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Житлові будівлі 
Бюджетні установи 

Багатоквартирні Індивідуальні 

КІЛЬКІСТЬ БУДІВЕЛЬ 

≈ 80 тисяч ≈ 6,5 мільйонів ≈ 100 тисяч 

ПОТРЕБА В ІНВЕСТИЦІЯХ  

≈ від 48,5 до 86,9  
млрд. дол. США* 

≈ від 4,2 до 8,5  
млрд. дол. США* 

ПОТЕНЦІАЛ ЩОРІЧНОЇ ЕКОНОМІЇ ГАЗУ  

8 млрд. куб. м 700 млн. куб. м 

2 *в залежності від ступеня термомодернізації 

Найбільший потенціал енергозбереження припадає на житловий сектор 



*За  оперативними даними НАК “Нафтогаз України” 

(без врахування зони АТО)  

Динаміка скорочення споживання газу  

за опалювальні періоди 
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Теплокомуненерго  

Населення 

Бюджетна сфера 

Промисловість 

452 

752 

МВт 

Протягом 2014-2015 років 

введено 1 204 МВт нових теплових потужностей, 

 з них 452 МВт – у 2014 році,   752 МВт – у 2015 році. 

інвестиції  2,2 млрд  грн, 

 можливість щорічного заміщення газу  416 млн м3 

Динаміка введення нових теплових 

потужностей із заміщення газу 

2014/2015 роки** 

23,6 

**за інформацією облдержадміністрацій 
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Запроваджено європейський підхід до стимулювання 
впровадження енергоефективних заходів – співфінансування 

Термін виплати допомоги –  

до 2 місяців після впровадження заходів  

(6) Зведений реєстр позичальників + 

копії документів, що підтверджують 

цільове використання коштів 
Держенергоефективності 

ОСББ/ 
Населення 

(1) Звернення за кредитом 

(2) Надання кредитних коштів 

(5) Рахунки-фактури, акт виконаних робіт тощо * 

(4) Рахунки-фактури, акт 

виконаних робіт 

(7) 20, 30 ,40, 70% від тіла кредиту 

(на обладнання + матеріали) 

(8) Компенсація  20, 30 ,40, 70 % від тіла кредиту 

(на обладнання + матеріали) 

Підрядник 
(3) Оплата робіт 

Банк 

Місцеві органи 
влади 

(9) Моніторинг 

програми 
(8) Компенсація 

відсоткової 

ставки/частини тіла 

кредиту 
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Діє 146 місцевих програм відшкодування частини відсотків/суми  
за кредитами для населення та ОСББ (ЖБК) на утеплення 

10 обласних (з 25)  

28 районних (з 473) 

25 міських (з 407*) 

РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ 

ПРИЙНЯТО 
з фінансуванням  

100 програм  

11 обласних (з 25)  

50 районних (з 473) 

22 міські (з 407*) 

ПРИЙНЯТО 
без фінансування/механізму 

63 83 

* міста України населення, яких складає від 2,5 тис. (з урахуванням відсутності 
міст, що розташовані на тимчасово окупованій території та в зоні АТО) 

2016 
Виділено – 30 млн. грн. 

Відшкодовано – 1,8 млн. грн.  
7 тисячам домогосподарств 5 



* За даними уповноважених банків 
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Обсяг залучених ресурсів Середнє значення 

(оперативні дані станом на 10.05.2016) 

Середній показник по регіонах ≈ 66,61 млн. грн 

Регіональний зріз попиту на “теплі” кредити (млн. грн) 
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+10,1  
млн. грн 

Кількість виданих кредитів, ОД.        Сума виданих кредитів, МЛН. ГРН. 
* За даними уповноважених банків 

+15,6  
млн. грн 

+1,4  
млн. грн 

+5,6  
млн. грн 

+6,4  
млн. грн 

+8,8  
млн. грн 

+21,1  
млн. грн 

+59,7 
млн. грн 

+121,3 
млн. грн 

+141,2 
млн. грн 

+190,6 
млн. грн 

+227,8 
млн. грн 

+302,3 
млн. грн 

+156,3 
млн. грн 

+12,5 
млн. грн 

+0,1 
млн. грн 

+15,3 
млн. грн 

+212 
млн. грн 

+83,9 
млн. грн 

*За 4 місяці 

2,4 

301,87 

151,57 

2014 2015 2016*



21% 

54% 

20% 
5% 

до 2 тижнів 

від 2 тижнів до 1 міс. 

від 1 до 3 міс. 

від 3 до 6 міс. 

Успіхи Державної програми 

75% ОСББ  впроваджують 
енергоефективні заходи в 

мінімальні строки – до 1 місяця 

Національний моніторинг ефективності Державної програми  
за результатами опитування 127 ОСББ з усіх регіонів 

ОСББ 
одночасно 
користувались 
Державною і 
місцевою 
програмами 

ОСББ 
позитивно 
оцінюють 
місцеву 
підтримку 

Партнерство держави 
і регіонів 

73% 

75% 

ОСББ 
ОСББ 

відчули 
підвищення 

комфортності 
житла 

вдалося 
заощадити 

кошти 

98% 

95% 

98% 

ОСББ взяли 
б участь у 
Програмі 
ще раз 

ОСББ 
порадили б 
участь у 
Програмі 
іншим ОСББ 

ОСББ 
вважають 
досвід участі 
в Програмі 
позитивним 
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 За прогнозними оцінками наявних залишків коштів вистачить для виплати 
відшкодування до серпня 2016 року 

млн. грн 

Наявні залишки коштів 

млн. грн 

Додаткова 

потреба у 

фінансуванні 

на 2016 рік – 

близько  

600 млн. грн 
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2015 рік 
Державні видатки (факт): 302 млн. грн 

Залучено кредитів на суму: 1,5 млрд грн (20% - субсидіанти) 
 

2016 рік (4 місяці) 
Загальний обсяг фінансування програми: 893,9 млн. грн  

Залучено кредитів на суму: 324 млн грн (з них 90% залучено у квітні-травні) 
План: продовження дії програми на 2017-2018 роки та поширення на управителів та ЕСКО 

млн. грн 



     7 квітня 2016 року ЄБРР започаткував програму  
фінансування енергоефективних проектів у житловому секторі   

Програма фінансується за рахунок:  
• кредитних коштів у сумі 75 млн євро 
• грантових коштів у сумі 15 млн євро 

до 15 000 євро  

(у гривневому еквіваленті)  

 

15% - 20% - в залежності від 

кількості реалізованих 

заходів 

 

Обмеження суми компенсації 

за одним кредитом –  

до 3 000 євро.  

 

Позичальник –  
фізична особа 

Не обмежено 

 

 

Від меншої з величин –  

суми кредиту або вартості 

заходів (включаючи  

монтажні роботи): 

  

25% - 35% в залежності від 

кількості реалізованих 

заходів 

 

 

Позичальник –  
ОСББ/ЖБК/група 

співвласників 

Розмір кредиту 

Розмір 
компенсації 

БАНКИ-ПАРТНЕРИ: 

ДОНОРИ: 
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Динаміка збільшення кількості сонячних 
електроустановок приватних домогосподарств 

Законом України від 04.06.2015 р. №514-VІІІ “зелений” тариф для генеруючих 
установок приватних домогосподарств прив’язано до курсу ЄВРО 
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1q15 2q15 3q15 4q15 1q16 2q16 3q16 4q16 2017 

Закон про енергетичну 
ефективність будівель 

 
Закон про енергетичну 

ефективність 

 
Закон про комерційний 

облік тепла та води 

 
Закон про довгострокові 

договори у сфері 
теплопостачання 

Закон щодо створення 
конкурентного ринку 

тепла 
 

Розвиток нормативно-правової бази у сфері енергоефективності 

Розробка та погодження із 
Секретаріатом 
Енергетичного 
Співтовариства 

Розробка 
підзаконних 

актів 

Процедура 
погодження та 

прийняття 

Розробка та погодження із 
Секретаріатом Енергетичного 

Співтовариства 

Розробка 
підзаконних 

актів 

Процедура 
погодження та 

прийняття 

Розробка та погодження із 
Секретаріатом Енергетичного 

Співтовариства 

Внесено на розгляд 
Верховної ради 

Процедура 
погодження 
та прийняття 

Процедура погодження та 
прийняття 

Розробка 
підзаконних 

актів 
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Розробка 
підзаконних 

актів 

Процедура 
погодження 
та прийняття 



Утеплення будівель бюджетних установ шляхом 
укладання енергосервісних договорів 

№ 327-VIII від 09.04.2015   № 328-VIII від 09.04.2015 
щодо можливості розпорядників 

бюджетних коштів брати 
довгострокові зобов’язання за 

енергосервісом (зміни до Бюджетного 
Кодексу України) 

щодо визначення механізмів енергосервісу  
(у тому числі особливостей здійснення 

державних закупівель енергосервісу) 

Кабінетом Міністрів України 
затверджено Примірний 
енергосервісний договір  

(ПОСТАНОВА від 21 жовтня 
2015 р. № 845) 

Примірний 
енергосервісний 

договір 

Методика визначення 
базового рівня 

споживання 

  

Адаптована методика 
напрацьовується спільно із 

експертами проекту USAID та 
громадскістю 

ДСТУ затверджено  наказом 
Мінрегіону від 27.07.2015 №178 

Наказ Мінфіну №996 від 06.11.15 
Класифікатор видатків доповнено: 

2276 «Оплата енергосервісу» 

Наказ Мінфіну №1118 від 04.12.15 
Кошторис видатків бюджетних установ 

можливо формувати з урахуванням 
видатків на оплату енергосервісу 

Наказ Мінфіну №1117 від 04.12.15 
Інструкцію застосування економічної 

класифікації видатків бюджету  
доповнено кодом 2276 «Оплата 

енергосервісу 
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Підвищення мотивації та рівня інституційної 
готовності замовників енергосервісу 

Форум енергоефективного партнерства – старт до тіснішої  співпраці 

Держенергоефективності 

 1. Забезпечення консалтингових послуг щодо: 

-розрахунку базового рівня енергоспоживання; 

- підготовки проектів документів (тендерний пакет, рішення 
органу місцевої влади про узгодження і затвердження  
тощо); 

- моніторингу енергоспоживання та верифікації результатів 
енергосервісу. 

2. Створення «Call-центру ЕСКО» та інформаційної 
бази потенційних об’єктів енергосервісу 

3. Допомога місцевим органам влади у 
впровадженні преміювання з бюджету 
відповідальних за реалізацію ЕСКО-проектів 

4. Щоквартальний моніторинг кількості ЕСКО-
договорів у регіоні  

 

 

- регіональні семінари; 

- обов'язкова реалізація 
ЕСКО-договорів у 
кожному регіоні; 

- інформаційна база 
потенційних об’єктів 
енергосервісу 

 

 
 

Меморандум з 
головами 

областей і міст 

Місцева влада 
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www.saee.gov.ua 

Дякую за увагу! 

Сергій Савчук 
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