
ПРОГРАМА  
енергозбереження для населення  

у Львівській області 



Населення 

922,5 
 

59% 

Комунальна  

сфера 

324,2 

21% 

Промисловість 

199,8 

13% 

Бюджетна сфера 

49,1 

3% 

Інші 

68 

4% 

Населення  

2,5 млн. осіб 

Споживання 

природного газу  

 1 562,4 млн. м3 

Частка споживання 

населенням - 

59% 

СТРУКТУРА СПОЖИВАННЯ  

ПРИРОДНОГО ГАЗУ 



ВІДШКОДУВАННЯ  З ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ 

КОШТІВ НАСЕЛЕННЮ  ЗА КРЕДИТАМИ НА  

ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ЗАХОДИ  

15%  
від 

відсоткової 

ставки 

КФУ 

20%  
від відсоткової 

ставки 

КФУ 

використання альтернативних до газу джерел 
енергії 

утеплення стін будинків, підлоги, горищ та дахів 

встановлення енергозберігаючих вентиляційних 
систем 

встановлення та заміна вікон, вхідних дверей та 
віконно-балконних конструкцій 



ЦІЛІ   ПРОГРАМИ 
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Sample Text 

Sample Text 

БІЗНЕС ФІНУСТАНОВИ Держбюджет 

Населення 

Місцевий бюджет 

зменшення споживання газу населенням 

розвиток енергоефективного будівництва та 
реконструкції 

зменшення субсидій для населення за спожиті 
енергоносії 

популяризація переваг енергозбереження, 
підвищення громадського освітнього рівня у сфері 



МЕХАНІЗМ ДІЇ ПРОГРАМИ 

 Генеральний  

договір про 

співробітництво 

Кредит на  

енергозбереження 

  Зведені реєстри 

позичальників 

  Відшкодування  

%  

за кредитами 

     Відшкодування  

%  

на поточний  

рахунок 

Львівська 
обласна 

державна 

адмініст-
рація 

 
Позичальник 

 

  

Кредитно-
фінансові 
установи-
оператори 
Програми 

Позичальник 

Своєчасна оплата 

кредиту 



Отримати 
відшкодування з 

обласного бюджету 
на поточний 

рахунок 

Здійснювати 
своєчасну оплату 

за кредитом 

Надати в КФУ підтверджуючі 
документи про проведення заходів з 
енергозбереження 

ЯК ОТРИМАТИ ВІДШКОДУВАННЯ ЗА 

КРЕДИТОМ НА  ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 

Звернутись в КФУ 
для отримання 
кредиту, оплатити 
початковий внесок 
та надати 
відповідні 
документи 

Обрати 
енергозберігаючі 
матеріали чи 
обладнання 



 
16 кредитно-фінансових установ 

«Анісія» 

«Вигода» 

«Самопоміч» 

«Довіра»  

«Єднання»  

«Бойківщина» 

«Шанс» 

«Гільдія вуглекопів»  

«Львівська»  

«Галицьке кредитне 

товариство» 

 

ФІНАНСОВІ ПАРТНЕРИ  

6 банків  10  кредитних спілок 



Державна цільова 

економічна програма 

енергоефективності 

на 2010-2015рр 

Програма 

енергозбереження 

для населення 

Львівщини  

на 2013-2016рр. 

“Теплий кредит”  
від Ощадбанку 

АТ “ОЩАДБАНК” - ОДИН З 

ЛІДЕРІВ У РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ  

 
 

 

20%-30% 
відшкодування  

частини  

суми кредиту  

 

 15%-20% 
відшкодування частини 

витрат по відсоткових 

ставках 

 
 

 2014 рік  
470 кредитів =  

8,9 млн. грн. 

 2015 рік  
508 кредитів = 

10,3 млн. грн. 



13,2 
44,7 44,7 51,9 59,9 

86,3 98,1 
114 125,1 

1 595 

4 646 
4 646 

7 021 

9 304 

10 605 
11 390 

12 545 
13 215 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Видача кредитів за Програмою енергозбереження  

протягом 2007-2015 років 

Сума виданих кредитів, млн.грн. 

Кількість виданих кредитів, шт. 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЗА 9 РОКІВ 

• Скористалось – 13 215 родин 

 

• Сума кредитів – 125,1 млн. грн. 

 

• Відшкодовано % –  14,8 млн.грн. 

 

              млн. грн. 

відшкодовано % 

           млн. грн. 

сума кредитів    

              тис. 

родин  

скористалось 

???? 

4  
районні бюджети 

відшкодовують 

додатково  

 7-10% 
 



ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ 

Бюджет 1 грн. 1,5 грн. 

Житловий фонд збільшився на   8,9% 

скоротилось на 4,7% або на 377 млн. м. куб.  

 

Споживання природного газу населенням  

 Загальна економія близько 60 млн. м. куб. в рік 

ЖИТЛОВИЙ 

ФОНД  

+8,9% 

ЗАГАЛЬНА 

ЕКОНОМІЯ  

СПОЖИВАННЯ 

-4,7% 

-377 млн. м3 

-60  
млн. м3/рік 

БЮДЖЕТ 
1 грн. вкладень =  

15 грн. надходжень 



Дякую за увагу! 

Програма енергозбереження для 

населення у Львівській області 


