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РЕЙТИНГИ КРАЇН ЗА НИЗКОЮ ПОКАЗНИКІВ СИСТЕМ 

ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ 

COUNTRY RANKINGS FOR A INDICATORS RANGE OF DISTRICT 

HEATING SYSTEMS 
 

Анотація. Розглянуто структуру загального споживання енергії в 

Україні. Показано, що основною складовою побутового сектору в Україні є 

системи централізованого теплопостачання. Наводяться дані щодо 

характеристики цих систем та виконано їх зіставлення з 15 країнами світу 

за рядом показників. 



International Scientific Journal “Internauka” https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-1 

International Scientific Journal “Internauka” https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-1 

Ключові слова: системи централізованого теплопостачання, 

структура загального споживання енергії, показники систем 

централізованого теплопостачання. 
 

Summary. The structure of total energy consumption in Ukraine is 

considered. It is shown that the main component of the domestic sector in Ukraine 

is the district heating system. Data on the characteristics of these systems and 

their comparison with 15 countries of the world according to a number of 

indicators are given. 

Key words: district heating systems, structure of total energy consumption, 

indicators of district heating systems. 

 

Один з основних напрямів Енергетичної стратегії країн ЄС пов’язаний 

з розвитком систем теплозабезпечення і, зокрема, з поширенням систем 

централізованого теплопостачання. При цьому на законодавчому рівні 

ставляться вимоги забезпечення екологічно чистого використання енергії 

для опалення і гарячого водопостачання зі зменшенням впливу викопних 

палив і залученням відновлюваних джерел енергії (ВДЕ). В Україні 

системам централізованого теплопостачання (СЦТ) належить значна частка 

в структурі загального споживання енергії. Однак їх технічний стан вимагає 

розвитку і модернізації в контексті енергетичних пакетів України і ЄС [1-7]. 

З огляду на це актуальним є аналіз основних показників СЦТ України і ряду 

розвинених країн. 
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На рисунку 1 наведено дані щодо структури загального споживання 

енергії в Україні за шістьма основними напрямами статистичної звітності в 

останнє десятиріччя (фігурною скобкою позначено «тритипний» сектор). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура загального споживання енергії в Україні у 2010-2020 рр. 

 
Представлені дані свідчать про домінуючу частку «тритипного» 

(непромислового) сектору в балансі загального кінцевого споживання 

енергії. Так, у 2010, 2015 і 2020 роках частка «тритипного» сектору 

становила 38 %; 41 % і 38 % проти 34 %; 32 % і 33 % у промисловому 

секторі відповідно. При цьому у «тритипному» секторі переважав 

побутовий сегмент, основною складовою якого є СЦТ. Як видно з рис. 1.2, 

у 2015, 2016 і 2017 роках частка побутового сектору перевищувала 

промисловий. У 2014 та 2018 роках спостерігався їх паритет. У 2019 і 2020 

роках мало місце деяке зростання частки промислового сектору у 

порівнянні з побутовим. Тим не менш частка побутового сектору 

залишається співставною з промисловим, що характерно для розвинених 

країн світу. До прикладу на рис. 2 наводиться структура кінцевого 

енергоспоживання України і ФРН у 2020 р. 



International Scientific Journal “Internauka” https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-1 

International Scientific Journal “Internauka” https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Структура кінцевого енергоспоживання України і ФРН у 2020 р. 

 
Як зазначалося вище, основною складовою побутового сектору в 

Україні є СЦТ. В таблиці 1  представлено характеристику СЦТ України за 

рядом показників та рейтинги 15 країн за цими показниками.  

Як видно, за шістьма наведеними показниками лідерами є різні країни. 

Так, за охопленістю населення послугами СЦТ лідерство належить Ісландії, 

за сумарною потужністю СЦТ – КНР, за подушним відпуском теплової 

енергії – Швеції. Наведені дані свідчать про те, що СЦТ України за рядом 

показників є другою в рейтингу. А саме за показниками «охопленість 

населення послугами СЦТ» та їх «сумарна потужність». Тобто Україна 

належить до кола країн, що мають потужні широко розповсюджені СЦТ. 

Однак технічний стан і рівень СЦТ України в цілому не відповідає сучасним 

вимогам. Наприклад, частка відновлюваних джерел енергії в СЦТ України 

є вельми незначною. Для порівняння в Ісландії ця частка сягає 76 %, в 

Норвегії – 61 %, в Данії – 46 %. 
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