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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ  

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО ТА ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОГО РОЗВИТКУ ГРОМАД

CONCEPTUAL PROVISIONS OF THE STRATEGY  
FOR ENERGY-EFFICIENT AND ENVIRONMENTALLY SAFE DEVELOPMENT  

OF COMMUNITIES

З початком активних військових дій на території нашої держави особливо актуалізувалися питання 
енергозабезпечення громад, що обумовило актуальність дослідження. Спільною проблемою більшості гро-
мад є неефективне поводження з відходами та проблеми із забезпеченням енергетичними ресурсами, що можна 
подолати спільними заходами – організацією виробництва біопалива та використання інших альтернативних 
джерел енергії. Використано системний підхід для реалізації цієї ідеї – запропоновано Стратегію енергое-
фективного та екологобезпечного розвитку громад. Вагоме місце у Стратегії займає ефективне по-
водження з відходами та використання їх для виробництва біопалив – біогазу, пелет та брикетів. 
Запропоновано розвивати виробництво і використання альтернативних джерел енергії, які є до-
сить різноманітними: сонячна, вітрова, геотермальна енергія, біоенергетика (рідкі біопалива). 
Обґрунтовано, що енергокооперація є напрямом, який допоможе втілити біоенергетичний проєкти 
в життя в громадах. 

Ключові слова: енергоефективність, енергетичні ресурси, громада, розвиток, стратегія, відходи.

It is substantiated that the modern development of territorial communities of Ukraine requires 
research into the causes of socio-economic problems and the search for innovative ways to overcome 
them. With the beginning of active military operations on the territory of our state, the issue of energy 
supply of communities became especially relevant, which determined the relevance of the study.  
The expediency of using the SWOT analysis method to determine gaps in the development of communities 
has been proven, in particular, it has shown that the common problem of most communities is inefficient 
waste management and problems with the provision of energy resources, which can be overcome by 
joint measures – the organization of biofuel production and the use of other alternative sources energy  
A systematic approach was used to implement this idea – a Strategy for energy-efficient and ecologically 
safe development of communities was proposed. The principles of the development of the Strategy 
have been determined, including: the hierarchy of waste management, self-sufficiency, minimizing 
the impact of the implementation of the strategy on the environment, precautions, the observance of 
which guarantees the effectiveness of the proposed measures. An important place in the Strategy is 
the effective management of waste and its use for the production of biofuels – biogas, pellets and 
briquettes, which allows to obtain a positive environmental effect and to turn waste into a source 
of energy resources. It is also proposed to develop the production and use of alternative sources of 
energy, which are quite diverse: solar, wind, geothermal energy, biogas, bioethanol, biodiesel, straw, 
briquettes, straw. The most promising directions for Ukrainian communities have been determined – 
solar, wind energy and bioenergy. It is substantiated that energy cooperation is a direction that will 
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help implement bioenergy projects in communities. Measures have been identified that will contribute 
to the attraction of investments in the implementation of the Strategy, since the proposed strategic 
directions require significant funds, which the average community does not have.

Key words: energy efficiency, energy resources, community, development, strategy, waste.

Постановка проблеми. Завершення проце-
сів реформування самоврядування та децентра-
лізації в Україні означає нові можливості вряду-
вання та впливу для громад, оскільки практична 
реалізація принципу повсюдності місцевого са-
моврядування покладе на лідерів громад інший 
рівень відповідальності за свій розвиток. Якщо 
до цього часу юрисдикція громад не виходи-
ла за межі населених пунктів (в Україні лише 
близько 4% земельних ресурсів перебувало під 
забудовою, читай у населених пунктах), то те-
пер юрисдикція громад поширюватиметься 
практично на майже 100% території держави. 
Тепер від того, якими будуть плани розвитку 
громад та як вони виконуватимуться, залежати-
ме обсяг бюджетів громад, і, як наслідок, якість 
життя громадян [1, с. 4].

До найактуальніших проблем сучасного 
розвитку сільських громад належить обачливе 
використання енергетичних ресурсів, розумне 
й достатнє задоволення технологічних і побу-
тових потреб громадян у всіх видах та формах 
енергії [2, с. 41], енергоспоживання з мінімаль-
ним негативним впливом на навколишнє се-
редовище. Ці питання стоять особливо гостро 
зараз, у період воєнного стану та значних руй-
нувань об’єктів енергетики. При плануванні 
соціально-економічного розвитку громад та їх 
повоєнному відновленню питання енергозабез-
печення є надзвичайно важливим

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням питань соціально-економічного 
розвитку територіальних громад з урахуван-
ням енергетичних аспектів присвячені числен-
ні праці науковців Гончарук І.В. [3; 4], Зелен- 
ського А.В. [2], Калетніка Г.М. [5; 6], Мартиню-
ка А.М. [7; 8], Пришляк Н.В. [6], Томашук І.В. 
[4], Фурман І.В. [9] та ін. 

Проте, з огляду на актуальність питань забез-
печення громад енергетичними ресурсами як 
необхідної складової їх сталого розвитку та від-
будови після завершення військових дій, дане 
питання потребує подальших досліджень, що 
обумовило вибір тематики дослідження.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Зарубіжна та вітчизняна теорія і практика 

регіонального соціально-економічного роз-
витку свідчить про те, що найважливішим 
інструментом, що визначає пріоритети будь-
якої території є формування та реалізація стра-
тегії. Таким чином, стратегічне планування 
стає новим типом прогнозування розвитку 
об’єднаних територіальних громад в сучасних 
умовах [10, с. 80].

Передує розробці стратегій якісний аналіз 
громади. Серед інструментів стратегічного ана-
лізу виділяють: модель SPACE; модель трьох 
ціннісних критеріїв М. Трейсі і Ф. Вірсема; ме-
тод аналізу LOTS; GAP-аналіз; STEP-аналіз; 
SWOT-аналіз та ін.

Найчастіше використовують SWOT-аналіз – 
аналіз у стратегічному плануванні, що полягає 
в розділенні чинників і явищ на чотири катего-
рії: сильні, слабкі сторони об’єкту, який аналі-
зується; можливості і загрози, що існують для 
нього або можуть з’явитися з часом. Серед за-
гроз та слабких сторін більшості територіаль-
них громад України – стихійні сміттєзвалища, 
відсутність сортування та переробки побутових 
відходів, а також монополія енергопостачальних 
організацій та обмежені ліміти на споживання 
електроенергії (частина громад залишаються 
негазифікованими, а населення опалює житло-
ві будинки електроприладами, індивідуальним 
електроопаленням, вугіллям та дровами).

Таким чином, теритріальні громади в Україні 
потребують розробки Стратегії екологобезпеч-
ного та енерегоефективного розвитку (далі – 
Стратегії) для подолання існуючих проблем.

І. Загальні принципи, мета, завдання Стратегії.
Сьогодні Україною вибрана модель сталого 

розвитку, за якою всі вектори соціально-еконо-
мічного розвитку націлені на гармонійне поєд-
нання всезростаючої економіки з мінімальним 
впливом на навколишнє середовище. Проте 
і досі достатньо велика кількість як соціально-
економічних, так і екологічних питань залиша-
ються невирішеним. 

Мета Стратегії – вирішення актуальних 
соціально-екологічних проблем територіаль-
них громад, а також виконання пріоритетних 
напрямів сталого розвитку сільських терито-
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рій, а саме – енергоефективності та екологічної 
безпеки.

Завдання стратегії:
– визначення напрямів поводження з від-

ходами на рівні сільських територій (громад), 
що передбачатиме їх енергетичне використання 
для поліпшення екологічних показників розви-
тку територій та енергетичного забезпечення; 

– розробка та обґрунтування техніко-еко-
номічного підґрунтя щодо ефективного вико-
ристання альтернативних видів палива та по-
новлюваних джерел енергії для забезпечення 
енергетичної автономії сільських територій;

– розвиток енергетичної кооперації на селі 
як напряму забезпечення енергетичної безпеки 
сільських територій.

Принципи розробки Стратегії:
– попередженості, який передбачає, що за 

наявності доказів екологічного ризику слід 
вжити відповідних запобіжних заходів;

– мінімізації впливу реалізації стратегії на 
навколишнє середовище, який передбачає, що 
громада використовуватиме біопаливо в якості 
енергоносіїв, що є більш екологічним;

–  самодостатності, який передбачає ство-
рення інтегрованої системи забезпечення енер-
гетичних потреб сільських територій, що дасть 
йому змогу забезпечити самостійне виробни-
цтво енергоресурсів та їх споживання.

ІІ. Короткий огляд проблем сільських 
територій

Сьогодні витрати на енергетичні ресурси 
(переважно природний газ та електричну енер-
гію) становлять значну частину всіх місцевих 
бюджетів територіальних громад України. Не-
зважаючи на реалізацію енергоефективних 
заходів та скорочення споживання енергоре-
сурсів, витрати на них з місцевих бюджетів не 
зменшуються. Згідно з результатами опитуваль-
ника малих міст та ОТГ, проведеного ГО «Еко-
клуб» у лютому 2018 року, середньостатистич-
на ОТГ з населенням близько 10 тис. осіб, до 
складу якої входять лише сільські території, 
витрачає близько 3 млн грн на забезпечен-
ня енергетичних потреб бюджетних будівель 
і ще понад 12 млн грн на енергетичні ресурси 
витрачає населення. Біля 80% всієї спожитої 
у будівлях енергії витрачається на опалення. 
Це означає, що щороку кожна громада сплачує 
десятки мільйонів гривень постачальникам газу 
та інших енергоносіїв переважно за підтримку 

комфортної температури у будівлях. Цей гро-
шовий потік є невикористаним ресурсом роз-
витку громад. Переспрямування цих коштів на 
оплату палива і електрики, вироблених місце-
вими постачальниками з відновлюваних ресур-
сів вестиме до поліпшення добробуту громади 
за рахунок: створення доходів місцевих під-
приємців та нових робочих місць; наповнення 
місцевого бюджету за рахунок нових податків; 
зниження залежності від субвенцій та дотацій 
з бюджетів вищих рівнів; диверсифікація видів 
економічної діяльності у громаді, що збільшує 
її економічну стійкість [8, c. 15].

ІІІ. Стратегічні цілі та шляхи їх досягнення.
Стратегія передбачає досягнення трьох стра-

тегічних цілей, що забезпечить енергоефектив-
ний та екологобезпечний розвиток територіаль-
них громад (рис. 1). 

Стратегічна ціль 1. Організація переробки 
відходів сільського господарства на біопаливо: 
тверде (брикети, пелети) або біогаз.

Накопичення відходів у громах збільшується 
з кожним днем, що безпосередньо має негатив-
ний вплив на навколишнє середовище та еконо-
міку. Органічні становлять значну загрозу на-
вколишньому середовищу та населенню, проте, 
можуть слугувати і джерелом енергетичних ре-
сурсів. Для успішного їх менеджменту необхід-
ною є розробка регіональних планів управління 
відходами з метою адаптації національної по-
літики до масштабу регіонів та потреб громад.

Операційна ціль 1.1 Розрахунок енергетич-
ного потенціалу органічних відходів домогос-
подарств, сільськогосподарських та інших під-
приємств громад на виробництво біопалива.

Значний енергетичний потенціал мають 
відходи сільського господарства та побутові 
відходи. Цікавими з точки зору виробництва 
біопалива і енергії є відходи як галузі рос-
линництва, так і тваринництва, при цьому має 
враховуватися як потенціал сільськогосподар-
ських підприємств, так і домогосподарств, 
оскільки вони можуть спільно використовува-
тися при реалізації біоенергетичних проєктів 
на рівні громад.

Для обрахунку енергетичного потенціалу 
відходів громади доцільно залучити фахівців 
в даній галузі, обов’язково враховувати необ-
хідність залишення частини відходів сільського 
господарства на полях для збереження родю-
чості ґрунтів. 
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Операційна ціль 1.2. Розробка альтернатив-
них проєктів з використання органічних відхо-
дів на виробництва твердого біопалива (пеле-
ти, брикети) в громаді та вибір оптимального 
варіанту.

Можливий варіант проєкту для громади: бю-
джет – від 30 тис. євро, терміни реалізації – 4 мі-
сяці, окупність інвестицій – 4–6 років. Техноло-

гія: солому та деякі інші відходи рослинництва 
пресують та переробляють на паливні пелети 
чи брикети; якщо на території громади є по-
мітне споживання тепла, то його можна отри-
мувати спалюючи солом’яні тюки без додатко-
вої переробки (існують відповідні технології).  
Вигоди: територіальна громада отримує нові 
робочі місця, податкові надходження; виробни-

Рис. 1 Дерево цілей Стратегії енергоефективного та екологобезпечного розвитку 
територіальних громад

Джерело: розроблено автором

Стратегія енергоефективного та  екологобезпечного розвитку громади 

Стратегічна ціль 1. Організація переробки відходів сільського господарства на 
біопаливо: тверде (брикети, пелети) або біогаз 

ОЦ 1.1 Розрахунок енергетичного потенціалу органічних відходів 
домогосподарств,  сільськогосподарських та інших підприємств 
громади на виробництво біопалива. 

ОЦ1.2 Розробка альтернативних проєктів з використання органічних 
відходів на виробництва твердого біопалива (пелети, брикети) в 
громаді та вибір оптимального варіанту 

ОЦ 1.3 Розробка дієвого проєкту з використання відходів на 
виробництво біогазу для забезпечення енергетичних потреб громади. 

Стратегічна ціль 2. Створення ефективних систем використання 
альтернативних джерел енергії в громаді 

ОЦ 2.1 Розвиток сонячної енергетики. 

ОЦ 2.2 Розвиток вітрової енергетики. 

ОЦ 2.3 Розвиток біоенергетики. 

Стратегічна ціль 3. Розвиток енергетичної кооперації 

ОЦ  3.1 Аналіз успішних кейсів українських та європейських громад 
щодо створення енергетичних кооперативів 

ОЦ 3.2 Аналіз і вибір комерційних моделей енергетичних кооперативів  

ОЦ 3.3 Співпраця з сусідніми громадами при створенні енергетичних 
кооперативів 
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цтво пелет чи брикетів спрощує транспортуван-
ня та зберігання, однак вимагає влаштування 
такої технологічної лінії. створення продукту 
з доданою вартістю на території громади; змен-
шення вартості опалення бюджетних та приват-
них помешкань порівняно з газом за наявності 
твердопаливних котлів; усунення бездумного 
спалювання соломи на полях [3, с. 35].

Операційна ціль 1.3. Розробка дієвого про-
єкту з використання відходів на виробництво 
біогазу для забезпечення енергетичних потреб 
громади.

Отримання біогазу з сільськогосподарських 
відходів дає можливість частково вирішити 
низку проблем, що стоять перед АПК країни: 
економічну – збільшення конкурентоздатності 
аграрної продукції завдяки зменшенню витрат 
на енергоносії при її виробництві; енергетич-
ну – власне виробництво палива, забезпечення 
енергетичної незалежності аграрних підпри-
ємств; агрохімічну – отримання екологічно чис-
тих добрив; екологічну – утилізація органічних 
відходів, які завдають шкоди навколишньому 
середовищу; фінансову – зниження витрат на 
утилізацію органічних відходів і придбання 
традиційних енергоносіїв, соціальну – створен-
ня нових робочих місць. 

Можливий варіант проєкту для невеликої 
громади: бюджет – від 30000 євро, терміни ре-
алізації – 6 місяців, окупність інвестицій – до 
10–15 років. Технологія: обсяги потужності 
виробництва біогазу БГУ залежать від типу 
біомаси (категорії тварин та рослин, відходи 
життєдіяльності яких використовуються для 
виробництва), також за цими показниками роз-
раховується необхідний об’єм реактора. Виго-
ди: отриманий біогаз можна використовувати 
як паливо на газотурбінних електростанціях 
і продавати отриману енергію у мережу за «зе-
леним» тарифом; на відміну від сонячних чи ві-
трових станцій, біогазові дозволяють управляти 
потужністю, тому їх використовують для балан-
сування мереж [3, с. 35].

Стратегічна ціль 2. Створення ефективних 
систем використання альтернативних джерел 
енергії (АДЕ) в громаді.

Спектр альтернативних джерел енергії, які 
можна отримувати і використовувати в сіль-
ській місцевості, є досить широким (табл. 1).

З перерахованих напрямів для більшості гро-
мади України досить ефективними є сонячна, 

вітрова енергетика та виробництво біопалив, 
оскільки практично усі громади мають потен-
ціал їх розвитку.

Операційна ціль 2.1. Розвиток сонячної 
енергетики. 

Частина територіальних громад України вже 
має певний досвід у розвитку сонячної енерге-
тики. Цей напрям АДЕ доцільно і надалі розви-
вати з огляду на його успіх в багатьох країнах, 
що зумовлений багатьма факторами. 

Одним з них є лідерство у вартості виробле-
ної електроенергії, яке продовжує вдосконалю-
ватися. Інший – це універсальність: сонячна 
енергія охоплює широкий спектр споживання 
електроенергії на різних рівнях – від дуже ма-
леньких житлових систем до великих підпри-
ємств, від індивідуальних автономних систем 
до інтегрованих сонячних рішень в багатоквар-
тирних будинках або теплицях сільськогоспо-
дарського призначення. Існують також мобільні 
фотоелектричні системи та автономні рішен-
ня для електрифікації сільської місцевості.  
Все більше уваги приділяється саме немереж-
ним системам – невеликим фотоелектричним 
установкам, автономним системам та міні-ме-
режам. Це також будуть ринки масштабу GW 
з двозначними темпами зростання в найближ-
чі роки. Нарешті, жодна інша електростанція 
не може бути спроектована та побудована так 
швидко, як будь-яка сонячна фотоелектрична 
установка [11].

Операційна ціль 2.2. Розвиток вітрової 
енергетики

Більшість вітрових електростанцій (ВЕС), 
що будуються в Україні, є переважно великими 
і забезпечують електроенергією цілі населені 
пункти. Наприклад, потужності Овер’янівської 
ВЕС вистачить, щоб забезпечити електроенер-
гією 44 тисячі домогосподарств, середня по-
тужність нових вітрових турбін, введених в екс-
плуатацію у першій половині 2021 року, складає 
3,8 МВт [12]. 

Проте досить ефективним, окрім великих 
ВЕС, може бути використання вітрових устано-
вок малої генерації (потужністю до 10–20 кВт). 
Саме їх доцільно використати для забезпечен-
ня електроенергією невеликих територіальних 
громад, роблячи її енергетично незалежними.

Операційна ціль 2.2. Розвиток біоенергетики. 
В багатьох країнах світу спостерігається 

справжній бум виробництва палива з біоре-
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сурсів. В Україні також зростає інтерес до їх 
використання як з боку урядових, бізнесових 
і наукових кіл, так і з боку сільськогосподар-
ських товаровиробників. Виробництво рід-
ких біопалив на території громад забезпечить: 
створення нових робочих місць; екологічні 
переваги – оптимальні природо-кліматичні та 
природо-охороні умови; поліпшення стану на-
вколишнього середовища; зростання продук-
тивності сільського господарства; енергоза-
безпеченість – використання місцевих джерел 
сировини, зменшення енергозалежності від по-
ставок енергоносіїв, вартість яких зростає.

Сьогодні найбільш суттєвим є те, що налаго-
дження виробництва біопалива (біоетанол, біо-
дизель) у територіальних громадах дасть змогу 
суттєво зменшити її енергетичну залежність 
і забезпечити себе дешевшими паливом.

Стратегічна ціль 3. Розвиток енергетичної 
кооперації.

Умови, що склалися сьогодні на селі із забез-
печення і доступністю енергетичних ресурсів – 
дефіцит традиційних енергоносіїв та їх висока 
вартість для населення – сприяють тому, що 
сільські жителі активно залучаються до ство-
рення енергетичних кооперативів, особливо 
у сфері відновлюваних джерел енергії. 

Однією з найбільш значущих переваг коо-
перативів є можливість розпочати комерційну 
діяльність без залучення зовнішніх джерел фі-
нансування. Наявні в Україні відсоткові став-
ки за кредитами, а також вимоги до отримання 
кредитів різко ускладнюють комерційну іннова-
ційну діяльність. А залучення багатьох невели-
ких внесків членів кооперативу може сформу-
вати необхідну для початку роботи суму коштів 
та гуртувати членів навколо спільної ідеї. Таким 
чином, перевагами від створення енергокоопе-
ративів є підвищення економічної активності 
громадян; створення доданої вартості; екологіч-

Таблиця 1
Основні види альтернативних джерел енергії,  

що можуть вироблятися і використовуватися на сільських територіях

Вид енергії Вид палива / 
енергії

Первинне
джерело отримання 

енергії
Напрям 

використання Необхідні умови

Сонячна 
енергетика Енергія Енергія сонця Освітлення, обігрів 

приміщень
Наявність площ 
для розміщення сонячних 
панелей

Вітро-
енергетика Енергія Енергія вітру Освітлення, обігрів 

приміщень Сприятлива роза вітрів

Геотермальна 
енергетика Енергія Енергія теплоти землі Освітлення, 

обігрів приміщень
Наявність геотермальних 
ресурсів

Генеральний 
газ Газоподібне Деревина вугілля Обігрів приміщень

приготування їжі Деревина вугілля

Біоетанол Рідке Зернові, крохмальні 
культури, деревина

Двигун внутрішнього 
згорання

Вирощування культур 
та деревини

Біодизель Рідке
Рослинна олія, тваринні 
жири, відпрацьовані 
жири

Дизельні двигуни 
внутрішнього 
згорання

Олійні культури, 
тваринні жири 
як сировина

Біогаз Газоподібне
Відходи тваринництва, 
рослинництва, 
кукурудзяний силос

Обігрів приміщень,
освітлення, 
приготування їжі

Тваринницькі ферми 
і птахофабрики,
аграрні підприємства 
галузі рослинництва

Метанол Рідке Деревина Двигун внутрішнього 
згорання Вирощування деревини

Солома, 
брикети,
пелети 

Тверде Деревина солома 
рослинні рештки

Обігрів приміщень 
приготування їжі

Наявність деревини, 
соломи

Джерело: сформовано автором на основі [4 , с. 11] та власних досліджень
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на утилізація відходів сільського господарства; 
залучення інвестицій для розвитку сільських те-
риторій; створення додаткових робочих місць; 
збільшення податкових надходжень у місцеві 
бюджети; підвищення енергонезалежності та 
забезпечення енергетичної автономії сільсько-
господарських підприємств [7].

Операційна ціль 3.1 Аналіз успішних кейсів 
українських та європейських громад щодо ство-
рення енергетичних кооперативів.

ЄС створення енергетичних кооперативів 
розглядають як позитивне явище. Зокрема, 
в проєкті Директиви з організації ринку елек-
троенергії (входить до пакету реформ «Чиста 
енергія для всіх європейців») зазначено, що 
поширення технологій та активність спожива-
чів перетворили енергетичні кооперативи на 
ефективний та економний спосіб задовольнити 
потреби й очікування громадян щодо енерге-
тичних ресурсів, послуг у цій сфері та участі на 
місцевому рівні. Крім того, Директива визначає 
права, які держави мають забезпечити місцевим 
енергетичним спільнотам. Серед них – право 
володіти мережами або орендувати їх, доступ до 
організованих ринків без дискримінації, а для 
акціонерів таких кооперативів – можливість 
зберігати права побутових споживачів [13]. 

Серед європейських країн вирізняються лі-
дери з організації енергетичних кооперативів. 
Серед них – Німеччина, де вагомим стимулом 
було запровадження «зеленого» тарифу на про-
екти з альтернативної енергетики, а також спро-
щення вимог до організації кооперативів.

Енергокооперативи розвивалися також 
в інших країнах Європи. Приміром, у 2020 р. 
у Данії налічувалося близько 950 кооперати-
вів, в Австрії – 600, а в Нідерландах та Швеції 
близько ста сорока. Кілька десятків кооперати-
вів працювали також в Іспанії, Бельгії, Велико-
британії та Франції [13]. 

Доцільно вивчити досвід європейських гро-
мад і перейняти їх успішний досвід, адаптуючи 
до українських умов.

Операційна ціль 3.2 Аналіз і вибір комер-
ційних моделей енергетичних кооперативів 
громадою.

Короткий перелік комерційних моделей, що 
можуть бути застосовані кооперативами терито-
ріальних громад: виробництво електричної/ те-
плової енергії з місцевих відновлюваних ресур-
сів; вирощування та переробка енергетичних 

культур (верба, міскантус та інші); використан-
ня теплових насосів для теплопостачання; спо-
рудження сонячних водонагрівачів; утеплення 
будинків; виконання робіт по контракту ЕСКО 
для бюджету [7]. 

 Операційна ціль 3.3 Співпраця з сусідні-
ми громадами при створенні енергетичних 
кооперативів.

Об’єднуючись в енергетичні кооперативи 
сільські та міські громади можуть підсилювати 
і допомагати одна одній забезпечити швидший 
та вигідніший перехід на ВДЕ. 

ІV. Залучення інвестицій для фінансування 
Стратегії.

Перехід до ощадного споживання енергії та 
відновлюваних її джерел вимагає капіталовкла-
день протягом років. Незважаючи на вигоди, 
більшість українських громад не має достатньо 
ресурсів, аби забезпечити такі постійні капіта-
ловкладення. Тому залучення сторонніх інвес-
тицій є важливим завданням. Всупереч поши-
реному міфу, потенційних інвесторів є досить 
багато. Кілька засадничих речей, які допомо-
жуть залучити інвесторів у муніципалітети для 
фінансування енергетичних проектів:

Реклама громади. Підвищення впізнаванос-
ті дозволить донести до інвесторів інформацію 
про можливості громади. Ключові елементи: 

– наявність на сайті громади інформації про 
стан місцевої енергетики та можливості для за-
лучення інвестицій (потенційні ЕСКО-проєкти, 
вільні земельні ділянки, людський потенціал, 
ресурси (включно з відходами), транспортне 
сполучення, опис визначних характеристик 
громади);

– участь у тематичних заходах (форуми, кон-
ференції, семінари) з розповсюдженням друко-
ваної інформації про громаду. 

Відповідальна людина. Органам місцевого 
самоврядування громади необхідно мати люди-
ну, через яку ведеться все спілкування з інвесто-
рами та яка надає постійний супровід зацікавле-
ним інвестувати. 

Постійні, зрозумілі та прозорі правила гри. 
Громади, що мають прості зрозумілі та прозо-
рі процедури роботи з інвесторами, отриму-
ють значну конкурентну перевагу. Інвестори 
розуміють бажання громад отримувати внесок 
у їх розвиток і готові до цього, наприклад, за 
рахунок сплати податків у місцевий бюджет 
або взяття на себе соціальних зобов’язань.  
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Перешкодою стають негласні вимоги зі сторони 
місцевих людей, що приймають рішення. 

Виділені земельні ділянки. Незадіяні ділян-
ки, особливо поруч з лініями електропередач, 
варто заздалегідь перевести до категорії «землі 
енергетики». Це даватиме хороший сигнал по-
тенційним інвесторам та прискорить реалізацію 
проекту у випадку зацікавленості останніх. 

Громадські слухання: чесно. Якщо проєкт, 
який планується реалізувати на території гро-
мади, потребує оцінки впливу на довкілля (від-
повідно до ЗУ «Про оцінку впливу на довкіл-
ля»), то необхідно переконатися, що документи 
з оцінки впливу на довкілля розробляються ін-
вестором якісно. Громадські слухання з обго-
ворення цих документів мають бути проведені 
у прозорий спосіб, із інформуванням усієї гро-
мади. Це дозволить уникнути непорозумінь та 
конфліктів на наступних стадіях реалізації про-

ектів, та заручитися підтримкою громади. мате-
ріальних ресурсів [8, с. 19].

Висновки. Сьогодні Україна відчуває важкі 
наслідки російської агресії – значні руйнування 
енергетичної інфраструктури та дефіцит ене-
реегтичних ресурсів. Багато громад не в змозі 
забезпечити населення традиційними енерго-
носіями, а досвід використання альтернативних 
джерел енергії є досить обмеженим. Для вирі-
шення означених проблем громади запропоно-
вана Стратегія енерегоефективного та еколо-
гобезпечного розвитку територіальних громад, 
пропоновані стратегічні цілі якої включають: 
1) організацію переробки відходів сільського 
господарства на біопаливо: тверде (брикети, 
пелети) або біогаз; 2) створення ефективних 
систем використання альтернативних джерел 
енергії в громаді; 3) розвиток енергетичної 
кооперації.
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