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Енергетика та житло в спадок від СРСР

Пройшло 20 років:

• 80% багатоквартирних будинків
потребують ремонту

• Застаріла система централізованого
енергопостачання



Вартість енергії для людей
Вартість природного газу в Україні, 

$/тис. м3
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• Збільшення вартості

комунальних послуг

але

• Неякісне опалення

та відсутність гарячої

води

1988 2011

Ціна нафти



Чому держава повинна

допомогти заощадити енергію

�Мешканці самостійно можуть

покрити частково витрати на

утеплення та модернізацію житла, але
держава повинна допомогти покрити

іншу частину.

�Населення заощадить на

комунальних платежах, а в державі

зменшиться споживання палива.



Субсидування заходів

енергозбереження в житлових будівлях

� A: Енергозбереження при опаленні
1 – Повне утеплення

2 – Часткове утеплення

� B: Будівництво відповідно до пасивного енергетичного
стандарту

� C: Використання поновлювальних джерел енергії для
опалення та підготовки гарячої води

1 - Заміна опалення біомасою з низьким рівнем викидів вуглекислого газу
та впровадження ефективних теплових насосів

2 - Установка джерел енергії біомаси, що мають низький рівнем викидів та
ефективних теплових насосів у нових будинках

3 - Установка сонячних теплових колекторів

� D: Надбавка до підтримки за поєднання заходів:
A + C.1
A + C.3
B + C.3
C.2 + C.3



Можливість державного субсидування

впровадження енергозбереження в житлових

будівлях практично будь-якої форми власності

• Фізична особа (домогосподарство) 

• Асоціація власників житла

• Житлові кооперативи

• Міста та поселення, муніципалітети (в тому числі

районні муніципалітети) 

• Суб’єкти підприємницької діяльності

• Інші юридичні особи



Необхідні умови для заявки проекту на

державне субсидування заходів

енергозбереження в житлових будівлях

• Підтвердження права для реалізації проекту
• Експертна оцінка ефективності проекту

– Розрахунок річного споживання енергії та досяжного
рівня зниження цього значення

– Оцінка теплових та технічних властивостей будівлі

– Повна інформація про будівлю та впроваджені заходи

– Розрахунок енергетичних витрат на підготовку теплої
води

– Розрахунок сонячного колектора

• Проект

Роботи проводять:
• Уповноважений інженер-будівельник, інженер-

конструктор, уповноважений архітектор, 
енергетичний аудитор, енергетичний менеджер, 
компанія постачальник



Сума підтримки

Програма дозволяє покрити витрати, в середньому, 
40-60% від загальної вартості проекту.

• Обсяг компенсації витрат розраховується за
зниження на 20%, 30% або 40% та обмеження до 70 
кВт�год/м2 річного споживання енергії при опаленні
приміщення.

• Сума визначається залежно від заходів
енергозбереження (A, B, C) та пропорційно до площі
будівлі.



Висока якість проекту

• Проектна документація

• Матеріали, обладнання та роботи, що

гарантують відповідність нормам

• Екологічність та користь для суспільства



Загальна схема програми

субсидування енергозбереження
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Умови отримання державної

допомоги
• Відповідність критеріям та умовам програми

• Проект, що поданий у заявці готовий до виконання, або вже

виконаний

• Встановлені часові рамки виконання проекту, якщо він ще

не виконаний

89%

10%1%

Термоізоляція житла

Відновлювальні
джерела енергії

Будівництво згідно
енергетично пасивного
стандарту



Зменшення споживання палива в Чехії від

субсидування енергозбереження в ЖКГ

• Економія 1 750 ГВт�год енергії (215 000 т. у.п.) 
при опаленні

• Виробництво 1 027,8 ГВт�год енергії (126 000 т. 
у.п.) з відновлювальних джерел



Зменшення викидів в Чехії від

субсидування енергозбереження в ЖКГ

• Скорочення викидів CO2 на 1,1 млн. т. в рік
(1% від всіх викидів Чехії )

• Зменшення забруднення пилом на 2 200 т.



Соціальні переваги субсидування

енергозбереження в ЖКГ

• Створено 19 059 робочих місць

• Покращення житлових умов для

250 000 сімей



Верифікація проектів

Перевірці пост-фактум підлягає вибірково 5% 
всіх типів проектів (на місці реалізації).

Відповідальний за проведення перевірки
Державний Фонд навколишнього
середовища, а також залучена зовнішня
компанія, для того, щоб допомогти із аудитом
викидів.



Джерела фінансування

• Міжнародна торгівля квотами на викиди

парникових газів

• Секторальна допомога для програм з

енергоефективності

• Інші “екологічні” відрахування (податок на
CO2, штрафи)



Торгівля квотами

Чехія:
2009 – 2011:

• 40 млн. ОВК: Японія
• 25.7 млн. ОВК: Mitsui & Co. 

(Японія)
• 5 млн. ОВК: Іспанія
• 3.5 млн. ОВК: Австралія
• 2 млн. ОВК: Світовий Банк

Всього: 76.2 млн. ОВК

Єдина програма: використання
коштів на енергозбереження, 
впровадження відновлювальних
джерел енергії для опалення у
приватних та багатоквартирних
будинках, а також підтримка
будівництва пасивних будинків

Україна:
2008 – сьогодні:

• 44 млн. ОВК: Японія
• 3 млн. ОВК: Іспанія

Всього: 47 млн. ОВК

Відбір 987 окремих проектів

247 577,16 т. СО2-екв. на рік
(0,069% викидів в Україні)



Потенціал енергоефективності

сектору ЖКГ в Україні
Витрати на опалення, освітлення, 

водопостачання 1 м2 житлової або 

офісної площі, кВт*год/рік.
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енергоресурсів України, % (при 45% 
ефективності)



Інші механізми стимулювання

енергозбереження

• Пільгове кредитування, відсоткова
ставка відшкодовується

державою;

• Перфоманс контракти (модель

ЕСКО);

• Револьверні фонди



Рекомендації

• В Україні необхідно запровадити фінансове
стимулювання енергозбереження;

• Мобілізація політичної волі – тверде рішення
та чіткі цілі;

• Проста та прозора схема стимулювання
проектів енергозбереження для населення;

• Законодавче поле регулювання
встановлюється законодавчим актом прямої
дії.



Дякую!

Офіційни веб-сайт Програми:

http://www.zelenausporam.cz/


