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А.І. Стецевич, Київ, 21.05.2015, форум «Енергоефективного партнерства» 



ЕнергоНЕефективність в Україні 

28 % імпорту - 
енергоносії 

Енерговитрати України більше 

Україна споживає газу більше, ніж декілька країн Європи разом 



Наш житловий сектор  



 

Як ми втрачаємо тепло в наших будинках? 

 

Не утеплений будинок Утеплений будинок 

До Після 

Теплограма до 

модернізації, червоним - 

втрати тепла 

Теплограма після 

модернізації (тепло йде 

тільки через відкриті 

кватирки) 



 

Хто господарює у багатоквартирному будинку? 

 

Україна 

ОСББ та ЖБК ~ 24% 

 ОСББ 

     має особливий 

організаційно-правовий 

статус 

 ЖБК  

     має невизначену правову 

природу  

Органи місцевого 

самоврядування ~ 76% 
 порушення прав 

власників 

Міжнародний досвід  

Юридична особа, що 

об'єднує співвласників 

 Чехія, Нідерланди, 

Швеція, Швейцарія, 

Канада, США, 

Великобританія тощо 

Співвласники без 

створення юридичної особи 

 Польща, Німеччина 

Органи влади -  0 % 
 



 

Хто має стати справжнім господарем у власній хаті, 

під’їзді, будинку, країні? 

 

Українець! 
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Синергія спільних дій 

 
Зовнішні сайти (учасників) 
Контактний центр 
Точки продажів банків 
Канали дистрибуції 
підприємств - постачальників 
Енергоаудитори 
Державні органи 
 
  
 

Місцеві громади 

ОСББ та ЖБК 

Обласні, районі, міські ДА 

Держенергоефективність 

Державні Реєстраційні органи 

Промисловці та підприємства 
України  

Енергоаудитори 

Державні банки 

Міжнародні організації 

Пропаганда в СМІ та на сайтах 

Презентації в ОДА 

Виступи на зборах членів ОСББ  

Акційні програми по виконанню 

робіт з енергоефективності 

Калькулятори та реєстри 

партнерів 

Спрощення реєстраційних 

процедур для ОСББ 

Канали Партнери Механізми 

66% 0-6 7-8 9-10 21% 13% 



 

ОСББ як організаціно-правова форма 

 

 

 

 

14 .05.2015 Верховна 

Рада прийняла Закон 

«Про особливості 

реалізації права 

власності в 

багатоквартирному 

домі». 

 
 
 
Закон:  
• набирає чинності 01.07.2015;  
• передбачає обов'язкову передачу прав управління 

багатоквартирними домами ОСББ протягом одного року; 
• Якщо мешканці самостійно не створюють ОСББ Органи місцевого 

самоврядування мають визначитись з управителем дома й підписати 
з ним договір від імені мешканців; 

• Уточнює права та обов'язки членів ОСББ та механізми їх реалізації. 
 
 

ВАЖЛИВО 
 

• ОСББ – основна організаційно-правова форма для управління багатоквартирними 
будинками; 

• Необхідно спростити механізми перереєстрації ЖБК в ОСББ; 
• Популяризація ОСББ, як основи реалізації прав та обов'язків власників квартир, як 

дієвий механізм консолідації суспільства. 
 
 
 
 
 



 

Ціна нашої неефективності!!! 
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Є рішення - програма «Ощадний дім»! 

66% 0-6 7-8 9-10 21% 13% 

Тільки утеплення фасаду : 



Є рішення - програма «Ощадний дім»! 

66% 0-6 7-8 9-10 21% 13% 



Шість простих кроків до Вашої енергоефективності 

66% 0-6 7-8 9-10 21% 13% 

Для фізичних осіб Для ОСББ 



Програма «Ощадний дім» вже працює 

66% 0-6 7-8 9-10 13% 

Статистика звернень по ОСББ (станом на 
20.05.2015) 
звернення (Контакт-центр та сайт) – 476 
звернення в точках продаж по регіонам – 64  
зібраних пакети документів (йде підготовка заявок) 
– 14 на суму в 3 млн. грн.. 

Станом на 20.05.2015 (фізичні особи): 
Негазові котли – видано 3 115 кредитів на суму 55 
млн. грн. 
Енергоефективне обладнання та матеріли – 13 
кредитів на суму 254,7 тис. грн. 

Готуйте санчата влітку 



Умови кредитування фізичних осіб на придбання 

енергозберігаючого обладнання та матеріалів  

до 10 000 грн. компенсація  
до 30 % суми кредиту на придбання котлів, енергоефективного обладнання та матеріалів 

Приклад розрахунку кредиту на обладнання та матеріали: 

 

вартість:                                                                        30 000 грн. 

початковий внесок:                                                        3 000 грн. 

 

економія:                               4646, 25 грн. 
середня сума щомісячного платежу:                      1 795, 31 грн. 

сума кредиту:                                                               27 000 грн. 

відшкодування від держави (30 %):                               8100 грн. 

витрати на оформлення:                                                  810 грн. 

процентна ставка (на залишок кредиту):                   25 % річних  

строк кредитування:                                                          12 міс. 

Перелік документів – паспорт, податковий номер, документ про 

отримані доходи за 6 місяців, рахунок-фактура на товар. 



ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ОСББ  

                                                                                  
                                                                                     
            

 

 

 

 

 

Встановлення індивідуального теплового 

пункту 

Кредит: 500 тис. грн.                                                                     

Строк: 60 місяців 

Кількість квартир в будинку:100 

середня квартира – 60 кв. м.                                                  

Форма погашення: ануїтет 

 

 

 

 
 

 
 
 

                                                                                  
                                                                                   
                 

Приклад економії за рахунок встановлення 

ІТП:  

Місячний платіж по кредиту: 15,5 тис. грн.   

Платіж по кредиту з 1-єї квартири:155 грн.,  

Витрати за квартиру 948 грн. за тарифами 

01.05.2015 

Проект дозволить зекономити до 50% тепла,     

Витрати з економією в 50% :    474 грн. 

Разом з кредитом                      629 грн.                                                    

 

з кредитом щомісячна економія 319 грн. * 

Якщо вартість матеріалів і обладнання 

складає 400 тис. грн. 

Держава компенсує 160 тис грн. одноразово. 

*Без врахування компенсації   

   

 
 
 



 

Програма «Ощадний дім» 

 

Дякую за увагу! 


