
проблеми: власне енергетична 
бідність та бідність як така, або 
невідповідність між доходами 
особи або домогосподарства 
із витратами на забезпечення 
принаймні мінімального рівня 
якості життя. Таким чином, до осіб, 
які страждають від енергетичної 
бідності, потрібно відносити не 
лише тих, хто не може обігріти 
свою оселю взимку. Енергетична 
бідність може виражатися як 
неспроможність громадян 
охолодити житло у спеку, мати 
постійний доступ до гарячої 
води для ванни або прання, 
чи використовувати побутові 
електроприлади (пральні машини, 
праски, комп’ютери).

В Україні поняття енергетичної 
бідності так само не є 

формалізованим і сталим, однак 
саме явище, на жаль, від цього 
не менш нагальне. Численні 
соціологічні опитування 
засвідчують, що оплата 
комунальних платежів, включаючи 
послуги з центрального опалення, 
постачання газу та електроенергії, 
є істотною проблемою для 
більшості населення країни, 
а отримувачі субсидій на 
оплату житлово-комунальних 
послуг на початок 2019 року 
складали приголомшливі 65% 
домогосподарств4.

4  https://www.kmu.gov.ua/ua/news/
monetizovani-subsidiyi-mayut-peretvoritis-
na-investiciyi-v-energoefektivnist-gennadij-
zubko 

Рис. 1. Визначення терміну вразливих споживачів, 2015 (кількість країн)

Джерело: ACER Market Monitoring Report 2015 - CONSUMER PROTECTION AND EMPOWERMENT

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/INSIGHT_E_Energy%20Poverty%20-%20Main%20Report_FINAL.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/INSIGHT_E_Energy%20Poverty%20-%20Main%20Report_FINAL.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/INSIGHT_E_Energy%20Poverty%20-%20Main%20Report_FINAL.pdf
https://ac.els-cdn.com/S0301421516301227/1-s2.0-S0301421516301227-main.pdf?_tid=5567266d-dc71-4c5e-8a46-e657a7ae82cd&acdnat=1548327637_d249c9916ab2a50e4345333dbea7e72d
https://ac.els-cdn.com/S0301421516301227/1-s2.0-S0301421516301227-main.pdf?_tid=5567266d-dc71-4c5e-8a46-e657a7ae82cd&acdnat=1548327637_d249c9916ab2a50e4345333dbea7e72d
https://ac.els-cdn.com/S0301421516301227/1-s2.0-S0301421516301227-main.pdf?_tid=5567266d-dc71-4c5e-8a46-e657a7ae82cd&acdnat=1548327637_d249c9916ab2a50e4345333dbea7e72d
https://ac.els-cdn.com/S0301421516301227/1-s2.0-S0301421516301227-main.pdf?_tid=5567266d-dc71-4c5e-8a46-e657a7ae82cd&acdnat=1548327637_d249c9916ab2a50e4345333dbea7e72d
https://ac.els-cdn.com/S0301421516301227/1-s2.0-S0301421516301227-main.pdf?_tid=5567266d-dc71-4c5e-8a46-e657a7ae82cd&acdnat=1548327637_d249c9916ab2a50e4345333dbea7e72d
https://www.research.manchester.ac.uk/portal/en/publications/definitions-and-indicators-of-energy-poverty-across-the-eu(aa33a5c9-f50b-4ac2-bea5-eddd3140ee23).html
https://www.research.manchester.ac.uk/portal/en/publications/definitions-and-indicators-of-energy-poverty-across-the-eu(aa33a5c9-f50b-4ac2-bea5-eddd3140ee23).html
https://www.research.manchester.ac.uk/portal/en/publications/definitions-and-indicators-of-energy-poverty-across-the-eu(aa33a5c9-f50b-4ac2-bea5-eddd3140ee23).html
https://www.research.manchester.ac.uk/portal/en/publications/definitions-and-indicators-of-energy-poverty-across-the-eu(aa33a5c9-f50b-4ac2-bea5-eddd3140ee23).html
https://www.research.manchester.ac.uk/portal/en/publications/definitions-and-indicators-of-energy-poverty-across-the-eu(aa33a5c9-f50b-4ac2-bea5-eddd3140ee23).html
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/monetizovani-subsidiyi-mayut-peretvoritis-na-investiciyi-v-energoefektivnist-gennadij-zubko
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/monetizovani-subsidiyi-mayut-peretvoritis-na-investiciyi-v-energoefektivnist-gennadij-zubko
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/monetizovani-subsidiyi-mayut-peretvoritis-na-investiciyi-v-energoefektivnist-gennadij-zubko
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/monetizovani-subsidiyi-mayut-peretvoritis-na-investiciyi-v-energoefektivnist-gennadij-zubko
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Попри те, що законодавство 
ЄС не містить чіткого 

визначення чи регулювання 
питання енергетичної бідності, 
воно визнає існування цього 
явища як загальноєвропейської 
проблеми, на яку мають бути 
спрямовані зусилля усіх держав-
членів. Першу згадку можна 
зафіксувати принаймні з 2009 
року, коли були прийняті 
базові директиви Третього 
енергетичного пакету.

Держави-члени ухвалюють 
заходи, необхідні для захи-
сту кінцевих споживачів, і 
зокрема гарантують на-
лежний захист вразливих 
споживачів. У цьому кон-
тексті кожна держава-член 
визначає поняття «вразли-
вих споживачів», яке може 
стосуватися енергетичної 
бідності і, серед іншого, 
заборони відключення вка-
заних споживачів у критичні 
моменти. 

ст. 3(3) Директиви 2009/72/ЄС, 
Директиви 2009/73/ЄС

У сучасніших актах права 
ЄС боротьба з енергетичною 
бідністю прямо визначається 
як спільна мета. Зокрема, це 
стосується пакету законодавчих 
ініціатив під назвою “Чиста 
енергія для усіх європейців” 
(“Clean Energy for all Europeans”) 
- як у частині попередніх 
політичних домовленостей, так 
і у частині вже прийнятих актів. 
Наприклад, нова Директива 
2018/844 про енергетичні 
характеристики будівель, серед 
іншого, наголошує на “потребі 
полегшити енергетичну бідність 
… відповідно до критеріїв, 
визначених державами-
членами”. Також ця Директива 
заохочує уряди країн ЄС 
розробити конкретні плани 
дій з подолання енергетичної 
бідності в контексті реалізації 
відповідних стратегій з 
модернізації житлового 
фонду5. Варто очікувати, що 
із подальшим розвитком 
законодавства ЄС проблематика 
енергетичної бідності 
отримає ще більше уваги та 
регулювання.

5  https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/?toc=OJ%3AL%3A
2018%3A156%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ
.L_.2018.156.01.0075.01.ENG 

Законодавче регулювання
Хоча поняття енергетичної 
бідності та вразливих споживачів 
енергетичних послуг далеко не 
взаємозамінні, вони описують 
категорії споживачів, які 
істотною мірою співпадають. 
Агентство зі співробітництва 
енергетичних регуляторів 
(ACER) наводить дані про 
те, що більшість (14) країн-
членів використовують пряме 
визначення “вразливих 
споживачів” і для ринку 
електроенергії, і для ринку 
природного газу. Решта держав 
використовують непряму 
кваліфікацію (5), або ж мають 
формальне визначення для 
такої категорії споживачів лише 
в одній сфері6. Графік нижче 
показує, що точне визначення 
вразливих споживачів у сфері 
електроенергії мають 15 країн, 
та у сфері газу - 13 країн. 
Взагалі немає такої дефініції у 
у Чеській республіці, Норвегії 
та Словаччині (електроенергія), 
а у газовій сфері немає 
дефініцій аж у 6 країна-членах 
(Чеська республіка, Данія, 
Іспанія, Хорватія, Латвія та 
Словаччина)7.

6  http://www.eemg-mediators.eu/
downloads/ACER-CEER_Market_Monitor-
ing_Report_-_facts_and_findings_on_consum-
er_protection,_enforcement_and_retail_mar-
kets_(1).pdf 
7  https://www.acer.europa.eu/Of-
ficial_documents/Acts_of_the_Agency/Publi-
cation/ACER%20Market%20Monitoring%20
Report%202015%20-%20CONSUMER%20PRO-
TECTION%20AND%20EMPOWERMENT.pdf 

Утім, навіть цей термін був 
запроваджений лише із 
прийняттям законів про ринки 
природного газу8 та електричної 
енергії9, направлених на 
імплементацію в Україні Третього 
енергетичного пакету ЄС, у 2015 
та 2017 роках, відповідно. Більше 
того, вказані визначення є радше 
формальними, оскільки залишають 
тлумачення та кваліфікацію на 
розсуд відповідної постанови 
Кабінету Міністрів України.

Дієвим визначенням для 
енергетичної бідності в реаліях 
України варто вважати критерій, 
за яким приймається рішення про 
надання або відмову у наданні 
субсидій, а саме перевищення 
витрат домогосподарства на 
житлово-комунальні послуги межі 
у 15% сукупних доходів10.

8  https://zakon5.rada.gov.ua/laws/
show/329-19 
9  https://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/2019-19 
10  https://teplo.gov.ua/subsidies/yak-
rozrakhovuietsia-rozmir-subsydii 

Аналогічним чином, у 
законодавстві Україні 
немає визначення саме 
енергетичної бідності, 
а найближчим до цього 
поняттям є “вразливі 
споживачі”.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2018%3A156%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.156.01.0075.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2018%3A156%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.156.01.0075.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2018%3A156%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.156.01.0075.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2018%3A156%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.156.01.0075.01.ENG
http://www.eemg-mediators.eu/downloads/ACER-CEER_Market_Monitoring_Report_-_facts_and_findings_on_consumer_protection,_enforcement_and_retail_markets_(1).pdf
http://www.eemg-mediators.eu/downloads/ACER-CEER_Market_Monitoring_Report_-_facts_and_findings_on_consumer_protection,_enforcement_and_retail_markets_(1).pdf
http://www.eemg-mediators.eu/downloads/ACER-CEER_Market_Monitoring_Report_-_facts_and_findings_on_consumer_protection,_enforcement_and_retail_markets_(1).pdf
http://www.eemg-mediators.eu/downloads/ACER-CEER_Market_Monitoring_Report_-_facts_and_findings_on_consumer_protection,_enforcement_and_retail_markets_(1).pdf
http://www.eemg-mediators.eu/downloads/ACER-CEER_Market_Monitoring_Report_-_facts_and_findings_on_consumer_protection,_enforcement_and_retail_markets_(1).pdf
https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%20Market%20Monitoring%20Report%202015%20-%20CONSUMER%20PROTECTION%20AND%20EMPOWERMENT.pdf
https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%20Market%20Monitoring%20Report%202015%20-%20CONSUMER%20PROTECTION%20AND%20EMPOWERMENT.pdf
https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%20Market%20Monitoring%20Report%202015%20-%20CONSUMER%20PROTECTION%20AND%20EMPOWERMENT.pdf
https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%20Market%20Monitoring%20Report%202015%20-%20CONSUMER%20PROTECTION%20AND%20EMPOWERMENT.pdf
https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%20Market%20Monitoring%20Report%202015%20-%20CONSUMER%20PROTECTION%20AND%20EMPOWERMENT.pdf
https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/329-19
https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/329-19
https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2019-19
https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2019-19
https://teplo.gov.ua/subsidies/yak-rozrakhovuietsia-rozmir-subsydii
https://teplo.gov.ua/subsidies/yak-rozrakhovuietsia-rozmir-subsydii
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Експерти виділяють 4 
фактори, які істотним чином 

впливають на загрозу зростання 
рівня енергетичної бідності у 
суспільстві:

 ‣ Наявність 
недискримінаційного доступу 
до енергетичних продуктів 
(підключення)

 ‣ Необхідний обсяг споживання 
енергії домогосподарством, 
враховуючи енергозбереження 
та енергоефективність 

 ‣ Заходи державної політики

 ‣ Відносна швидкість зростання 
цін на енергію та збільшення 
доходів населення

Доступ до енергії

Третій енергетичний пакет 
ЄС містить достатньо чіткі 

правила щодо зобов’язань держави 
забезпечувати універсальний 
доступ споживачів до 
енергетичних послуг. 

Відключення споживачів є 
критичним кроком, якому 
передують численні процедури 
стягнення заборгованості, її 
розстрочки, та попереджень, 
а також істотні обмеження на 

відключення взагалі (через 
особисті обставини залежності від 
систем життєзабезпечення або 
просто протягом вихідних). 

Загальна кількість відключень 
вкрай рідко перевищує 1% (за 
винятком південних країн-
членів ЄС, як Греція, Італія та 
Португалія).11 

В деяких країнах-членах ЄС також 
існує практика, коли створюються 
“чорні списки” споживачів, 
які мають борги за комунальні 
послуги, що створює значні 
проблеми у пошуку нового житла.12 

11 https://www.acer.europa.eu/Offi-
cial_documents/Acts_of_the_Agency/Publica-
tion/MMR%202017%20-%20CONSUMER%20
PROTECTION.pdf 
12  Там само.

Фактори та вимірювання
Згідно зі звітом ACER, лише 21 
країна з членів ЄС має законодавчі 
обмеження щодо відключення 

споживачів від мереж.13 

13 https://www.acer.europa.eu/Offi-
cial_documents/Acts_of_the_Agency/Publica-
tion/ACER%20Market%20Monitoring%20Re-
port%202017%20-%20Electricity%20and%20
Gas%20Retail%20Markets%20Volume.pdf

Як показує звіт ACER, 
загалом в ЄC фактична 
тривалість процедури 
відключення за несплату 
послуг є набагато 
тривалішою за юридично 
обов’язковий мінімум, що 
дає змогу споживачам 
встигнути погасити 
або реструктуризувати 
заборгованість.

Рис. 2. Фактори енергетичної бідності та їхня взаємозалежність

Джерело: Energy Poverty and Vulnerable Consumers in the Energy Sector Across the EU: Analysis of Policies and 
Measures

https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/MMR%202017%20-%20CONSUMER%20PROTECTION.pdf
https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/MMR%202017%20-%20CONSUMER%20PROTECTION.pdf
https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/MMR%202017%20-%20CONSUMER%20PROTECTION.pdf
https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/MMR%202017%20-%20CONSUMER%20PROTECTION.pdf
https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%20Market%20Monitoring%20Report%202017%20-%20Electricity%20and%20Gas%20Retail%20Markets%20Volume.pdf
https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%20Market%20Monitoring%20Report%202017%20-%20Electricity%20and%20Gas%20Retail%20Markets%20Volume.pdf
https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%20Market%20Monitoring%20Report%202017%20-%20Electricity%20and%20Gas%20Retail%20Markets%20Volume.pdf
https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%20Market%20Monitoring%20Report%202017%20-%20Electricity%20and%20Gas%20Retail%20Markets%20Volume.pdf
https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%20Market%20Monitoring%20Report%202017%20-%20Electricity%20and%20Gas%20Retail%20Markets%20Volume.pdf
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Енергоефективність

Дослідження рівнів 
надлишкової смертності 

протягом зимового часу (“excess 
winter mortality index”) показує, 
що такий індикатор меншою 
мірою корелює із кліматичними 
умовами, і більшою мірою - із 
низькою якістю житлових умов, що 
зумовлює неможливість належного 
опалення житла14. Як не дивно, 
вказаний індекс має тенденцію 
бути вищим у країнах із помірним 
кліматом (як Мальта, Португалія, 
Кіпр - у середньому 27 балів), ніж 
у країнах північної Європи, як 
Балтійські країни чи Фінляндія 
(індекс дорівнює в середньому 
11 балам)15. Хоча така різниця 
може пояснюватися комплексом 
різних чинників, як соціально-
економічне становище та середні 
витрати на опалення, очевидними 
є й такі фактори, як наявність у 
країнах із суворішим кліматом 
специфічного регулювання 
щодо обов’язкової температури 
у приміщеннях та розвинутої 
системи енергоефективності. 
Зокрема, вказане дослідження 
явно доводить обернену 
залежність індексу надлишкової 
смертності у зимовий час із рівнем 
енергетичної ефективності у 
будівлях у країнах ЄС.

14  http://www.astrid-online.it/static/
upload/jacq/jacques-delors-institute_energy-
union.pdf 
15  http://jech.bmj.com/content/
jech/57/10/784.full.pdf 

Існує сильний зв’язок між житлом 
із низькими показниками 
енергоефективності, попитом 
на енергетичні ресурси та 
енергетичною бідністю. Багато 
досліджень показують, що низька 
енергоефективність будинків 
збільшує попит на енергетичні 
ресурси, що прямо впливає на 
рівень енергетичної бідності, що у 
свою чергу формує хвилеподібне 
настання інших негативних 
наслідків16.

Доходи

Спеціалізовані дослідження 
доходять висновку про 

високу кореляцію між низькими 
доходами і ризиком зростання 
енергетичної бідності17. Водночас, 
навіть виходячи з одного із 
найбільш поширених підходів до 
класифікації енергетичної бідності 
- витрату більш як 10% від доходу 
на оплату рахунків, - однаково 
ефективними виглядають як кроки 
зі збільшення сукупного доходу, 
так і зі зменшення фактичної 
вартості енергетичних послуг. 
Більше того, саме таке зменшення 
може бути досягнуто різними 
шляхами, зокрема, через фактичне 
зниження цін на енергетичні 
послуги або внаслідок більш 
раціонального споживання.

16  https://www.sciencedirect.com/sci-
ence/article/pii/S0301421502002653 
17  http://www.finlombarda.it/c/docu-
ment_library/get_file?p_l_id=1313844&folderId
=1327936&name=DLFE-6278.pdf%20 

Враховуючи обґрунтовану 
тенденцію до зростання вартості 
енергетичних послуг18, а також 
фундаментальну природу 
формування цін на енергію на 
конкурентних ринках, будь-яке 
втручання держави з метою 
коригування вартості таких послуг 
не може бути виправданим, а 
також протирічить засадничим 
принципам європейського 
законодавства, яке дозволяє 
регулювання цін лише в 
надзвичайних обставинах. Більше 
того, регулювання цін на енергію 
неминуче порушує засадничий 
принцип недискримінації 
при забезпеченні доступом 
до енергетичних ресурсів, 
а також може призвести до 

18  Факторами такого зростання є 
постійне збільшення валового споживання 
енергії із глобальним ростом економіки, а також 
супутні витрати на прискорений енергетичний 
перехід на відновлювані джерела енергії.

надання безпідставних переваг 
споживачам, які не потребують 
соціальної допомоги з боку 
держави.

Низькі доходи є однією з основних 
причин енергетичної бідності, 
проте не варто стверджувати, що 
всі громадяни, які мають низькі 
доходи, є енергетично бідними. 
У 2015 році, опитування Scottish 
Fuel Poverty Forum показало, що 
у Шотландії громадяни, які мали 
низькі доходи, як правило, були 
енергетично бідні.

Натомість, набагато більше людей 
були бідними енергетичні, проте 
не бідними за доходами.

Джерело: Sian Jones Social causes and consequences of energy poverty. Energy poverty handbook.

Рис. 3. Співвідношення між енергетичною бідністю та бідністю за доходами у 
Шотландії (Шотландський форум з питань енергетичної бідності, 2015)

http://www.astrid-online.it/static/upload/jacq/jacques-delors-institute_energy-union.pdf
http://www.astrid-online.it/static/upload/jacq/jacques-delors-institute_energy-union.pdf
http://www.astrid-online.it/static/upload/jacq/jacques-delors-institute_energy-union.pdf
http://jech.bmj.com/content/jech/57/10/784.full.pdf
http://jech.bmj.com/content/jech/57/10/784.full.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421502002653
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421502002653
http://www.finlombarda.it/c/document_library/get_file?p_l_id=1313844&folderId=1327936&name=DLFE-6278.pdf%20
http://www.finlombarda.it/c/document_library/get_file?p_l_id=1313844&folderId=1327936&name=DLFE-6278.pdf%20
http://www.finlombarda.it/c/document_library/get_file?p_l_id=1313844&folderId=1327936&name=DLFE-6278.pdf%20
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Оцінка гостроти проблеми 
енергетичної бідності, або 

поширеності цього явища у 
суспільстві, значно ускладнена 
відсутністю стандартизованого 
підходу до визначення, значною 
різницею у характері, обсязі та 
особливостях споживання енергії у 
різних країнах, а також часто лише 
опосередкованими індикаторами, 
доступними для оцінки. Первинну 
інформацію для оцінки рівня 
енергетичної бідності часто 
отримують з даних соціологічних 
опитувань, при чому запитання 
можуть мати форму “Чи можете 
Ви дозволити собі підтримувати 
необхідний рівень опалення 
вдома?”, “Чи мали Ви протягом 
останніх 12 місяців заборгованість 
з оплати енергетичних чи 
комунальних послуг?”, “Яку частку 
у Ваших постійних видатках 
складає оплата енергетичних та 
комунальних послуг?”.

Крім цього, непрямі 
індикатори включають аналіз 
середніх цін на енергетичні 
товари (пального, біомаси, 
електроенергії, природного газу), 
поширеності  систем опалення та 
кондиціонування, технічний стан 
будинкових мереж, а також рівень 
надлишкової смертності у зимовий 
час. Важливо розуміти, що усі 

згадані індикатори необхідно 
застосовувати комплексно 
і з урахуванням локальних 
особливостей соціального та 
географічного характеру.

Тим не менш, найбільш актуальні 
дослідження у цій сфері надають 
такі середні показники для країн-
членів ЄС19:

 - 44,5 млн осіб не могли 
дозволити належний рівень 
опалення (2016 рік)

 - 41,5 млн осіб мали 
заборгованість з 
оплати комунальних чи 
енергетичних послуг;

 - кожне 6-те домогосподарство 
мало непропорційно великі 
видатки на оплату енергії у 
2010 році;

 - 19,2% людей скаржилися 
на нездатність забезпечити 
належний рівень 
кондиціонування протягом 
літа 2012 року.

Крім цього, статистика ACER 
свідчить про те, що у 5 держа-
вах-членах ЄС, де існує чітке 

19  https://www.energypoverty.eu/sites/
default/files/downloads/publications/18-08/
paneureport2018_final_v3.pdf

визначення енергетичної бідності 
і де енергетичні регулятори 
здійснюють відповідний 
моніторинг, рівень цього явища 
у 2017 році складав 4,6% на 
Кіпрі, 8% в Естонії, 9,1% / 14,2% 
у Франції (електроенергія / 
газ), 10,3% у Румунії та 11,1% у 
Великобританії20. 

20  https://www.acer.europa.eu/Of-
ficial_documents/Acts_of_the_Agency/Publica-
tion/ACER%20Market%20Monitoring%20Re-
port%202017%20-%20Electricity%20and%20
Gas%20Retail%20Markets%20Volume.pdf 

Підрахунок фактичної кількості 
українців, що знаходяться у 
стані енергетичної бідності, 
є нетривіальною задачею - як 
через відсутність формалізованих 
критеріїв, так і через загальну 
складну соціально-економічну 
ситуацію. Тим не менш, 
якщо прийняти за основу 
найголовніший критерій, а 
саме нездатність підтримувати 
достатню температуру житла, для 
такої оцінки можна використати 
дослідження Держстату 
“Самооцінка домогосподарствами 
доступності окремих товарів та 
послуг”, які проводяться що 2 
роки. 

Масштаби в ЄС та Україні

Джерело: EU Energy Poverty Observatory, Eurostat.

Рис. 4. Неможливість підтримувати належно високу температуру у помешканні, 
2016

Таким чином, дослідники 
припускають, що 
розрахунковий рівень 
загальної енергетичної 
бідності в ЄС станом на 
другу половину 2018 року 
можна оцінити у приблизно 
50 млн осіб.

https://www.energypoverty.eu/sites/default/files/downloads/publications/18-08/paneureport2018_final_v3.pdf
https://www.energypoverty.eu/sites/default/files/downloads/publications/18-08/paneureport2018_final_v3.pdf
https://www.energypoverty.eu/sites/default/files/downloads/publications/18-08/paneureport2018_final_v3.pdf
https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%20Market%20Monitoring%20Report%202017%20-%20Electricity%20and%20Gas%20Retail%20Markets%20Volume.pdf
https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%20Market%20Monitoring%20Report%202017%20-%20Electricity%20and%20Gas%20Retail%20Markets%20Volume.pdf
https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%20Market%20Monitoring%20Report%202017%20-%20Electricity%20and%20Gas%20Retail%20Markets%20Volume.pdf
https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%20Market%20Monitoring%20Report%202017%20-%20Electricity%20and%20Gas%20Retail%20Markets%20Volume.pdf
https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%20Market%20Monitoring%20Report%202017%20-%20Electricity%20and%20Gas%20Retail%20Markets%20Volume.pdf
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Так, станом на 2013 рік, в Украї-
ні 11% домогосподарств визнали 
проблему підтримування належ-
ної температури у зимовий час 
як актуальну для себе21. Внаслідок 
початку приведення вартості енер-
гії до економічно обґрунтованого 
рівня, у 2015 році цей показник 
збільшився більш ніж удвічі - до 
25%22. Наступне по часу досліджен-
ня, яке мало місце 2017 року, по-
казало подальше зростання цього 
показника, який досяг позначки у 
29%23. При цьому, на регіональному 
рівні найбільша частка таких домо-

21 http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/
kat_u/2014/dop/04/dod_sdgt_13w.zip
22  http://www.ukrstat.gov.ua/druk/
publicat/kat_u/2017/dop/07/dop_sdrd2016pdf.
zip 
23  http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/
operativ2018/gdvdg/Arh_sdg_dtp_u.htm 

господарств була зафіксована у За-
карпатській, Херсонській та Івано-
Франківській областях (від 50% до 
89% домогосподарств), а найменша 
- у регіонах із відносно кращими 
показниками економічного 
розвитку - м. Київ, Київській та 
Житомирській областях (від 6% 
до 10%). Такий розподіл загалом 
підтверджує тезу про більшу вагу 
можливостей для здійснення 
енергоефективних заходів у 
порівнянні із суто кліматичними 
факторами.

Дослідження питання 
енергетичної бідності 

сходяться у тому, що її наслідком 
є “зачароване коло проблем”. 
Намагаючись оплатити комунальні 
послуги, громадяни починають 
економити на інших потребах 
(харчування, потреби дітей, 
транспорт, освіта).24

24  Sian Jones Social causes and con-
sequences of energy poverty. Energy poverty 
handbook. 2016 p.21-35 http://meszerics.eu/
pdf/energypovertyhandbook-online.pdf 

Наслідки

Загальний недостатній 
рівень доходів змушує 
людей мешкати у 
будинках з низьким рівнем 
енергоефективності, що в 
свою чергу збільшує рахунки 
за комунальні послуги 
та витрати на житло 
в цілому. Як наслідок, 
витрати незаможних 
домогосподарств 
починають переважати 
доходи, що створює 
ситуацію циклічних 
боргів.

Через зазначені наслідки у 
споживачів, які мають проблеми 
з доступом до енергетичних 
ресурсів, настає погіршення стану 
здоров’я, включаючи психічне. 
Багато досліджень знаходять 
кореляцію між споживачами, які 
живуть в проблемних з точки зору 
енергоефективності помешканнях, 
та станом здоров’я різних груп. 
Більше того, існує зв’язок між 
зимовою смертністю та якістю 
житла.25 Згідно із звітом Energy 
Action Scotland, 30% зимових 
смертей у Великобританії можуть 
бути прямо або непрямо пов’язані 
з надмірно холодним житлом.26

25  Там само
26  UK FUEL POVERTY MONITOR 
2017-18, https://www.nea.org.uk/wp-content/
uploads/2018/09/UK-FPM-2018-FINAL-VER-
SION.pdf 

Джерело: ACER/CEER - Annual Report on the Results of Monitoring the
Internal Electricity and Natural Gas Markets in 2017 - Consumer Empowerment Volume

Рис. 5. Заходи політики із захисту вразливих споживачів у країнах ЄС, 2017
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З точки зору вдосконалення 
системи соціального захисту 

проти енергетичної бідності, 
Україна загалом стикається із 
тими ж проблемами, що і країни-
члени ЄС. Перш за все, нагальною 
проблемою є краще формулювання 
проблеми і, за можливості, чіткіше 
відокремлення заходів боротьби 
із саме енергетичною бідністю 
від загальної системи підтримки 
домогосподарств із низькими 
доходами.

Першим кроком на цьому 
шляху для України могло би 
стати завершення принаймні 
врегулювання поняття 
“вразливих споживачів” на рівні 
підзаконних актів на виконання 
законів про ринки електричної 
енергії та природного газу. 
Логічним продовженням могла би 
стати юридична кваліфікація саме 
енергетичної бідності, а також 
формування цілісної концепції 
боротьби з нею.

Іншим проблемним аспектом 
виглядає більш точне 
таргетування державної 
підтримки, адже за свідченнями 
як представників уряду28, 
так і державних компаній та 

28  http://uacrisis.org/ua/69024-nova-
sistema-verifikatsiyi-subsidij-maye-stati-
sistemoyu-borotbi-z-shahrajstvom-eksperti 

журналістських розслідувань29, 
наявна на сьогодні система 
дозволяє численні можливості 
для зловживань та махінацій. 
Хоча протягом 2019 року Кабінет 
Міністрів зробив крок у напрямку 
оптимізації кількості отримувачів 
субсидій, проблема неналежного 
використання виділених з 
Державного бюджету коштів 
залишається гострою. 

Одним з додаткових факторів, 
що ускладнюють проблему, є 
неможливість ідентифікації 
реальних доходів українців через 
істотну “тіньову” її частину, що, 
за оцінками експертів, може сягає 
від 40% до 60%30. Найбільшою 
перепоною для покращення 
верифікації отримувачів субсидій 
є неузгодженість реєстрів та 
відомостей різних урядових 
систем, що є сторонами цих 
відносин, головним чином - 
Міністерства соціальної політики, 
Міністерства фінансів, надавачів 
послуг та інших. В результаті 
цього Мінсоцполітики не 
може самостійно отримувати 
усю необхідну інформацію 
для повноцінної верифікації 

29  https://censor.net.ua/ua/
news/386832/blyzko_60_mlrd_grn_byudjetu_
mojut_ity_na_nezakonni_sotsvyplaty_cherez_
vidsutnist_yedynoyi_bazy_naselennya 
30  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/161-2016-%D1%80 

Враховуючи комплексність 
явища енергетичної бідності, 

розрізняються заходи, які націлені 
на соціальний аспект, на противагу 
заходам, які намагаються 
пом’якшити цю проблему у сфері 
енергетики27.

Заходи, що базуються на системі 
соціальної підтримки, можуть 
бути краще таргетовані до 
специфічних груп населення, 
які мають відносно вищий 
ризик енергетичної бідності. 
Також, такий підхід дозволяє 
надавати державну підтримку для 
пом’якшення інших соціальних 
негараздів та ризиків, які можуть 
бути непрямо пов’язаними 
із енергетичною бідністю. 
Найчастіше формами такої 
допомоги є надання соціального 
житла, що має належний 
рівень енергоефективності, 
або монетарна підтримка на 
оплату усіх рахунків, що включає 
енергетичні та комунальні 
послуги. 

Заходи, що діють на рівні 
енергетичних ринків, загалом 
зводяться до субсидій на оплату 
рахунків за енергетичні послуги 
або встановлення певних 

27  https://ec.europa.eu/energy/sites/
ener/files/documents/INSIGHT_E_Energy%20
Poverty%20-%20Main%20Report_FINAL.pdf 

пільгових тарифів на постачання. 
Стандартною практикою також є 
подовження тривалості процедури 
з відключення або повна заборона 
на відключення від постачання у 
певних випадках.

Іншим способом класифікації 
типів державної допомоги 
для боротьби з енергетичною 
бідністю є перевірка їхнього 
ефекту на довготривалість та 
сталість. Іншими словами, деякі 
форми допомоги мають лише 
короткостроковий ефект (субсидія 
на часткову оплату рахунків, 
соціальний тариф, надання 
низькоякісного соціального 
житла), у той час як інші здатні 
запобігати енергетичній 
бідності у довгостроковій 
перспективі (будівництво 
енергоефективних будинків для 
родин з низьким достатком, 
пільгові або безкоштовні заходи 
з термомодернізації, що включає 
енергетичні аудити та професійні 
консультації з енергозбереження, а 
також допомога із встановленням 
систем з відновлюваних джерел 
енергії). Однак, аналіз наявних 
у країнах-членах ЄС практик 
показує, що такі довгострокові 
заходи менш поширені, порівняно 
із легшими в адмініструванні та 
впровадженні заходами підтримки 
на рівні рахунків чи пільг.

Заходи політики Рекомендації
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відомостей, необхідних для 
оцінки усіх заявок на отримання 
субсидій.

Таким чином, істотно покращити 
ситуацію зможе об’єднання 
реєстрів Мінсоцполітики та 
Мінфіну та удосконалення єдиної 
бази субсидіантів, що полегшить 
перевірку підстав для надання або 
відмови у наданні субсидій.

Та найбільшою проблемою 
існуючої системи соціального 
захисту споживачів енергетичних 
послуг в Україні є відсутність 
рішень про збалансований 
перехід від немонетарних 
компенсацій та заліків коштів, 
виділених як субсидії, на повністю 
монетизовану адресну допомогу на 
особисті рахунки їх отримувачів. 

Попри той факт, що Закон “Про 
житлово-комунальні послуги”31 
передбачає запровадження такої 
монетизації з 1 січня 2019 року, 
станом на лютий 2019 року цей 
перехід не відбувся. Разом з тим, 
практично усі сторони цього 
процесу визнають, що реальна 
монетизація такої державної 
допомоги для вразливих 
споживачів стимулюватиме 
їх до енергозбереження та 
раціонального використання 
ресурсів, створить значні стимули 
до запровадження заходів з 
енергоефективності, а відтак 
- дасть новий поштовх ринку 

31  https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/2189-19 

термомодернізації будівель.

Відповідною рекомендацією 
для Кабінету Міністрів України 
є швидке та злагоджене 
запровадження адресної 
монетизованої грошової 
підтримки для вразливих 
споживачів енергетичних послуг. 
При цьому, найважливішими 
принципами реформи мають 
стати: 

 ‣ виключно грошова та адресна 
форма підтримки;

 ‣ функції держави мають 
виконуватися її органами, а 
не перекладатися на інших 
учасників відносин;

 ‣ справедливі правила мають 
застосовуватися як до окремих 
споживачів, так і до їх об’єднань, 
наприклад, ОСББ.

Таким чином, оновлена система 
надання субсидій має забезпечити 
вчасні розрахунки “живими” 
грошами, передбачати можливість 
використання залишків самими 
споживачами, а також носити 
довготривалий та системний 
характер. Тільки у такому випадку 
можна очікувати, що десятки 
мільярдів гривень, які щорічно 
виділяються з Державного бюджету 
на фінансування житлово-
комунальних субсидій, зможуть 
стати ресурсом для впровадження 
енергоефективних заходів на 
національному масштабі, а 
відтак - значно зменшити рівень 
енергетичної бідності в Україні.

Для нотаток

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19
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