
Концепція державного механізму фінансового
стимулювання енергозбереження в житловому секторі

РЕАНІМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ
РЕФОРМ

За підтримки: Інформаційна підтримка:

UKRАЇНСЬКА ENERGЕТИКА

Фінансова підтримка:



Як готувалася концепція?



Обґрунтування 
- 80% багатоквартирного фонду потребує повної або часткової модернізації;

- Споживаючи близько 1/3 енергоресурсів, житловий фонд має втрати на рівні 30-50%;

- Енергоспоживання в Україні 150-250 кВт*год/м2, сучасні норми в ЄС 30-40 кВт*год/м2



Чому багатоквартирні будинки не 
утеплюються?
- неготовність населення в багатоквартирних будинках брати спільну відповідальність за 
будинок та виконувати заходи теплової санації;

- відсутність власника в більшості багатоквартирних будинків, низька частка створених 
ОСББ та недосконала регуляторна база володіння спільним майном у багатоквартирних 
будинках.

- низькі тарифи на енергію, за яких окупність проектів теплової санації та встановлення 
ВДЕ для опалення та нагрівання гарячої води в Україні сягає на десятки років;

- низький рівень доходів населення для проведення заходів по утепленню своїх домівок;

- відсутність механізмів державної підтримки проектів з енергозбереження.



Механізм фінансового стимулювання 
енергоефективності в будівлях

30-50% дотації на заходи з енергозбереження

Заходи: утеплення стін, даху, підвалу, заміна вікон та дверей, 
встановлення лічильника тепла та терморегуляторів на батареї для 
регулювання подачі тепла, встановлення енергоефективних систем 
освітлення, тощо



Загальна процедура

1. Енергетичний 
аудит

3. Подання 
заявки

2. Підготовка 
документів

4. Розгляд 
Координатором та 

реєстрація

5. Реалізація 
проекту

6. Подання 
документів на 

дотацію

7. Перевірка 5-
10% проектів, 

отримання 
коштів



Макроекономічний аналіз
Держава вкладає 1 млрд гривень  + кошти населення 2 млрд грн = 

3 млрд гривень загальна інвестиція.

Якщо програма є безперервною, то річна загальна сума інвестицій обсягом 3 млрд гривень 

призведе до річного обсягу енергозаощадження на 3,16 млрд гривень
Зміна надходжень до державного бюджету 226 млн. грн.

Зміна реального ВВП 0,14 %

Зміна ВВП 982 млн. грн.

Зміна заробітної платні кваліфікованих робітників 0,2 %

Зміна заробітної платні некваліфікованих робітників 0,34 %

Зміна обсягу обороту будівельної галузі 3,9 %

Зміна зайнятості у будівельній галузі кваліфіковані робітники 4,0 %

Зміна зайнятості у будівельній галузі некваліфіковані робітники 3,8 %

Зміна обсягів чистого імпорту енергоносіїв (нафта та газ) -1,7%



Очікувані результати
1. Скорочення витрат для населення на опалення та 
забезпечення гарячою водою.

2. Енергонезалежність.

3. Створення робочих місць.

4. Стимулювання секторів економіки, що пов’язані з 
будівництвом та послугами в сфері енергоефективності.

5. Вищий рівень екологічності завдяки скороченню викидів.



Джерела фінансування

Понад 100 млрд 
гривень субсидій

Бюджет



Дякуємо за увагу!
Ірина Ставчук

Національний Екологічний Центр України

is@necu.org.ua
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