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*За  оперативними даними НАК “Нафтогаз України” 

(без врахування зони АТО)  

Динаміка скорочення споживання газу  

за опалювальні періоди 

2013/2014, 2014/2015 та 2015/2016 

14,09 
11,65 

9,60 

8,80 

6,92 

6,38 

0,73 

0,53 

0,49 

0,00 

5,00 

10,00 

15,00 

20,00 

25,00 

Опалювальний  
період 

2013/2014 

Опалювальний  
період 

2014/2015 

Опалювальний  
період 

2015/2016 
млрд м3 

Бюджетні 
установи 

ТКЕ 

Населення 

19,09 

16,47 

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** 

23,62 

**за інформацією облдержадміністрацій 
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Термін виплати державної підтримки – до 2 місяців після впровадження заходів  

З жовтня 2014 року розпочато програму державної підтримки 

фізичних осіб та ОСББ до впровадження енергоефективних заходів 

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 р. № 1056 

(із змінами і доповненнями) 

Механізм передбачає 

відшкодування частини суми кредитів залучених на 

придбання енергоефективних обладнання  та матеріалів в 

таких розмірах: 

20% - для фіз. осіб на придбання негазових та 

неелектричних котлів; 

30% - для фіз. осіб  на енергоефективні заходи; 

40% - для ОСББ на енергоефективні заходи; 

70% - збільшене відшкодування для отримувачів 

житлових субсидій (як окремих власників так і 

розрахунково для ОСББ) 



Негазові котли  
(в тому числі твердопаливні)   

До енергоефективного обладнання та матеріалів,  
на придбання яких надається державна підтримка, належать: 

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:  

- модернізації 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 

* Перелік відповідно Постанови КМУ від 12.08.2015 № 614  

індивідуальний тепловий пункт  
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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 

+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 

+229,7 
млн. грн 

2,4 

301,87 

2014 2015 2016* 

236,57 

Відшкодовано Урядом, млн грн. 

Населенням залучено «теплих» кредитів  
на суму більше 1,7 млрд. грн  



Попит на державну підтримку з боку ОСББ/ЖБК*  
(придбання енергозберігаючого обладнання/матеріалів) 

Кількість виданих кредитів, од.                Сума виданих кредитів, млн. грн. 

* За даними уповноважених банків 

(початок  

кредиту- 

вання) 

+0,3  
млн. грн 

+0,28  
млн. грн 

+0,63  
млн. грн 

+1,74  
млн. грн 

+3,7  
млн. грн 

+2,2 
млн. грн 

+0,7 
млн. грн 

+0,14 
млн. грн 

+0,17 
млн. грн 

+2,81  
млн. грн 

+4,82 
млн. грн 

+0,95 
млн. грн 

+0,72 
млн. грн 



Додаткова підтримка громадян, які є отримувачами субсидій на ЖКП 

Початок кредитування 
субсидіантів з 
підвищеним 
відшкодуванням – із 
27.08.2015 

*За даними уповноважених банків 

Субсидіанти ( у тому числі 

співвласники в ОСББ!) отримують 

збільшене відшкодування: 
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Кількість виданих кредитів, од.                Сума виданих кредитів, млн. грн. 
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* За даними уповноважених банків 

(оперативні дані станом на 23.05.2016) 

Регіональний зріз попиту на “теплі” кредити (млн. грн) 
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26,54 27,20 

38,47 40,47 
44,07 

49,32 49,57 
52,86 54,84 56,46 

59,72 61,31 62,63 
69,18 70,41 72,64 

78,46 80,51 
85,44 

89,81 
97,74 

147,19 
151,11 

178,00 

Обсяг залучених ресурсів Середнє значення 

Середній показник по регіонах ≈ 72,7 млн. грн 



* 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)  

25 районних (з 473) 

30 міських (з 407*) 

РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ 

ПРИЙНЯТО 

з фінансуванням  

100 програм  

11 обласних (з 25)  

51 районна (з 473) 

21 міських (з 407*) 

ПРИЙНЯТО 

без 

фінансування/механізму 

2016: 

Виділено – 31,5 млн. грн. 

Відшкодовано – 3,3 млн. грн.  

9 тис. домогосподарствам 

65 83 

Діє 148 місцевих програм відшкодування частини відсотків/суми  
за «теплими» кредитами для населення та ОСББ (ЖБК) на утеплення 
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ЖИТОМИРСЬКА 
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Волинська область. ОСББ «ЯВІР-2011», 173 квартири 
(Укргазбанк)  

Облаштування ІТП 

Утеплення будинку 

Обсяг кредитних коштів ≈ 2,1 млн. грн 

Відшкодовано: 653,4 тис. грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на опалення: 

*Кредит на ІТП – 220 тис. грн з відшкодуванням частини % за місцевою програмою 
**Кредит на утеплення – 1,9 млн. грн з відшкодуванням частини суми кредиту (без вартості робіт) 
за державною програмою (46% з урахуванням субсидіантів) та частини % за місцевою програмою. 

До модернізації 
 

Після модернізації 
опалювальний сезон 2015-2016 

Опалення (тариф) – 15,54 грн/м2 

 
 

Фактична вартість  - 7,16 

грн/м2 

 
 Скорочення у 2,2 рази 

За даними правління ОСББ 

Обсяг кредитних коштів ≈ 220 тис. грн 

Відшкодовано ≈ 32,9 тис грн * 

Обсяг кредитних коштів ≈ 1,9 млн. грн 

Відшкодовано ≈ 620,4 тис. грн** 

Приклади проектів, що реалізовані ОСББ за державною програмою 



Волинська область. ОСББ «Мрія», 148 квартир        
(Укргазбанк)  

Встановлення приладів   
обліку т/е 

Облаштування ІТП 
Встановлення регуляторів 

теплового потоку 

 Обсяг кредитних коштів ≈ 280 тис. грн 

Відшкодовано ≈ 112 тис. грн * 

До модернізації 

Опалення (тариф) – 18,10 грн/м2 

 
 

Фактична вартість  - 8,3 грн/м2 

 

 

Після модернізації 
жовтень 2015 – січень 2016 рр. 
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* Кредит із 40% відшкодуванням за державною програмою 
 

Витрати на опалення: 

Скорочення у 2,2 рази 

За даними правління ОСББ 



м. Івано-Франківськ, вул. С. Бандери 12Б 

ОСББ «Затишок-2» (15 квартир) - Утеплення, заміна вікон та дверей  

Сума кредиту 180 724 грн (Укргазбанк), відшкодування 72 290 грн  
Голова: Тарабаринова Тетяна Андріївна 0 50 373 66 00  

До модернізації 
За листопад 2014-лютий 2015 

Спожито газу будинком - 17730 м3 

 
 

Після модернізації 
За листопад 2015-лютий 2016 

Скорочення на 28%* 

Спожито газу будинком - 12840 м3 

 
 

*Орієнтовний розрахунок за даними правління ОСББ 
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До модернізації 
жовтень 2014 – січень 2015 

Споживання теплової енергії:    
1286 Гдж 

Після модернізації 
жовтень 2015 – січень 2016 
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Одеська область. ОСББ «Мрія», 91 квартира (Ощадбанк)  

Облаштування ІТП 

Заміна вікон 
Модернізація                    

освітлення 
Обсяг кредитних коштів - 77 600 грн 

Відшкодовано - 31 040 грн*  

Споживання теплової енергії:    
897 Гдж 

ЕКОНОМІЯ – 30% 

Споживання електроенергії:         
15 120 КВт*год 

Споживання електроенергії:         
13 946 КВт*год 

ЕКОНОМІЯ – 8% 

* Кредит із 40% відшкодуванням за державною програмою 
 

Витрати енергоресурсів: 

За даними правління ОСББ 



Рівненська область. ОСББ «Галицького-4», 144 квартири 
(Ощадбанк)  

До модернізації Після модернізації 
опалювальний сезон 2015-2016 

Заміна вікон 

 

 

Обсяг кредитних коштів ≈ 52 700 грн 

Відшкодовано ≈ 26 679 грн * 

* Кредит із 40% відшкодуванням за державною програмою 

** Муніципальна програма сталого розвитку м. Рівне на 2015-2017 рр. 
(співфінансування 70/30). 

Вартість заходу ≈ 498 142 грн 

Відшкодовано ≈ 348 699 грн ** 

 

Утеплення будинку 

 

Загальна вартість заходів: 550 842 грн. 

Відшкодування: 375 378 грн. (усі джерела) 

Опалення (тариф) – 18,23 грн/м2 

 
 

Фактична вартість  - 10,5 

грн/м2 

 
 

Витрати на опалення: 

Скорочення в 1,7 рази 

14 



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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     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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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 
 

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 

Розробка   
підзаконних 

актів 

Процедура 
погодження 
та прийняття 

Розвиток нормативно-правової 

бази в сфері енергоефективності 
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