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Потенціал термомодернізації житлового 
фонду України

ПОТРЕБА В ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЇ
(80% житлового фонду)

~ 80 тис.багатоквартирний будинків
(річне споживання газу – 7 млрд куб.м газу)

~ 6,5 млн індивідуальних будинків
(річне споживання газу – 11 млрд куб.м)

Потреба в інвестиціях
Потенціал щорічної 

економії газу

35 млрд євро 
(до 2020 році – 9 млрд євро)

12 млрд куб.м
(у 2020 році – 3 млрд куб.м)



Дорожня карта впровадження механізму стимулювання 
енергоефективності

відшкодування частини вартості 

кредитів на енергоефективні заходи*

*в рамках Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв 

з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки

Механізм

1
Стимулювання населення до встановлення «негазових» котлів: 20% тіла кредиту.

1 банк-учасник.

(діє з 15.10.2014)

Етапи реалізації

2
Розширення Програми на енергоефективні заходи: 30% тіла кредиту для 

фізичних осіб; 40% тіла кредиту для ОСББ (ЖБК).  Долучились ще 2 банки.

(діє з 06.05.2015)

3 Збільшення розміру відшкодування для отримувачів субсидій до 70% тіла 

кредиту

(діє з 27.08.2015)

3

4 Продовження виконання програми у 2016 році

(набрання чинності заплановано на кінець 2015 року)
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Кількість виданих кредитів, ОД.                Сума виданих кредитів, МЛН. ГРН.

* За даними уповноважених банків
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Станом на 9  листопада Держенергоефективності 
здійснено відшкодування 

у розмірі більше 100 млн грн

Помісячна динаміка попиту на державну підтримку з боку фізичних 
осіб та ОСББ*



Київ
Житомир

Кіровоград

Черкаси

Одеса

Севастополь

Сімферополь

Ужгород

Івано-
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Чернівці
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Україні (од.):

* Станом на 09.11.2015 за оперативними даними уповноважених банків

**Київська область + м. Київ

**
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обладнання/матеріалів (од.)*



Станом на сьогодні прийнято 66 місцевих програм додаткового
стимулювання населення та ОСББ (ЖБК) на утеплення

64
%

Прийнято 16 обласних програм (з
25)

5% Прийнято 23 районних програм (з
473)

Прийнято 27 міських програм (з
407*)7%

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

Прийнято без змін до
бюджету



Проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії
«План 473» виконано на 95%

Проведено районних семінарів -

459
Не відбудеться

Проведено 459

районних 
семінарів

Проведено обласних семінарів – 23

Проведено Форум ЕЕ партнерства – 400
учасників (з усіх регіонів України)

Кількість учасників на 1 
семінарі



Запроваджено механізм енергосервісу для термомодернізації 
будівель бюджетних установ

Механізм ЕСКО 

(energy saving performance contracting)

- 21 жовтня 2015 року Урядом затверджено примірний енергосервісний договір (ПКМУ №845)

НАСТУПНІ КРОКИ:

- Розробка рекомендацій для сторін договору (щодо процедури закупівель тощо);

- Створення стимулів розвитку ринку енергосервісу та кредитних продуктів для ЕСКО

- Роз’яснювальна робота  (Весна-2016)

- Поширення механізму енергосервісу на термомодернізації житлових будинків (за досвідом Латвії).

ДО Підчас Після

Витрати на теплову енергію та ін.

Економія 

бюджетних 

коштів 

(вся економія)

Економія бюджетних 

коштів 

(10-20% економії)

Платежі ЕСКО

(80-90% економії)

Результати:

- Створення нового ринку ЕСКО 

обсягом 4,4 млрд. євро

- Потенціал щорічної економії 

лише газу – 700 млн куб.м

- Розвиток ринку 

енергоефективного 

обладнання та технологій

- Створення нових робочих місць

8

Парламентом 9 квітня п.р. прийнято Закони України № 327-19 (термінологія та закупівлі 

енергосервісу) та 328-19 (довгострокові зобов'язання, зміни до Бюджетного кодексу)

до 10 років!

укладання  енергосервісного договору

Г
р

н
/р

ік



Побутовий 
сектор
50%

Промисловість
25%Сфера послуг 

(у тому числі 
бюджетні 
установи)

16%

Транспорт
9%

Проект Національного плану дій
з енергоефективності до 2020 року передбачає розробку

та прийняття 13 нормативно-правових ініціатив

Національний план дій з енергоефективності до 2020 року

Національна індикативна мета енергозбереження:

у 2017 році – 5% (-3,612 млн тне)  

у 2020 році – 9%* (-6,501 млн тне)  

6 501 
тис. тне

* Національна індикативна мета за методологією Директиви 2006/32/ЄС визначається як енергозбереження у 2020 році на рівні 9% від середнього річного 
кінцевого  споживання за 2005-2009 рр.

Частки секторів за потенціалом енергозбереження –
переважний  внесок – побутовий сектор 

(житлові будівлі) - 50%

Поточний стан погодження 
проекту акта:

Схвалено Секретаріатом 
Енергетичного Співтовариства

Cхвалено Урядовим комітетом з 
питань економічного розвитку та 
європейської інтеграції.

Доопрацьовано із ЦОВВ, проект 
готовий до внесення на розгляд 
Кабінетові Міністрів України.



1кв15 2кв15 3кв15 4кв15 1кв16 2кв16 3кв16 4кв16 2017

Законопроект
«Про енергетичну 

ефективність 
будівель»

Законопроект
«Про

енергоефективність»

Розвиток нормативно-правової бази в сфері енергоефективності 
відповідно до вимог ЄС: 2 основних законопроекти

Узгодження з Енергетичним 
співтовариством та прийняття

Прийняття підзаконних
актів

Узгодження з Енергетичним співтовариством та 
прийняття

Прийняття 
підзаконних 

актів

Директива 2010/31/EU

Директива 2012/27/EU



Очікувані результати політики в сфері енергоефективності:  
середньострокова перспектива

- Виконання вимог щодо адаптації вітчизняної нормативно-правової
бази у сфері енергоефективності відповідно до вимог ЄС;

- 100%-й облік споживання теплової енергії та води;

- Створення стимулів для інвестицій в енергоефективність сфери
теплопостачання та водопостачання, ЖКГ, житлового фонду
(впровадження прогресивних тарифних методик, спрощення дозвільних
процедур, зняття адміністративних бар’єрів тощо);

- Масштабна термомодернізація житлових будівель та бюджетних
установ;

- Утворення Фонду з енергоефективності для сталого фінансування
національних програм з термомодернізації житлового фонду та
підтримки енергоефективних проектів суб’єктів господарювання;

- Зменшення енергоємності ВВП на 20%;

- НЕДОПУЩЕННЯ ЕНРГЕТИЧНОЇ БІДНОСТІ НАСЕЛЕННЯ.



Дякую за увагу

http://saee.gov.ua/


