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Комплексне дослідження 

результативності та економічної ефективності державної 
програми «теплих кредитів» 

 

Ключові питання:  

економічна ефективність програми 

досягнута економія ресурсів 

  

 
Результат – у новий опалювальний сезон 2019/2020  

з утепленими будинками та зменшеними комунальними платежами! 

3 700 учасників-фіз. осіб    

Досліджено дані 4070 учасників Програми: 

370 учасників-ОСББ 



Теплова енергія 

економія 20,0% - 16 Гкал/міс.  

для будинку 
 

Електроенергія 

економія 8,6% - 899 кВт*год/міс. 

для будинку 
 

Газ 

економія 10,0% - 275 м3 газу/міс.  

для будинку 

 

 

 

Економію досягнуто за усіма видами палива та енергії  
(в середньому на 1 учасника): 

ОСББ/ЖБК 

ФІЗ. ОСОБИ 

Газ 

економія 25,3% - 89 м3 газу/міс.  

для приватного будинку 
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Методологія дослідження 

Формування зведеного реєстру учасників програми «теплих кредитів» (позичальників) за 

реєстрами банків; 

Формування репрезентативних вибірок позичальників - ОСББ та фізичних осіб: 

сформовано ймовірнісні двоступеневі вибірки; для фізичних осіб вибірку стратифіковано 

за типом місцевості та видами реалізованих енергоефективних заходів; 

Формування переліку комунальних підприємств, що надають послуги  

з електро-, газо-, теплопостачання за відібраними адресами позичальників та збір даних; 

Формування масивів даних за результатами дослідження, статистичне зважування для 

поширення результатів на всіх позичальників - всі ОСББ та всіх фізичних осіб учасників 

програми; 

Обробка та аналіз результатів дослідження; 

Оцінка результативності програми для різних категорій учасників. 
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Соціально-економічний портрет фізичних осіб - учасників 
програми «теплих кредитів» (2016 рік) 

Характеристики 
Учасники Державної 

програми 

Середній вік,  років 52 

Частка жінок, % 58,6 

Частка осіб з базовою або повною вищою освітою, % 46,5 

Частка працюючих за наймом, % 54,9 

Середній розмір домогосподарства, осіб 2,9 

Проживають у індивідуальному будинку, % 62,0 

Середній рівень доходів в місяць 
в 1,4 рази вище, ніж по 

країні в цілому 
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Загальні висновки 

 Результати здійснених оцінок показали, що програма «теплих кредитів» покращує комфорт в 
будинках та сприяє скороченню обсягів споживання енергії; забезпечили можливість кількісної 
оцінки основних ефектів від реалізації програми;  

Обмежений обсяг ресурсів, що виділяється на програму, зменшує загальну ефективність 
енергоощадних заходів та підвищує рівень  соціальної напруги у суспільстві;  
не дає можливості охопити усі домогосподарства та ОСББ, які першочергово потребують  
проведення енергоефективних заходів й могли би їх запровадити;  

Наявність житлової субсидії послаблює стимули до скорочення обсягів споживання послуг; 

  Оцінку програми необхідно проводити щорічно; це дозволяє вчасно виявляти можливості 
підвищення ефективності та результативності  програми і вносити необхідні корективи; 

 Актуальним є питання проведення регулярних (раз на 3 роки) вибіркових обстежень учасників 
програми для отримання надійних додаткових даних, необхідних для поглибленого аналізу змін 
споживання енергії учасниками, їх поведінки та планів, оцінки рівня задоволеності програмою. 
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 
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