
Державна підтримка термомодернізації  
житлових будівель в Україні: 

 умови та перспективи впровадження 
енергоефективних 

заходів  



Потенціал енергоефективності житлового сектора 
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Індивідуальний будинок Багатоквартирний будинок 

• 6.5 млн. будинків загальною площею 
622 млн. кв.м. 

 

• 80% потребують термомодернізацію 

• Потенціал зниження споживання 
газу – 8.0 млрд. куб.м.* 

• Для цього в заходи з 
термомодернізації та заміну котлів 
необхідно інвестувати 300 млрд. 
грн* ($14 млрд.) 

 

• 255 тис. будинків загальною площею 
464 млн. кв.м. (створено 16.5 тис. 
ОСББ) 

• 80% потребують термомодернізацію 

• Потенціал зниження споживання газу – 
3.5 млрд. куб.м.* 

• Для цього в заходи з термомодернізації 
та встановлення ІТП необхідно 
інвестувати 400 млрд. грн* ($18 млрд.) 

*за оцінками консультантів McKinsey &Company  

Житловий сектор споживає на опалення 

18 млрд. куб.м.  
або  45% загального споживання газу  

в Україні в 2014 році* 
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Пільговий кредит важко відповісти інше НЕ ГОТОВІ 
ІНВЕСТУВАТИ 

За рахунок 

*Джерело: Підготовка проектних пропозицій із чистої енергії: практичний посібник  / Під загальною редакцією Тормосова Р.Ю., Романюк О.П., 

Сафіуліної К.Р. – К..:ТОВ «Поліграф плюс», 2015. 176 с.: іл 3 

93 % мешканців готові до інвестування 

 в енергоефективність власного житла 

Результати соціологічного дослідження в рамках Проекту USAID «Муніципальна 
енергетична реформа» (методом фокус-груп та анкетування)  

із залучанням 236 респондентів 5 міст* (літо 2014 року)  

Готові  за умови державної 
підтримки на принципах 

співфінансування 

Питання:  
на яких умовах ви готові інвестувати у підвищення енергоефективності та екологічності вашого житла? 

Основна мотивація:  зменшення енергозалежності України - 81% респондентів; 
 зменшення витрат на оплату комунальних послуг - 76% респондентів. 
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Потенціал створення робочих місць 

Інвестиції в 

електростанції, що 

працюють на вугіллі 

Заходи з підвищення 

енергоефективності 

1 млрд. Вт*год 
110 робочих 

місць  

380 робочих 

місць  

Нові робочі місця створюються у 
будівельній галузі 

Виробництво ізоляції 
Управління існуючими 

будівлями 

Ефективні компоненти 

будівель 

потрійне скління, 

затінення, інтелектуальні 

системи опалення та 

охолодження 

аудит, системи управління 

енергією, послуги з 

економічного 

енергопостачання і т.д. 

Широкий спектр переваг  (і  мотивація)  

для енергоефективності 

Джерело: ACEEE, 2011. Appliance and Equipment Efficiency Standards: a Moneymaker and Job Creator. Американська 

Рада з питань енергоефективної економіки (ACEEE), Вашингтон 





Помісячна динаміка попиту на державну підтримку  

з боку фізичних осіб та ОСББ*  
(заміна газових котлів  та  придбання енергозберігаючого обладнання/матеріалів) 

+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 

+120,3 
млн. грн 

+141,2 
млн. грн 

+190,6 
млн. грн 

+227,8 
млн. грн 

+302,3 
млн. грн 

+161,5 
млн. грн 

+12,5 
млн. грн 

+0,1 
млн. грн 

+15,3 
млн. грн 

+212 
млн. грн 

+155,2 
млн. грн 



**Регіональною програмою передбачено відшкодування 15 % річних за кредитами на заходи з енергозбереження та 20 % річних за кредитами на заходи з 
енергозбереження з використання альтернативних до газу джерел енергії. 

* За даними уповноважених банків 

25,18 25,34 

36,49 38,71 
42,35 

47,04 47,17 50,28 52,73 53,00 
56,86 59,15 60,13 

66,97 67,06 68,99 
75,15 78,16 81,17 

86,25 

94,16 

139,86 
145,57 

171,87 

Обсяг залучених ресурсів Середнє значення 

Середній показник по регіонах ≈ 69,6 млн. грн 

Регіональний розподіл загального обсягу виданих кредитів на придбання «негазових» котлів,  

енергоефективного обладнання/матеріалів для фіз. осіб, ОСББ/ЖБК, млн. грн. 

(оперативні дані станом на 16.05.2016) 
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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 

Механізм державної підтримки   

енергозберігаючих заходів  

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України  

від 1 березня 2010 р. № 243 і від 17 жовтня 2011 р. № 1056 



Негазові котли  
 

Перелік енергоефективного обладнання та матеріалів,  

на придбання яких надається державна підтримка: 

Для позичальників-фізичних осіб 

(одно- та двоквартирні будинки) 

Для кондомініумів 

(багатоквартирні будинки) 

прилади обліку теплової енергії та води, багатозонні (багатотарифні) 

лічильники електричної енергії  

 двері для місць загального 

користування  

вікна та балконні двері з енергозберігаючим склом  

матеріали для проведення робіт з термоізоляції/тепломодернізації 

зовнішніх стін житлового будинку, підвальних приміщень, горищ, 

покрівлі та фундаменту 

матеріали та обладнання для 

модернізація систем освітлення, 

термомодернізації 

внутрішньобудинкових систем 

опалення, постачання гарячої води 

(для місць загального 

користування) 

теплові насоси 

сонячні колектори 

радіатори опалення з 

терморегуляторами 

рекуператори тепла 

вентиляційного повітря 

9 
* Перелік відповідно Постанови КМУ від 12.08.2015 № 614  

індивідуальний тепловий пункт  
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На сьогодні прийнято 146 місцевих програм відшкодування частини 

 відсотків/суми за кредитами для населення та ОСББ (ЖБК) на утеплення 

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

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 



Проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії  

«План 473» виконано на 100% 

Кількість учасників на 1 семінарі 

Проведено обласних семінарів – 23 

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

Проведено VII Міжнародний інвестиційний 
бізнес-форум з енергоефективності та 
відновлюваної енергетики – 750 учасників  
(з усіх регіонів України) 

Проведено районних семінарів 
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