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"Економічний механізм" енергозбереження: законодавчі аспекти
1. Проблеми стимулювання енергозбереження в Україні:
♣ в Україні відсутні законодавчі акти, що стимулюють запровадження політики
енергозбереження економічними методами;
♣ в Україні відсутні законодавчі акти “прямої дії”, що усунули б економічну основу корупції
у сфері енергозбереження;
♣ жодна із загальнодержавних, регіональних та місцевих програм енергоефективності та
енергозбереження не ґрунтується на результатах енергоаудиту;
♣
переважна
більшість
вітчизняних
енергоаудиторських
компаній
не
здійснює
розроблення
організаційних,
тобто
практично
безвитратних
енерго- та ресурсоощадних заходів, а також не проводить аналізу питомого
енергоспоживання залежно від обсягів виробництва.

2. “Економічний механізм” енергозбереження: історичні аспекти
♣ введення окремого податку на енергозбереження, запровадження інших податків (на
нафтопродукти,…);
♣ запровадження системи штрафів за нераціональне використання та понаднормативне
енергоспоживання;
♣ введення пільг на проведення робіт з енергозбереження, на енергозберігаючі технології та
обладнання;
♣ запровадження “зеленого” тарифу і т.д.

3. Основний зміст проектів законів України щодо енергетичного аудиту та
“економічного механізму” енергозбереження, що унеможливлюють корупційні
прояви та забезпечує стимулювання енергозбереження економічними
методами:
♣ витрати на енергетичний аудит у встановлених обсягах відносять на собівартість;
♣ унеможливлення “конфлікту інтересів”;
♣ склад робіт з енергоаудиту, вимоги до звіту та до висновку енергоаудитора;
♣ питання обов’язковості проведення енергоаудиту;

♣ енергоаудитор, його права, кваліфікація, етика енергоаудиторів, уникнення “конфлікту
інтересів” і т.д.;
♣ - енергоаудиторська фірма (спеціалізована організація);
♣ - проведення енергоаудитів;
♣ - створення підрозділів з енерго- та ресурсозбереження на підприємствах та в організаціях;
♣ - реалізація проектів за стратегією енергосервісних компаній і т.д.

4. Атестація на право проведення енергоаудитів
5. У результаті запровадження “економічного механізму енергозбереження”:
♣ Буде отримано небюджетні кошти на реалізацію заходів у сфері енергозбереження
♣ Зацікавленість реалізовувати
швидкоокупні проекти

саме

безвитратні

(організаційні)

та

маловитратні

♣ Зацікавленість у запровадженні неенергомістких технологій і підвищенні матеріало- та
фондовіддачі (технологічна перебудова)
♣ Зацікавленість у випуску неенергомісткої продукції.

