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РЕЗЮМЕ

Дослідження ринку, яке описано в цьому звіті, надає повний огляд житлового сектору в 
Україні, включаючи статистичні дані про житловий фонд, енергоспоживання, поточну
тарифну політику та оцінку реалістичного та стабільного потенціалу інвестування в 
енергозбереження. Звіт охоплює весь житловий сектор, а особливу увагу в цьому 
дослідженні було спрямовано на питання, які є в основі належної експлуатації, 
управління та реконструкції багатоквартирного житлового фонду, включаючи опис 
моделей володіння та утримання, управління, функцій та відповідальності мешканців,
органів місцевого самоврядування та держави, а також існуючих житлово-
експлуатаційних організацій. Оцінка наявних інституційних засад в житловому секторі 
включає огляд фінансових та правових основ та правових засобів забезпечення
постачання комунальних послуг.

Дослідження проведено за п’ятьма напрямками, які були визначені у технічному 
завданні на його проведення. Відповідно, звіт має п’ять основних розділів. Вони 
перелічені та коротко описані нижче:

 Розділ 2: Огляд житлового сектору

 Розділ 3: Питання власності та утримання житлових будинків 

 Розділ 4: Інституційні механізми у житловому секторі

 Розділ 5: Фінансування заходів з енергоефективності в житлових будинках 

 Розділ 6: Фінансові моделі

Огляд житлового сектору

Статистика сектору

Огляд житлового сектору відбувався базуючись на доступній офіційній статистичній 
інформації1 по житловому фонду і споживанню енергетичних ресурсів, що збирається в
України, а також за допомогою інформації, зібраної делегацією Європейської Комісії та 
звітів Міжнародного Енергетичного Агентства. Огляд житлового сектору включає огляд 
статистики житлового фонду, його розвитку та інформації щодо споживання 
енергетичних ресурсів. Також здійснено огляд тарифів на опалення, електроенергію, 
газ, водопостачання і водовідведення, так як вони є важливими чинниками у визначенні 
економічної придатності заходів з енергозбереження і є необхідними для визначення 
потенціалу заощадження енергетичних ресурсів в житловому фонді України.

Згідно статистики, житловий фонд України у 2009 р. становив 1,070 млн.м2 загальної 
площі у 19,3 млн. будинках. З них житловий фонд міських поселень становив 64,2%. 
Близько 50% житлового фонду України складають будинки котеджного типу. В 
переважній більшості житловий фонд знаходиться в приватній власності - 92,2%, решта 
- 6,3% є комунальною власністю, а тільки 1,5% знаходиться у державній власності. Вік 
житлового фонду в Україні подібний до житлових фондів в країнах ЕС. Офіційна
статистика щодо обсягів споживання енергетичних ресурсів житловими будинками
відсутня, за наявними задокументованими оцінками загальне споживання енергетичних 
ресурсів житловим сектором України становить 272 млн. МВт∙год (2008 р.).

1
Переважно офіційна статистична інформація доступна тільки до 2009 року. Дані по 2010 року будуть доступні 

наприкінці 2011 року.
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Тарифи 

Тарифна політика в Україні щодо енергетичних ресурсів і послуг з водопостачання 
продовжує підтримувати тарифи на рівні нижчому за собівартість послуг, яка, 
зрозуміло, покривається з інших джерел, або за рахунок субсидій та перехресних
субсидій для населення за рахунок решти споживачів. Тарифи на теплопостачання для 
населення набагато нижчі, ніж тарифи інших категорій споживачів: 220 грн./МВт∙год 
(прибл. 20 €/МВт∙год) на початку 2011 року. Для населення середній тариф на 
теплопостачання виріс в українській валюті на 184% з 2002 року. Однак слід відмітити, 
що в еквіваленті твердої валюти (€) тарифи виросли в середньому на 70% з 2002 року. 

Ціна на електричну енергію для населення України різниться від 0.18 грн./кВт∙год до 
0.24 грн./кВт∙год з середнім тарифом 0.22 грн./кВт∙год (0.02 €/кВт∙год), що в середньому 
нижче за тарифи на електроенергію в країнах ЕС від 4 до 13 разів. Якщо конвертувати 
українські тарифи в €, і прийняти до уваги найостанніші зміни в цінах, то можна 
побачити, що рівень зростання тарифів істотно різниться в залежності від категорій 
споживачів по кількості електроенергії, що споживається. Так, для всіх категорій, що 
споживають менше, ніж 150 кВт∙год/місяць тарифи на електроенергію за останні 5 років 
зменшились на 8%. А для споживачів, що споживають більше ніж 150 кВт∙год/місяць –
тарифи зросли на 20% за цей же період.

Що стосується тарифів на газ для населення – з 1999 року вони зросли більше, ніж в 4 
рази в українській валюті. Разом з тим, у твердій валюті, наприклад в €, в середньому 
тарифи змінились не так разюче (у 1,75 рази), і вони все же значно нижчі, у порівнянні 
до тарифів для населення в країнах ЕС. Для середнього помешкання діюча ціна на газ 
в Україні становить 72,54 коп./м3 (0,069 € /м3) для мешканців, що споживають менше ніж 
2500 м3 газу на рік і мають встановлені газові лічильники, і  на рівні 79,8 коп./м3 (0,076 €
/м3) - для тих хто не має газових лічильників. 

У більшості регіонів тарифи на теплопостачання встановлені нижче рівня собівартості і, 
навіть якщо офіційно субсидіювання тарифу не встановлено, різниця між собівартістю 
та виручкою скоріш за все покривається за рахунок різного виду субсидій, використання 
амортизації, або за рахунок інших фінансових засобів. Це, фактично є субсидіюванням
тарифу. Тарифи, що субсидуються, спотворюють економічні взаємовідносини в 
енергетичному секторі, применшують мотивацію для інвестування в 
енергоефективність в житлових будинках, а також додають зайве навантаження на 
державний бюджет. Тарифна реформа є дуже важливою для встановлення
функціонуючої системи відносин, подібно до того, як це свого часу було реалізовано в 
Словаччині, де субсидії були спрямовані тільки для економічно незахищених верств 
населення.

Потенціал енергозбереження:

Потенціал енергозбереження був визначений відповідно до наявного житлового фонду, 
кліматичних зон і доступної інформації щодо поточного споживання енергетичних 
ресурсів. Результати оцінки показали, що в Україні існує значний потенціал для 
енергозбереження в існуючому житловому секторі. Результати розрахунків показують, 
що з впровадженням енергоефективних заходів в існуючих житлових будівлях України 
можна технічно досягти енергозбереження в розмірі приблизно 136 млн. МВт∙год/рік,
що становить майже 50% від фактичного енергоспоживання житловим комплексом. У 
грошовому виразі оцінений технічний потенціал енергозбереження становитиме майже 
29,9 млрд. грн. (2,6 млрд. €.) Потенціал скорочення викидів CO2 оцінюється у 39
мільонів тонн CO2. Інвестиції, що пов’язані з таким технічним потенціалом 
енергозбереження, оцінюються приблизно в 42 млрд. €.

Безумовно, зазначені технічні показники є розрахунковими, і можна очікувати на 

практиці значно меншу реалізацію потенціалу енергозберження, що буде обумовлено 
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економічними показниками від впровадження заходів з енергозбереження та тим, що 

буде реалістично впровадити за поточних ринкових умов.

Економічний потенціал енергозбереження в цьому дослідження було оцінено як 

одержану економію від впровадження заходів з енергозбереження, які можуть 

забезпечити прийнтну окупність інвестицій не більше 10 років. Враховуючи пточні низькі 

ціни на теплову енергію, газ, електрику, та “звичайні” ринкові ціни на реалізацію заходів 

з енергозбереження, лише деякі енергоощадні заходи є економічно прийнятними та 

доречними до розгляду як інвестиції. Серед таких заходів, у діючих умовах, наприклад, 

є сучасні теплові пункти з актоматичним регулюванням подачі тепла, нові високо 

еефективні котли для впровадження на рівні будинку, регулятори тепла в 

будинках/квартирах, та високо ефективне освітлення. На основі наявних даних та 

інформації, оцінено, що економічний потенціал енергозбереження приблизно 

становитиме 32,6 млн. MWh/рік, що у грошовому виразі приблизно становитиме 7,18

млрд. грн. (624 млн. €). Зменшення CO2 становитиме 11,1 млн. тонн CO2

Базуючись на досвіді  країн Східної Європи, заходи з енергоефективності будуть 
впроваджуватись поступово впродовж кількох років (найімовірніше впродовж 5-10 років) 
з відносно незначним рівнем проникнення, на який впливатиме наявність коштів, 
доступність і рівень цін на енергозберігаючі матеріали і обладнання (де це доречно), 
наявність людських ресурсів і обізнаності громадськості щодо інвестиційних переваг, а 
також знання процесу впровадження. Було оцінено, що економічний і ринковий 
потенціал на наступні 5 років може складати прибл. 9% від загального споживання 
енергії сектором, або 11,5 млн. МВт∙год/рік, що відповідає кумулятивній теперішній
вартості близько 2,64 млрд. грн. (230 млн. €) економії. Уряд України може бути 
зацікавленим у наданні стимулів для населення вкладати кошти в заходи з 
енергоефективності. Такі стимули можуть бути організовані шляхом надання грантів на 
покриття частини інвестиційних витрат.

Форми власності та утримання житлових будинків

За належністю житловий фонд в Україні можна класифікувати на державний, 
комунальний  та приватний. З прийняттям Закону про приватизацію2 почався процес 
приватизації квартир в багатоквартирних будинках та кімнат в одноквартирних 
будинках, де мешкають два і більше наймачів. На сьогодні більшість квартир в 
багатоквартирних будинках є приватизованими, проте поряд з такими квартирами є 
неприватизовані квартири, які залишаються в комунальній власності.

В умовах відсутності єдиного власника житлового фонду, функція управління належить 
його фактичним співвласникам. Внаслідок особливостей прийняття законів України 
щодо приватизації державного житлового фонду, а також щодо об’єднань власників 
квартир багатоквартирних жилих будинків3 визначилися два варіанти управління
житловим фондом:

 Будинки, в яких ОСББ не створені та вони залишаються в утриманні та 
управлінні житлово-експлуатаційних організацій комунальної форми власності;

 Будинки, де ОСББ створені, та вони знаходиться на утриманні та в управлінні 
співвласників.

2
Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду» від 19.06.1992 р. № 2482-ХІІ

3
Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду» від 19.06.1992 р. № 2482-ХІІ,

Закон України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.2001 р. № 2866-III
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Набуття під час приватизації права власності на квартири передбачає одночасне 
набуття права власності на спільне майно, яке знаходиться в багатоквартирному 
будинку, а також зобов’язань та відповідальності за нього, включаючи зобов’язання 
щодо розподілу витрат на ремонт, управління та утримання спільного майна. Майно, 
яке є у власності двох або більше осіб (співвласників), належить їм на праві спільної 
власності (спільне майно), тобто таким власникам (співвласникам) належать права 
володіння, користування та розпоряджання своїм майном4.

Відповідно до законодавства власники квартир багатоквартирних будинків мають право 
створювати товариства або об'єднання індивідуальних власників квартир (будинків)5 у 
вигляді об’єднань співвласників багатоквартирного будинку та житлово-будівельного 
кооперативу, або взагалі не об’єднуватись. Слід зазначити, що Конституцією України 
передбачається добровільна участь в будь-яких об’єднаннях. Тобто в законодавстві 
відсутня вимога щодо обов’язкової участі мешканців в таких об’єднаннях, зокрема в 
ОСББ.  

Співвласники багатоквартирного будинку, які об’єднались в ОСББ, приймають всі 
рішення через органи управління та беруть на себе комплекс зобов'язань щодо 
управління житловим будинком, зокрема вирішення господарських питань, визначення 
порядку взаємодії мешканців між собою, відносин з виробниками та виконавцями 
житлово-комунальних послуг тощо. 

Більш складна ситуація існує з управлінням та утриманням будинків, в яких мешканці не 
об’єдналися (так звані не організовані співвласники). В цьому випадку співвласники не в 
змозі прийняти рішення щодо управління та утримання їх будинків.  Такі будинки 
знаходяться в управлінні та утриманні житлово-експлуатаційних організацій – так 
званих ЖЕКів, призначених органами місцевого самоврядування. 

Одним із важливих питань, по якому мають прийматися рішення співвласників є  
створення та утримання резервного фонду для капітальних інвестицій.   
Законодавством встановлюється вимога щодо обов’язкового створення ремонтного 
фонду в ОСББ6, водночас, для не організованих власників такої вимоги немає.

Виходячи з вимог законодавства, можна виділити 4 моделі управління 
багатоквартирним будинком, які прийнятні для різних форм власності та організації 
співвласників. Організовані власники можуть обрати будь-яку модель, яка є найкращою 
для них. В будинках з неорганізованими власниками рішення щодо призначення 
житлово-експлуатаційної організації приймаються органами місцевого самоврядування. 
Така, на сьогодні достатньо поширена система, повинна бути ліквідована, натомість 
об’єднання співвласників повинно стимулюватися та підтримуватися головним чином 
усуненням бар’єрів, зокрема вирішенням таких питань:

 Надання земельних ділянок у власність співвласників;

 Встановлення вимоги щодо обов’язкового створення резервного фонду,
захищеного від зловживань і доступного лише для фінансування узгоджених 
видів ремонтних робіт;

 Визначення механізму стягнення обов’язкових платежів зі співвласників;

 Поступове зменшення впливу органів місцевого самоврядування щодо 
приватного житлового фонду.

4
Ст. 368, 369 Цивільного Кодексу України

5
Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду» від 19.06.1992 р. № 2482-ХІІ

6
Закон України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.2001 р. № 2866-III
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Інституційні механізми 

Оцінка існуючих інституційних механізмів в житловій сфері, що надається в цьому звіті, 
містить правову та договірну основи для надання необхідних житлово-комунальних 
послуг, опис типів послуг, що надаються, видів договірних механізмів, що 
застосовуються на практиці, а також визначення комунальних послуг у законодавстві.
Правові норми щодо договірних відносин в сфері житлово-комунальних послуг 
встановлюються Законом України «Про житлово-комунальні послуги», який розділяє всі 
житлово-комунальні послуги за  функціональним призначенням та порядком 
затвердження цін/тарифів на них. Законодавством встановлюються мінімальні норми 
житлово-комунальних послуг, а також відповідальність споживачів за оплату послуг. 

Відносини у житлово-комунальній сфері будуються виключно на договірних відносинах. 
Водночас законодавство здійснює регулювання таких відносин шляхом встановлення 
вимог щодо розробки та затвердження тарифів, якості послуг, а також затвердження 
типових договорів на надання відповідних послуг.

Протягом останніх років рішення про визнання виконавців житлово-комунальних послуг 
в житловому фонді приймали органи місцевого самоврядування. На перших порах 
розвитку відносин в житлово-комунальній сфері житлово-експлуатаційні підприємства 
виступали в ролі «посередників» між комунальними підприємствами переважно 
надавали право комунальним підприємствам укладати прямі договри зі споживачами в 
багатоквартирному житловому фонді.

Така система, за якої створена вертикально інтегрована монополія у сфері 
централізованого водо-, теплопостачання ат водовідведення, діє в переважній 
більшості населених пунктів України. Виключення становлять великі міста , такі як Київ, 
Харків, Львів. У такій ситуації виникає значна низка проблем, таких, що пов’язані із 
обліком ресурсів, розподілом витрат за спожите тепло між окремими квартирами в 
одному будинку, обслуговуванням та повіркою засобів обліку. Більше того, органи 
місцевого самоврядування, не розуміючи складну систему власності в житлових 
будинках, та суть такої форми організації власників квартир як ОСББ, почали визначати 
виконавцями послуг, про які йшлося вище, у будинках, де вони створені.  Все більше в 
засобах масової інформації про ОСББ згадують як про «альтернативу ЖЕКу», що 
додало негативного сприйняття громадськістю суті об’єднання співвласників. Однією із 
причин для виникнення такого непорозуміння є відсутність чітких вимог до ОСББ по 
організації процесу збуту ресурсів, які постачаються в будинок, до квартир, а також меж 
відповідальності ОСББ та постачальників цих ресурсів до будинку.

Щодо ціноутворення, то практично усі ціни в житлово-комунальній сфері підлягають 
державному регулюванню. Існує два виключення з цього правила. Ціна послуги 
управління та робот капітального характеру визначається за домовленістю сторін та 
закріплюється у відповідних  договорах.

Це дослідження поточної ситуації з інституційними механізмами в житлово-коумнальній 
сфері України, включаючи питань володіння та управління, а також сфер діяльності з 
виробництва, транспортування та постачання комунальних ресурсів – води, теплової 
енергії, електричної енергії, газу, та послуг  водовідведення) виявило значну кількість 
питань, які потребують поліпшення з метою усунення наявних недосконалостей, що 
притаманне системі ЖКГ.

Основними з таких проблем варто назвати наступні:

 Наявність значної кількості визначених законодавством учасників 
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відносин зі споживачами, Це ускладнює розуміння організацію відносин у 
житловій сфері учасниками ринку, та робить систему неефективною.

 Відсутнє чітке розмежування  відповідальності між учасниками ринку 
житлово-комунальної сфери.

 Відсутність суб’єкта (органу, який здійснює управління), який має 
прийняти рішення щодо проведення поліпшенню житлового фонду (у т.ч. 
енергозбереження) в будинках, у яких не створені ОСББ. 

 Система розподілу відповідальності за встановлення правил 
функціонування ринку між національним регулятором та органами 
місцевого самоврядування неефективна.

 Система оплати та ціноутворення не відповідає потребам ринку.
Потребують удосконалення положення законодавства стосовно формування 
на регулярній основі резервних фондів на капітальні потреби, система 
ціноутворення тарифів на транспортування теплової енергії та гарячої води, 
тарифів на опалення у системах на альтернативних джерелах енергії для їх 
застосування в житловому фонді.

 Потребує удосконалення система регулювання, якою мають бути 
зняття непотрібне регулювання, але залишитися регулювання діяльності 
суб’єктів природних монополій.

Фінансування заходів з енергозбереження 

Цей розділ містить інформацію про належні комерційні структури та доступність 
фінансування для управління та фінансування інвестицій, спрямованих на 
енергоефективність в житлових будинках, про досвід залучення бюджетного та
грантового фінансування таких проектів. Також в цьому розділі описано про можливість 
та бажання мешканців фінансувати інвестиційні потреби житлових будинків, які 
оцінювалися за методом фокусних груп.

Огляд житлового сектору дозволив визначити, що порівняно з потенційно великим 
розміром ринку енергоефективності в житлі, на сьогодні спеціалізовані енергосервісні 
компанії не достатньо представлені в цій сфері. Низька вартість енергоносіїв, 
недосконала політика ціноутворення та недостатнє розуміння переваг таких послуг 
органами місцевого самоврядування та споживачами призвели до того, чи існуючи на 
Україні ЕСКо перепрофілювали свою діяльність на інші види робіт та послуг. Водночас, 
ситуація стає кращою, є низка компаній, які проявляють зацікавленість та реалізують 
окремі проекти енергоефективності в житловій сфері.

Якщо місцеві банки мають у своєму кредитному портфелі кредити фізичним особам, 
суб’єктам малого і середнього бізнесу та зацікавлені в кредитуванні населення на цілі 
енергоефективності в житлі, вони зазначають, що відсутність забезпечення та 
неможливість стягнення заборгованості з окремих боржників у будинках з ОСББ є 
основною перешкодою до кредитування об’єднання як юридичних осіб.

За певних умов та програм відбувається фінансування заходів з енергозбереження в 
житлі за кошти держави та місцевих органів влади на цілі поліпшення житлових 
будинків. Значну допомогу також надають окремі міжнародні донори в рамках програм 
технічної допомоги у вигляді грантів.

Дослідження бажання та готовності мешканців інвестувати в енергоефективність 
будинків було проведено за методом фокус груп. В результаті чого було з’ясовано, що 
більшість учасників фокус груп готові інвестувати в проекти підвищення 
енергоефективності багатоквартирних будинків, включаючи на умовах доступних 
кредитів.
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Фінансові моделі

У цьому розділі розглядаються потенційні фінансові моделі, які можуть 
використовуватися  для забезпечення фінансових ресурсів, необхідних для 
впровадження заходів енергоефективності у житловому секторі України. Такими 
фінансовими моделями можуть бути кредитування, револьверний фонд 
енергоефективності та ЕСКО. 

Кредитування є найбільш типовою моделлю фінансування проектів 
енергоефективності, особливо у житловому секторі. Кількість кредитних послуг, які 
надавалися у житловій сфері у Словаччині та Болгарії, продемонстрували значний успіх 
цієї моделі. Однак, через законодавчі аспекти, ситуація в Україні значно відстає від 
Словаччини та Болгарії, що створює певні перешкоди у відношенні залучення 
кредитного фінансування для проектів енергоефективності у житловому секторі. 

У сьогоднішніх умовах в Україні, ОСББ не вважаються належними позичальниками, 
оскільки законодавство України не передбачає чіткого порядку забезпечення ОСББ 
повернення боргів від окремих власників. Така ситуація зупиняє банки від розвитку 
своєї діяльності у цьому секторі. Тому реалізація моделі з кредитним фінансуванням 
буде досить складною при існуючих умовах. У той же час, місцеві банки зацікавлені у 
виході на житловий ринок і готові підписувати кредитні угоди з кожним власником 
квартири окремо.

Консультант підготував ряд різних під-моделей в розділі моделі кредитного 
фінансування: починаючи з моделі з будинками, під’єднаними до централізованого 
теплопостачання, і закінчуючи моделями з будинками котеджного типу. Деталі цих 
моделей надані в розділі 6.

Ринок кредитування для впровадження заходів енергоефективності в житловому 
секторі поступово відкривається в Україні. У той же час існує ряд, пов’язаних з ОСББ 
правових перешкод, що вказані вище, для розширення такого ринку кредитування. 
Тому, уряду України потрібно буде якнайшвидше вжити заходів для вдосконалення 
законодавства щодо ОСББ, зокрема, щоб ОСББ стали належними позичальниками для 
місцевих банків. 

Ще однією проблемою, яка потребує вирішення в Україні, є фінансова освіта 
споживачів і навчання банківських працівників щодо питань інвестування у підвищення 
енергоефективності у житловій сфері. Як змогли побачити міжнародні донори в інших 
країнах, місцевим банкам знадобиться інтенсивна підготовка та орієнтування, перш ніж 
вони будуть готові та зможуть надавати кредити на проекти енергоефективності у 
житловому секторі. Здатність забезпечувати впровадження проектів дуже часто 
вважається одним з основних бар’єрів створення належних умов для 
енергоефективності у житловому секторі.

Іншою можливою моделлю інвестування енергоефективності є револьверні фонди, які 
пропонують кредити на більш м’яких умовах, що передбачають повернення коштів за 
рахунок енергозбереження. Такі фонди можуть функціонувати подібно до кредитного 
фінансування, і тому матимуть подібні бар’єри, як і кредитні лінії. Окрім таких бар’єрів, 
створення Револьверного Фонду може зайняти більше часу для переговорного процесу 
з основними учасниками такого фонду, щоб створити фонд як прозору фінансову 
інституцію з чіткими операційними процедурами.

Модель ЕСКО як правило передбачає проведення енергетичного аудиту, організацію 
фінансування, впровадження або нагляд за впровадженням запропонованих заходів, 
введення обладнання в експлуатацію, обслуговування встановленого обладнання, 
оцінку та перевірку економії енергії. Така діяльність, як правило, проводиться на основі 
Договору енергосервісного підряду, або інша назва – «перформанс-контракту»
(повернення інвестицій через гарантовану економію енергії). Модель ЕСКО – це одне з
рішень, яке на багатьох ринках Європи довело свою ефективність у роботі зі 
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споживачами, які можуть не мати достатньо технічних знань і навичок, управлінських 
можливостей, інформації про технології та інвестиційного капіталу. У той час як ЕСКО 
зазвичай вважається хорошою моделлю для впровадження проектів 
енергоефективності та розвитку ринку енергоефективних послуг, це рішення також 
вважається досить складним, оскільки ЕСКО має вирішити всі питання, що відносяться 
до всього періоди життя проекту, включаючи вимірювання та підтвердження економії, 
передача власності та ін.

Модель ЕСКО вимагає досить високий рівень знань і кваліфікації в технічній області, 
законодавстві та фінансуванні, а також доброго розуміння власників будівель, як 
організувати таку схему з «перформанс-контрактом». Необхідно буде забезпечити 
навчання на достатньому рівні для ЕСКО та для ОСББ, щоб вони взаємно могли 
отримувати вигоду від такої моделі.

У сьогоднішніх умовах в Україні, модель ЕСКО буде мати додаткові проблеми для 
функціонування, що пов’язані головним чином зі складними та нечіткими процедурами 
для енергосервісного підряду (відноситься до багатоквартирних будинків): 
взаємозв’язок тарифів на комунальні послуги, схемою повернення інвестицій кожною 
квартирою, зв’язком тарифів на комунальні послуги з субсидіями для 
малозабезпечених мешканців.

Висновки

Оцінка ринку житла з дослідженням усіх важливих аспектів, які впливають на розвиток 
подій у сфері житлово-комунальних послуг в Україні, зроблена на основі великої 
кількості даних та інформації щодо технічних, фінансових та правових аспектів і 
сучасних тенденцій в управлінні та утриманні житлового фонду та пов’язаних з ним 
комунальних послуг. Не викликає здивування те, що нинішня ситуація є неідеальною і 
потребує значних покращень для спрямування її розвитку у правильному напрямку. У 
цьому контексті колектив проекту визначив такі найважливіші питання: 

1. Складне питання оновлення житлового фонду та запровадження 
енергоефективності вимагатиме комплексного та детально розробленого плану, у 
якому розглядатимуться та вирішуватимуться усі відповідні питання, які впливають 
на розвиток ринку житлово-комунальних послуг, і який може використовуватися як 
"дорожня карта". Пропонується, щоб Міністерство регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України очолило розробку 
такого плану. 

2. Правова основа, що регулює ринок житлово-комунальних послуг, часто є 
заплутаною та неефективною, а у деяких випадках – суперечливою. 
Рекомендується, щоб законодавці використали досвід сусідніх країн і зробили 
відповідні зміни до існуючого законодавства або розробили нові, більш ефективні 
закони. 

3. Роль держави та органів місцевого самоврядування в управління приватним житлом 
має поступово зменшуватися та спрямовуватися до впливу через заохочення. 
Наявні державні та комунальні фонди мають використовуватися для розробки 
ініціатив спрямованих на впровадження проектів енергоенфективності, що 
спираються на конкурентний відбір. Слід заохочувати та підтримувати співвласників 
багатоквартирних будинків брати на себе відповідальність за своє майно. 

4. Має заохочуватися створення та забезпечення функціонування організацій 
співвласників багатоквартирного будинку і запроваджуватися ініціативні програми за 
підтримки уряду та з використанням програм міжнародних донорів. Зусилля, 
спрямовані на підвищення обізнаності громадськості, включаючи використання 
найкращого міжнародного досвіду, мають також бути частиною цієї діяльності. 
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5. Впровадження енергоефективності у багатоквартирних будинках на цьому етапі 
здійснюється переважно завдяки бажанню покращити комфорт у квартирах через 
низьку якість теплопостачання. Низькі тарифи на тепло енергію не заохочують до 
інвестицій в енергоефективність на економічній основі. Необхідно розробити та 
поступово впровадити соціально-чутливий підхід та план впровадження для 
запровадження на всьому ринку тарифів, що забезпечать покриття витрат, 
паралельно із забезпеченням захисту вразливих верств населення. 
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1. ВСТУП

1.1 ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Спираючись на успішний підхід до забезпечення фінансування інвестицій у підвищення 
енергоефективності житлових будинків, що використовувався у Словаччині та Болгарії, 
а також з метою створення сприятливих умов і попиту на схожі фінансові інструменти у 
середньостроковій перспективі, ЄБРР уклав угоду з урядом України, щоб надати 
підтримку створенню інформаційної Інтернет-платформи та здійснення всеохоплюючої 
оцінки житлового сектору України. 

Одним з основних обмежень фінансування підвищення житлової енергоефективності є 
відсутність відповідної законодавчо-нормативної бази. Для того, щоб зрозуміти нинішні 
законодавчо-нормативні та інституційні рамки міського житлового фонду в Україні, а 
також відповідні технічні, фінансові та економічні аспекти, було проведено аналітичне 
дослідження, яке дає розуміння способу структурування фінансових продуктів в умовах 
існуючого правового середовища та окреслює можливості його оптимізації. 

У цьому дослідженні стану ринку пропонується комплексний огляд житлового сектору 
України, включаючи статистику використання енергії житловим сектором, потенціал 
енергоефективності, чинну тарифну політику та потенціал інвестування у стійкі 
джерела енергії. Особлива увага приділяється фундаментальним питанням, що 
регулюють належну експлуатацію, обслуговування та реконструкцію багатоквартирного 
житлового фонду, зокрема моделям власності та обслуговування, інституційним 
моделям, ролі та відповідальності мешканців, органів місцевої влади та держави, а 
також існуючим житлово-експлуатаційним організаціям. Оцінка чинних інституційних 
моделей включає також огляд фінансово-правової бази та засобів надання послуг і 
доставки товарів. 

Аналіз поточних практик і наявності фінансування заходів з підвищення 
енергоефективності передбачає визначення потенційних джерел фінансування 
вдосконалення енергоефективності у житловій сфері, здатність і готовність мешканців 
робити прямий внесок в інвестиційні потреби, зацікавленість і спроможність місцевих 
банків забезпечити фінансування модернізації житлових будинків, а також 
зацікавленість і спроможність комунальних підприємств підтримати підвищення 
енергоефективності через фінансування покращень за допомогою рахунків за 
комунальні послуги. Крім цього, було зроблено оцінку потенційних фінансових моделей, 
що можуть використовуватися у житловому секторі. 

1.2 СТРУКТУРА ЗВІТУ

Визначений обсяг дослідження передбачає виконання п’яти конкретних завдань. 
Відповідно, цей звіт складається з п’яти розділів, кожен з яких відповідає вимогам 
поставлених завдань.   

У Розділі 2 подається статистика різних аспектів житлового фонду України та її 
резюме; аналізується статистична інформація за останні 10 років (1999-2009 рр.). 

Розділ 3 присвячено питанням власності та утримання багатоквартирних житлових 
будинків, моделям, які сьогодні використовуються для обслуговування цих будинків і 
надання житлово-комунальних послуг; порівнюються українські та словацькі моделі та 
підходи. 

У Розділі 4 надається інформація про житлові інституційні моделі, які забезпечують 
договірно-правову базу для необхідних послуг, типи моделей, які використовувалися у 
минулому для укладення договорів і для фінансування реконструкції житлових будинків 
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в Україні; здійснюється оцінка існуючих процедур прийняття рішень щодо реконструкції 
будинків. 

У Розділі 5 подається огляд нинішньої житлової політики та регулятивних положень 
щодо інвестування власниками квартир, управління ОСББ, договорів про надання 
послуг і поставку товарів, варіантів фінансування підвищення енергоефективності, 
фінансування капітального ремонту та інших варіантів фінансування за допомогою 
контрактів, грантів і банківських кредитів.

У Розділі 6 надається аналіз можливих моделей фінансування, які можуть 
використовуватися для забезпечення фінансових ресурсів, необхідних для 
впровадження заходів енергоефективності у житловому секторі України.

Під час підготовки цього дослідження ринку було зібрано значну кількість цінної 
інформації, що була використана для усестороннього аналізу житлово-комунальної 
сфери. Особливо важлива частина цієї інформації включена до Додатків до цього звіту. 
Термінологію та словник термінів, що використовуються у цьому звіті, можна знайти у 
Додатках 1 і 2.
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2. ОГЛЯД ЖИТЛОВОГО СЕКТОРУ

2.1 ОГЛЯД СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПО ЖИТЛОВОМУ СЕКТОРУ

В цьому розділі наведено огляд статистики житлового фонду України, і включає в себе 
резюме  інформації щодо кількості житлових будинків, нежитлових будинків и 
гуртожитків, міський і сільський житловий фонд, кількість квартир, темпи будівництва 
житла, споживання енергії – загальне щорічне споживання тепла, палива і 
електроенергії; як обліковується споживання енергії. Статистика, що аналізується, 
взята за останні 10 років (1999 до 2009). Також в цьому розділі наведено порівняння 
деякої статистичної інформації по Україні з кількома країнами Європи.

2.1.1 Житловий фонд України

На 1 січня 2010 р. згідно державної статистики житловий фонд України становив 1,070
млн.м2 загальної площі, включаючи житловий фонд (1,7 млн.м2), що належав до 
відомчої власності та знаходився на балансі підприємств-банкрутів, що збанкрутіли в 
останні декілька років та припинили свою діяльність, та тих, що припинили свою 
діяльність, а також незаселених будинків (30,3 млн.м2). В середньому, на одну особу 
припадає 22,5 м2 жилої площі. У порівнянні з європейськими країнами, на одну людину 
у Німеччині припадає 40,1 м2 (згідно зі статистикою 2002 року), коли у Чехії та 
Словаччині цей самий показник складає близько 27 м2, а у Латвії та Литві – близько 
23 м2 на одного мешканця.

Відповідно до іншої статистики за 2009 рік (станом на 1.01.2010 р.), в Україні існує 19,3 
млн. квартир. Це вказує на те, що середня житлова площа на одну квартиру в Україні 
складає приблизно 55 м2. Для порівняння з Європейськими країнами, в Німеччині цей 
показник складає близько 90 м2 на квартиру, в Чехії – приблизно 76 м2, в Словаччині –
близько 56 м2, в Латвії – близько 55 м2, в Литві – близько 61 м2 на квартиру.

Житловий фонд міських поселень складає 64,2% від загального житлового фонду. 
Майже 50% житлового фонду розміщувався в житлових будинках котеджного типу. 
Площа гуртожитків та житлових приміщень у нежилих будівлях в загальному житловому 
фонді склала 1,9% (20,7 млн.м2).

Кількість будинків, що мають п’ять поверхів і більше становить 79,3 тис., у тому числі 
78,3 тис. будинків у міських поселеннях.

Cередня кількість мешканців становить 2,4 особи на одну квартиру. В європейських 
країнах цей показник близький: у Німеччині 2,1 мешканця на квартиру, в Латвії – 2,5
мешканця на одну квартиру (за статистикою 2004 року).

За кількістю кімнат, квартири розподіляються наступним чином:

 19,3% - однокімнатні квартири

 37,2% - двохкімнатні квартири

 33,0% - трьохкімнатні квартири

 10,5% - квартири з чотирма або більше кімнатами.

Середня кількість кімнат у квартирі – 2,3, в той час як у Німеччині цей показник складає 
4,4, у Чехії – близько 3-х, Словаччині – 3,2, Латвії – 2,4, Литві – 2,5.

На початок 2009р. власність на житловий розподілялась наступним чином за загальною 
площею приміщень: 

 92,2% - приватна власність 

 6,3% - комунальна власність



Framework Contract FC474/EBSF-2010-08-124F 24

 1,5% - державна власність.

Станом на 1 січня 2009р. житловий фонд налічував 10 148,9 тис. будинків, включаючи 
будинки (9,8 тис.), що знаходились на балансі підприємств-банкрутів та тих, що 
припинили свою діяльність, а також незаселені будинки (598,7 тис.).

Загальні дані щодо житлового фонду загалом по Україні та у відповідному розрізі по 
регіонам станом на 1.01.2009р. наведено в Додатку 4. Вказані дані для міських 
поселень та сільської місцевості надані в Додатку 5 і 6 відповідно. Динаміка зростання 
загальної площі житлового фонду України, а також у міській та сільській місцевості
наведена на Додатку 7.

Структура житлового фонду міських поселень та сільської місцевості за формами 
власності станом на 01.01.2009 р. за даними [1] наведена в Додатках 8, 9 і 10. У 
вказаних додатках наводяться дані про житловий фонд без урахування житлового 
фонду, який знаходиться на балансі підприємств-банкрутів та тих, що повністю 
припинили свою діяльність.  В Додатках з 1 по 6 дані щодо загальної площі квартир 
(житлових приміщень) та житлової площі квартир (житлових приміщень) визначені 
згідно з правилами [27].  

Структура розподілу житлового фонду України за формати власності станом на 
01.01.2009 р. за даними [1] наведена на рис. 1.

Рисунок 1: Право власності на житловий фонд в Україні за загальною площею 

приміщень

Структура житлового фонду України за формами 

власності на 1.01.2009 року

1,5% 6,3%

92,2%

державна комунальна приватна

Джерело: [1]

Структура загальної кількості квартир житлового  фонду України та їх загальної площі в 
розрізі кількості кімнат на одиницю житла станом на 1.01.2009р. за даними [1] наведена 
на рис. 2.

Рисунок 2:  Структура житлового фонду в Україні відповідно до кількості кімнат
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Джерело:[1]

Станом на 1 січня 2010 року кількість будинків в міській місцевості складає 4 050 444 
(4.0 млн.), в т.ч. 9 975 гуртожитків, а кількість будівель, що мають більше 5 поверхів, 
складає 765 555.

Для порівняння старості українського житлового фонду з європейськими країнами, рис. 
9 відображає інформацію щодо розподілу будівель за часом побудови в Німеччині, 
Чехії і Литві. Інформацію наведено відповідно до Звіту Європейської Комісії 2008 року 
[32]. Детальна інформація за роком будівництва житлових будинків в Україні станом на 
1.01.2001 надана в Додатку 11.

Рисунок 3: Розподіл будівель за роком побудови в Європейських країнах

Період будівництва Україна Німеччина Чехія Литва
До 1919 5% 14 % 11% 6%
Між 1919-1945 13% 14% 14% 23%
Між 1946 –1970 51% 46% 25% 33%
Між 1971-1980 16% 13% 22% 18%
Після 1981 15% 13% 28%. 20%

% відноситься до кількості будинків

Як показують дані вік житлового фонду України подібний вікові житлового фонду 
європейських країн.

2.1.2 Сучасний розвиток житлового фонду

У 2009р. введено в експлуатацію 6 399,6 тис.м2 загальної площі житла, що становить 
на 39% менше від попереднього року. Скорочення обсягів введеного житла відбулось в 
основному  за рахунок зменшення (на 60,8%) обсягів індивідуального житлового 
будівництва, частка якого у загальних обсягах становила 35,7% (у 2008р. – 55,6%).
Переважну частку (80,7%) житла введено в експлуатацію у міських поселеннях. Проти 
попереднього року його обсяги скоротились на 32,4%. У сільській місцевості обсяги 
скоротились на 56,7% від попереднього року.

Проти 2008р. скорочено житлове будівництво у 25 регіонах країни, найбільше (на 
85,9%) у Луганській  області, а також у Херсонській та Житомирській областях – на 
67,3% та 64,1% відповідно.  Водночас зросли обсяги введеного в експлуатацію житла у 
Харківській області та м. Севастополі. Детальну інформацію по обсягам нових будинків 
введених в експлуатацію у 2009 році за регіонами можна побачити в Додатку 12.

Варто зазначити, що четверту частину (25%) загального обсягу житла збудовано у 
м. Києві та Київській області, ще 33,2% – у 5 регіонах (Одеській, Харківській, Львівській, 
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Івано-Франківській областях та в Автономній Республіці Крим). У сільській місцевості 
введено в експлуатацію 1237,1 тис.м2, або 19,3% загального обсягу житла. При цьому 
частка збудованого на селі житла є найбільшою у Київській області – 49,9% від 
загального обсягу в регіоні, Житомирській та Закарпатській областях 45,3% та 43,0% 
відповідно. Водночас у Донецькій, Харківській та Миколаївській областях вона складає 
лише 4,7%, 5,1% та 7,0% відповідно.

За рахунок коштів державного бюджету введено 107,6 тис.м2 житла, що на 37,6% 
менше проти 2008 року. Частка житла, побудованого за рахунок цих коштів, становить 
1,7% від загальнодержавного обсягу (у 2008р. – 1,6%).

За 2009р. введено в експлуатацію 65,6 тис. квартир. Середній розмір квартири 
становить 96,1 м2 загальної площі, при цьому в сільській місцевості – 133,4 м2, у 
міських поселеннях – 90,0 м2 загальної площі. Серед збудованих квартир переважають 
двокімнатні (33,9% загальної кількості). Частка однокімнатних квартир становить 26,6%, 
трикімнатних – 25,0%, чотирикімнатних і більше – 14,5% від загальної кількості.

2.1.3 Динаміка і обсяги будівництва

Економічна ситуація в Україні значною мірою впливала на обсяги будівництва 
житлового фонду. Відносно високі темпи будівництва, що можна побачити в кінці 80-х, 
різко зменшувались до 2000 року, після чого відбулась стагнація і помірне зростання в 
останні роки. Обсяги будівництва житлового фонду в тис. м2 новозбудованої площі за 
період з 1985 року по 2008 рік можна побачити на
Рис. 4 [28].

Рисунок 4:  Обсяги будівництва житла в Україні, 1985 – 2008 рр.

Рис.1.1 

0

5000

10000

15000

20000

25000

1
9

8
5

1
9

8
6

1
9

8
7

1
9

8
8

1
9

8
9

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

т
и

с
.к

в
.м

Джерело: [28]

Протягом останніх двох років відбулось ще одне зниження темпів будівництва в Україні, 
включно з темпами будівництва житлового фонду. У 2008 році обсяг зведеного житла 
склав 1% від загального житлового фонду (10.5 млн. м2), у 2009 – 0,61% (6.4 млн. м2), у 
2010 – 0.88% (9.4 млн. м2). У січні 2010р. підприємствами  країни виконано будівельних 
робіт на суму 1,5 млрд. грн., що на 24,1% менше проти січня попереднього року. 
Загальна картина щодо приросту (зниження) обсягів будівництва загалом по Україні та 
кожному регіоні окремо наведена на рис. 5 [29].

Рисунок 5: Зміна обсягів загального будівництва з 2009 на 2010 рр.
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Джерело: [28]

Знизили обсяги будівництва підприємства 25 регіонів країни. Серед них найбільше –
Чернівецької  – на 66,8% (через зменшення обсягів робіт з будівництва Дністровської 
ГАЕС та житла) та Київської області – на 55,7% (через скорочення обсягів робіт на 
будівництві нежитлових будівель, шляхопроводів та магістральних трубопроводів). 
Разом з тим значно, на 39,2% зросли обсяги будівництва у  Полтавській області, в 
основному за рахунок будівництва, реконструкції і капітального ремонту газопроводів та 
проведення робіт з розвідувального буріння. На 15,1% перевищили обсяги будівельно-
монтажних робіт січня 2009р. підприємства Дніпропетровської області, що пов’язано з 
будівництвом електросталеплавильного комплексу на ТОВ "Металургійний завод 
"Дніпросталь", вугільної дробильні на ВАТ "Хайдельберг Цемент України" (м. Кривий
Ріг), а також  проведенням робіт з ремонту та укладки залізничних колій на ВАТ 
"Північний ГЗК" і "Центральний ГЗК". 

Більше 60% загального обсягу будівництва виконано підприємствами 5 регіонів країни 
(м. Києва, Харківської, Полтавської, Донецької та Дніпропетровської областей). За 
видами будівельної діяльності обсяги виконаних робіт характеризуються даними, що 
наведені у Додатку 13.

На скорочення обсягів будівництва у січні 2010 р. найбільше вплинула діяльність 
підприємств, що займаються  будівництвом будівель і споруд (частка яких у загальному 
обсязі  становить 80,0%). Серед них значно скоротили обсяги робіт підприємства, що 
здійснюють будівництво мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітену та будівель. 
Водночас обсяги будівництва підприємств, що займаються будівництвом підприємств 
енергетики, добувної та переробної промисловості зросли на 42,6%, магістральних 
трубопроводів, ліній зв’язку та енергопостачання – на 6,8%.

За оцінками голови Національної ради Рієлторської палати України, середня вартість 1 
кв. м житла на первинному ринку складає 1 100 евро, вторинного – 9 000 евро / кв.м.

Офіційних статистичних даних з проведення робіт з термомодернізації житлових 
будівель не існує. Також відсутні статистичні дані, за якими можна встановити питому 
вагу житлового фонду будівель від загальної площі будівель, що існують в Україні.
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2.1.4 Споживання енергії в Україні

У порівнянні з іншими окремими секторами на Україні, сектор житлового фонду є одним 
з найбільших споживачів енергії, на частку якого припадає 29,7% загального кінцевого 
споживання (ЗКС) енергії в 2008 році з 272 мільйонами МВт*год, чи 23,4 Мтне. Це 
значення не коливалося суттєво останні 10 років і частка житлового сектору в ЗКС 
залишається близькою до 30% (чи близько 24 Мтне) в кожному році починаючи з 2001 
(Джерело – ІЕА, дані за 2002-2008 рр.). За відсутності даних за поточний рік, постійний 
тренд споживання житловим сектором дозволяє використати 2008 рік як базовий для 
подальшого аналізу.

Частка споживання природного газу у житловому секторі зросла з 35% від загального 
споживання у 1993 році до 55% у 2004 році і 59% у 2008. Це зростання скоріш за все 
пов’язане з дешевизною природного газу для споживача. Решта потреба у 
теплопостачанні покривається централізованим теплозабезпеченням (19%), 
електроенергією (11%), вугіллям (6%), нафтою та мазутом (3%), а також 
відновлювальними джерелами та відходами (2%).

Офіційна статистика з енергоспоживання в Україні не включає в себе інформацію про 
енергоспоживання житловим сектором. Існує тільки обмежена інформація про 
теплопостачання житлових будинків з котельних централізованного теплопостачання,
проте відсутня інформація про розподіл тепло споживання на опалення та гаряче 
водопостачання, чи інформація про теплоспоживання типів будівель. 272 млн. МВт*год 
ЗКС споживається житловим фондом загальною площею 1066 млн. м2.
Енергоспоживання житловими будівлями відображено на
рис. 6.

Рисунок 6: Енергоспоживання житлового сектору України, 2008 рік 

Джерела енергії Ктне МВт-год %

Вугілля і торф 1 407 16 363 410 6
Продукти 
нафтопереробки

667 7 757 210 3

Природній газ 13 822 160 749 860 59
Горючі відновлювальні 
джерела і відходи

422 4 907 860 2

Електроенергія 2 674 31 098 620 11
Теплова енергія 4 403 51 206 890 19
Всього 23 394 272 072 220 100

Джерело:  Міжнародне Енергетичне Агентство (Energy statistics, 2008 Energy balance for

Ukraine)

Додатково до інформації, наданої Міжнародним Енергетичним Агентством, було 
використано інформацію, надану Міністерством житлово-комунального господарства 
щодо обсягів виробництва і реалізації теплової енергії тільки котельнями в регіонах з 
розбивкою на міську і сільську місцевість. Детальну інформацію  за 2008 рік наведено в 
Додатку 14, Додатку 15 і Додатку 16. Інформацію за 2009 рік наведено в Додатку 17, 
Додатку 18 і Додатку 19. Загальний обсяг теплової енергії, виробленої місцевими 
котельними і отриманої з інших джерел відповідає обсягам теплової енергії, відпущеної 
споживачеві в сукупності з тепловою енергією використаною на власні потреби і 
втратами. Теплова енергія з котелень постачається споживачам (населенню, на 
комунальні і господарські потреби, на виробничі потреби) і іншим підприємствам. 
Наявна інформація вказує на те, що близько 86% теплової енергії, виробленої 
котельними систем централізованого теплопостачання реалізується населенню,
близько 11% - використовується постачальними підприємствами на власні потреби, і 
близько 3% вважаються втратами.
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Динаміка зміни основних показників виробництва та відпуску теплової енергії 
опалювальними котельнями загалом по Україні за період 1997-2009 рр. відображено в 
Додатку 20. Як видно з представлених даних протягом останніх років загалом 
спостерігається поступове зниження виробництва теплової енергії опалювальними 
котельнями і, відповідно, відпуску теплової енергії кінцевим споживачам. Так, в 
порівнянні до 1997 року, в 2009 році було вироблено на 40% менше теплової енергії і на 
50% менше відпущено кінцевим споживачам.

Споживання теплоенергії та електроенергії підприємствами та організаціями України 
загалом за 2008 рік наведена в Додатках 21 – 23. Рівень використання вторинних 
горючих ресурсів за 2008 рік наведено в Додатках 24 і 25. Узагальнена інформація про 
оснащення житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання наведена в 
Додатку 26.

За відсутності інформації як з офіційних джерел, так і не офіційних джерел для 
житлового фонду України відносно споживання енергії різними типами будівель для 
всіх чотирьох кліматичних зон України, ця інформація була отримана шляхом 
комп’ютерного моделювання7 енергоспоживання згідно методології, що описана в EN
ISO 13790. Результати моделювання та ітерацій пов’язують статистику використання 
енергії житловим фондом з фінальним енергобалансом і наведені в Додатку 32.
Комп’ютерні моделі базувалися на реальних теплових характеристиках будівель, їх віці, 
типу та особливостях чотирьох кліматичних зон України. Додаткова інформація щодо 
побудови базової лінії споживання для розрахунку потенціалу енергозбереження 
наводиться в розділі 2.3 цього звіту. Узагальнені результати представлені на Рисунку 7.

Рисунок 7: Базове енергоспоживання житловими будинками України

Будівлі Зона І Зона ІІ Зона ІІІ Зона ІV

Житловий сектор, 
питоме річне 
енергоспоживання, 
кВт*год/м

2
рік

209,6 – 326,5 187,5 - 294,3 148,4 - 261,2 139,0 – 226,3

Житловий сектор, 
річне 
енергоспоживання, 
МВт*год

179 356 307 56 465 521 29 252 114 7 194 799

ВСЬОГО, МВт*год, 
округлено

272 200 000*

* Відхилення від статистичного базового рівня складає менше 0,1%

Базовий рівень споживання енергії для житлового сектору України було виведено 
використовуючи статистичні дані фактичного енергоспоживання житлового сектору, що 
отримані від Міжнародного Енергетичного Агентства (Energy statistics, 2008 Energy
balance for Ukraine).

Ця статистика не відображає власне внутрішній комфорт (дискомфорт) в приміщеннях 
та роботу житлових господарств. В українських житлових будинках рівень комфорту 
дуже часто не відповідає нормальному рівню. В холодний період квартири 
недогріваються, що призводить до «небажаного енергозбереження». Якщо ж 
сприймати до уваги нормалізований мікроклімат приміщень та нормалізовану роботу 
необхідних інженерних систем будівлі (як, наприклад, гаряче водоспоживання), базове 
енергоспоживання скоріш за все зросте на 50-100%. Цей висновок може бути частково 
підтвердженим «ІЕА: огляд енергополітики для України на 2006 рік», де статистичні дані 

7
Програмне забезпечення «EAB», розроблене компанією «ENSI», використовувалось для побудови моделі
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вказують на зниження енергоспоживання в житловому секторі на 50% з 1993 по 2004 
рік, що скоріш за все пов’язане зі зниженням комфорту в будівлях, а не покращенням 
енергетичних характеристик будівель.

2.2 ОГЛЯД ТАРИФІВ  

2.2.1Централізоване теплопостачання

Середньозважений тариф на послуги централізованого теплопостачання в Україні у 
2009 році складав 198 грн/МВт∙год (229,8 грн./Гкал), або прибл. 18 €8/MВт∙год. Серед 
категорій споживачів, найвищим у 2009 році тариф був для бюджетних установ – 371
грн/МВт∙год (432,01 грн./Гкал), або прибл. 34 €/MВт∙год. Тариф для “інших” споживачів 
(не населення і не бюджетних) в 2009 році був 338 грн/МВт∙год (393,7 грн/Гкал), або 
прибл. 31 €/MВт∙год. Значно нижчий середній тариф був встановлений для населення –
153 грн./МВт∙год (179,45 грн./Гкал) або прибл. 14 €/MВт∙год в 2009 році, і 220 
грн./МВт∙год на початку 2011 року (прибл. 20 €/MВт∙год). Детальна інформація по 
тарифам з централізованого теплопостачання наводиться в Додатку 27.

Середньозважений тариф на послуги централізованого теплопостачання в Україні, як 
наведено в рис. 14, зріс з 2005 року на у 2, рази. Найбільше зростання відбулось у 2007 
році, коли тариф зріс на 48%, або з 89,73 до 133,22 грн./Гкал (з 13 до 19.3 €/ГКал).
Якщо перевести тарифи к еквівалент €, середньозважений тариф на послуги 
централізованого теплопостачання зріс з 2005 року з 10.2 до 21.2 €/Гкал. Це зростання 
відповідає 107%.

За категоріями споживачів, найбільше зростання з 2002 року можна побачити в 
середньому тарифі на послуги централізованого теплопостачання для бюджетних 
установ. Він збільшився на 349% в українській валюті. З 2002 року тариф для 
бюджетних установ був значно вищим ніж для населення, а з 2005 року залишався 
найвищим порівняно з усіма категоріями споживачів. Протягом останніх 5 років тариф 
для бюджетних установ значно перевищував середньозважений тариф на послуги 
теплопостачання в Україні. 

8
В цьому розділі перерахунок тарифів з гривні в € базується на середньому обмінному курсі 

валюти за відповідний період, як вказано на сайті Національного Банку України www.bank.gov.ua
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Рисунок 8:  Динаміка тарифів на теплову енергії в системах централізованого 
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Тариф на послуги теплопостачання для населення зріс в українській валюті на 184% з 
2002. Слід зауважити, що у порівнянні з твердою валютою (наприкл. Евро) тариф зріс у 
середньому на 70% з 2002. Найвищій ріст можна побачити у 2007 році, коли тариф 
збільшився на 43%, або з 80,77 до 115,2 грн./Гкал (з 11,7 до 16,7 €/Гкал). З 2002 року 
тариф на послуги централізованого теплопостачання для населення був найнижчим 
порівняно з іншими категоріями споживачів. Населення є єдиною категорією 
споживачів, чий тариф залишався нижчим за середньозважений.

Як можна побачити з рис. 9, за регіонами України найвищі операційні витрати були у 
Закарпатській області (533,52 грн./Гкал, або 49 €/Гкал), найнижчі у Миколаївській 
області (215,46 грн./Гкал, або 19 €/Гкал). Найвищій тариф для населення для 
теплопостачання можна побачити у Закарпатській області (335, 69 грн./Гкал, або прибл. 
30 €/Гкал), Івано-Франківській області (297,92 грн./Гкал, або 27 €/Гкал) і в Чернівецькій 
області (292,13 грн./Гкал, або прибл. 26 €/Гкал). Найнижчі тарифи можна побачити в м. 
Києві (148,95 грн./Гкал, або прибл. 14 €/Гкал ), м. Севастополі (186,76 грн./Гкал, або 
прибл. 17 €/Гкал) і в Рівненській області (196,24 грн./Гкал, або прибл. 18 €/Гкал).

Порівнюючи тарифи на теплопостачання в Україні з тарифами та тепло, наприклад, в 
Болгарії (0.05 €/кВт∙год) – можна побачити, що тарифи в Україні в середньому в 2,5 
рази нижчі. Якщо зробити порівняння з Німеччиною – то тарифи в Україні в середньому 
в 3,5 рази нижчі.

В більшості регіонів України тариф не покриває операційні витрати. Тільки в 
Чернівецькій області тариф перевищує операційні витрати. Операційні витрати 
найменше покриваються тарифами у наступних регіонах: м. Севастополь (де тариф 
нижчий за операційні витрати на 45%), м. Київ (на 44%) і в Закарпатській області (на 
37%).

Рисунок 9:  Тарифи і виробничі витрати постачання теплової енергії в регіоні
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Структура середніх операційних витрат на послуги централізованого теплопостачання в 
Україні наведено в рис. 10. Найбільш вагомим компонентом операційних витрат є 
витрати на паливо, що складають 53% від всіх операційних витрат. Наступну найбільшу 
частку мають витрати на оплату праці, що складають 14% від всіх операційних витрат. 
Ці дві категорії складають найвагомішу частку (67% разом), і як такі мають найбільший 
вплив на фінансовий стан теплопостачальних підприємств в Україні. Серед решти 
найбільшу частку в структурі операційних витрат займають витрати на електричну 
енергію (7%), інші операційні витрати (6%), закупівельне тепло (5%), відрахування на 
соціальні заходи (5%). Частку меншу за 5% мають інші матеріальні витрати (4%), 
амортизація (3%) і закупівельна вода (2%). 

Рисунок 10:  Структура середніх виробничих витрат постачання теплової енергії в 

2009 році
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Джерело [29]

Інформація про відповідальні установи для встановлення та затвердження тарифів на 
теплопостачання для населення України надано в Розділі 4. 

2.2.2 Електроенергія

Тарифи на електричну енергію для населення в Україні варіюють в залежності від ряду 
факторів: від наявності централізованого теплопостачання в цій місцевості, 
місцезнаходження надаваної послуги (наприклад в сільській місцевості) і залежно від 
наявності встановлених кухонних електроплит. Тариф може бути від 0,18 грн./кВт∙год
до 0,24 грн./кВт∙год, і в середньому складає 0,22 грн./кВт∙год (0,02 €/кВт∙год), що є 
приблизно від 4 до 13 раз нижче ніж в країнах ЕС.

Наприклад, в Болгарії тариф на електричну енергію для населення становить прибл. 
0.08 €/кВт∙год, що є найнижчою ціною в країнах ЕС. А найбільш дорогий тариф для 
населення в країні ЕС є 0.27 €/кВт∙год в Данії. В середньому тариф на електроенергію 
для населення в 27 країнах ЕС 0.17 €/кВт∙год.

Тариф на електричну енергію в Україні регулюються Національною Комісією 
Регулювання Електроенергетики України (НКРЕ), Тариф на електричну енергію для 
населення встановлено відповідно до Постанови НКРЕ №309 від 10.03.99. З 1999 року 
було прийнято три (3) зміни до зазначеної постанови, що підвищували тариф на 
електричну енергію для населення. Загалом тариф на електричну енергію для 
населення зріс на 56% з 1999 року.

Постанова НКРЕ №309 від 10.03.99 визначає сім (7) підкатегорій споживачів 
електроенергії серед населення і встановлює тарифи для кожної з цих підкатегорій.

В травні 2006 року НКРЕ прийняло перші зміни до Постанови №309. Зміни підвищували 
ціни на електричну енергію для всіх підкатегорій споживачів серед населення на 25%.

З вересня 2006 року, НКРЕ підвищила ціни на електричну енергію для всіх підкатегорій 
населення ще на 25%.

Наступні зміни були внесені до постанови у 2009 році. В дії з грудня 2009 року, ці зміни 
не підвищували ціну на електричну енергію для населення для існуючих підкатегорій, 
але встановили нову підкатегорію споживачів серед населення.

Останні зміни до постанови були прийняті НКРЕ в 2011 році. В дії з лютого 2011, ці 
зміни встановили диверсифіковану цінову шкалу відповідно до обсягів електричної
енергії спожитої на місяць. Для тих споживачів, чиї обсяги споживання є нижчими за 
встановлений рівень (150 кВт-год/місяць для населення і сільського населення, і 250 
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кВт-год/місяць для населення що проживає в житлових будинках, обладнаних у 
встановленому порядку кухонними електроплитами та/або електроопалювальними 
установками у тому числі в сільській місцевості) ціна не була змінена. Для тих 
споживачів, що використовують більше електричної енергії, ніж зазначений рівень, 
тариф було підвищено на 30%. Окремі підкатегорії споживачів були введена для 
багатодітних сімей, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від 
обсягів споживання в кожній категорії населення. Для цих підкатегорій ціни на 
електричну енергію не змінились.

Для трьох (3) категорій населених пунктів ціна на електричну енергію була також 
підвищена зміною до постанови від 2011 року. В кожній з категорій населених пунктів 
була введена підкатегорія для гуртожитків сімейного типу. Для цих підкатегорій ціна не 
змінилась.

Якщо взяти еквівалент тарифу в Евро, а також взяти до уваги недавні зміни до тарифів, 
можна побачити, що рівень зростання тарифів в значній мірі відрізняється в залежності 
від рівня енергії, що споживалась. Так, для всіх категорій споживачів серед населення, 
що споживають менше, ніж 150 кВт∙год/місяць, тарифи на електричну енергію за 
останні 5 років зменшились на 8%. В той же час, для споживачів, що споживають 
більше, ніж 150 кВт∙год/місяць, тарифи підвищились на 20%.

Докладну інформацію по тарифах на електричну енергію наведено у Додатку 28.

2.2.3 Природний газ

Ціна на природний газ для населення також встановлюється Національною Комісією 
Регулювання Електроенергетики України (НКРЕ). В 1999 році НКРЕ встановило ціни на 
природний газ для населення в розмірі 17,5 коп/м3 (0,04 €/м3) у разі якщо встановлено 
газові лічильники, і 19 коп/м3 (0,042 €/м3) у разі, якщо не встановлені газові лічильники.

В травні 2006 року ціни на газ для населення було підвищено на 26% Постановою 
№400, або до 22 коп/м3 (з лічильниками), та 24 коп/м3 (без лічильників). По відношенню 
до Евро ці тарифи залишись на тому ж рівні.

В той самий рік ціна на газ для населення була змінена ще чотири (4) рази. З липня 
2006 року ціни на газ були підвищені ще на 85% (Постанова №739) до 40,7 коп/м3 (0,06
€/м3 , з лічильниками) і 44,4 коп/м3 (0,07 €/м3 , без лічильників). В листопаді 2006 року 
окрема нижча ціна в розмірі 31,5 коп/м3 (0,039 €/м3 , з лічильниками) і 34,5 коп/м3 (0,05
€/м3 без лічильників) була встановлена для споживачів, що не використовують газ для 
потреб опалення (Постанова №1345).

З 2007 року, Україна постійно підвищувала ціни на газ для населення. Остання 
Постанова (червень 2010 року) підвищила ціну до 72,54 коп/м3 (0,069 €/м3) або 0,078
грн/кВт∙год (0,007 €/ кВт∙год) для тих мешканців, що споживають менше 2500 м3 газу на 
рік і мають встановлені газові лічильники, і до 79,8 коп/м3 (0,076 €/м3) для тих, в кого не 
встановлені газові лічильники. Це означає, що ціна на газ була підвищена більше ніж в 
4 рази з 1999 року. Слід зазначити, що в еквіваленті до твердої валюти, напр. Евро, в 
середньому тарифи не зросли так драматично (прибл. в 1,75 рази), і вони все ще 
залишаються набагато нижчими в порівнянні до того, що платить населення в
Європейських країнах: для прикладу в Болгарії ціна на газ складає 0,43 євро/м3. В 
середньому для населення 27 країн ЄС тарифи на газ становить 0,054 €/ кВт∙год), що 
відповідає прибл. 0,5 €/м3.

Також слід відмітити, що відповідно до останньої постанови, споживачі газу що 
використовують між 2500 – 6000 м3 на рік, мають тариф 109,8 коп/м3 (0,09 €/м3); між 
6000 – 12000 м3 – 224,82 коп/м3 (0,2 €/м3); більше ніж 12000 м3 – 268,56 коп./м3 (0,23
€/м3).

Якщо взяти еквівалент тарифу в Евро, можна побачити, що рівень зростання тарифів 
за останні 5 років відрізняється в залежності від рівня спожитого газу та наявності 
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лічильників. Так, тарифи для споживачів з газовими лічильниками, що входять до групи 
найнижчих споживачів газу – для них ціни зросли з 0,027 до 0,069 €/м3, а для 
споживачів без газових лічильників - від 0,03 до 0,076 €/м3. Це відповідає зростанню на 
156% для споживачів без лічильників , та на 153% для споживачів з лічильниками. 

Для споживачів з газовими лічильниками, що входять до групи найбільших споживачів 
газу (більше ніж 12 000 м3 на рік)  – для них ціни зросли з 0,027 до 0,255 €/м3, а для 
споживачів без газових лічильників  - з 0,03 до 0,281 €/м3. Це відповідає зростанню на 
831% та 844% відповідно.

Інформація про відповідальні установи для встановлення та затвердження тарифів на 
газ для населення України надано в Розділі 4. 

2.2.4 Водопостачання

Середньозважений тариф на послуги централізованого водопостачання в Україні у 
2009 році складав 1,96 грн./м3 (або 0,2 €/м3 ). Серед категорій споживачів найвищим у 
2009 році тариф був для бюджетних установ - 4,03 грн./м3 (або 0,4 €/м3 ) . Значно 
нижчим середній тариф був для інших споживачів - 1,91 грн./м3 (прибл. 0, 2 €/м3) і для 
населення - 1,85 грн./м3 (прибл. 0,2 €/м3). Детальна інформація щодо тарифів на 
послуги водопостачання наводиться в Додатку 30.

Середньозважений тариф на послуги водопостачання в Україні (рис. 17) зріс з 2005 
року на 161%. Середнє річне зростання за той самий період складає 27%. Найбільше 
зростання відбулось у 2007 році, коли тариф зріс з 0,92 до 1,2 грн./м3 (0.13 до 0.17 €
/м3).

З 2002 року найбільше зростання серед категорій споживачів можна побачити в 
середньому тарифі на водопостачання для населення. Він збільшився на 236%. 
Найвищій ріст відбувся в 2007 році, коли тариф зріс на 39% з 0,78 до 1,08 грн./м3 (0.11
до 0.15 €/м3). В 2005 році можна побачити зменшення тарифу для населення на 15%, 
або з 0,72 до 0,61 грн./м3. Тариф на послуги водопостачання для населення є 
найнижчим тарифом порівняно з іншими категоріями споживачів впродовж останніх 8 
років, і був нижчим за середньозважений тариф на послуги водопостачання в Україні. 
Динаміка середньозваженого зростання наведена на рис. 11.

Рисунок 11:  Динаміка тарифів на послуги водопостачання в Україні 
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Для бюджетних установ, з 2002 року тариф на послуги централізованого 
водопостачання збільшився на 222%. Найбільший ріст відбувався в 2009 році, коли 
тариф збільшився на 30%, або з 3,11 до 4,03 грн./м3 (0.31 до 0.4 €/м3). У 2005 році 
можна побачити зниження тарифу на водопостачання для бюджетних установ на 12%, 
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або з 1,92 до 1,69 грн./м3. До 2005 року тариф для бюджетних установ був значно 
вищим ніж для населення, і з 2005 року залишається найвищім поміж усіх категорій 
споживачів.

Середній тариф на послуги водопостачання для інших споживачів зріс на 23% з 2002 
року. Найвищій ріст можна побачити у 2008 році, коли тариф збільшився на 31%, або з 
1,22 до 1,59 грн./м3 (0.14 до 0.19 €/м3). В 2005 році відбувся спад тарифу на 
водопостачання для інших споживачів на 59%, або з 2,16 до 0,89 грн./м3 (0.33 до 0.13 
€/м3). До 2005 року тариф на послуги водопостачання для інших споживачів був 
найвищим порівняно з іншими категоріями споживачів. З 2005 року тариф для інших 
споживачів наближений до середньозваженого.

Як можна побачити з рис. 12 на кінець 2009 року, поміж регіонів України, найвищі 
операційні витрати на одиницю відпущених послуг були у Луганській області (4,55 
грн./м3, або прибл. 0,45 €/м3), а найнижчі у Дніпропетровській області (1,1 грн./м3, або 
прибл. 0,11 €/м3). Найвищі тарифи можна було спостерігати у Чернівецькій (3,57 грн./м3

, або прибл. 0,36 €/м3) та Луганській області (3,51 грн./м3, або прибл. 0,35 €/м3), а також 
в м. Севастополь (3,14 грн./м3, або прибл. 0,31 €/м3). Найнижчі тарифи були у 
Дніпропетровській області (1,06 грн./м3, або прибл. 0,12 €/м3 ), та в м. Києві (1,35 грн./м3,
або прибл. 0,14 €/м3).

В Європейських країнах тарифи на водопостачання різняться в залежності до країни –
від 1 €/м3 до 3,5 €/м3.

Щодо покриття витрат, в більшості українських регіонів рівень тарифу не покриває 
операційні витрати. Тільки в 2 регіонах рівень тарифу вищий за рівень операційних 
витрат: в Рівненській та Одеській областях. Операційні витрати найменше 
покриваються тарифами в наступних регіонах: Закарпатська область (де тариф нижчий 
за операційні витрати на 25%), Донецька область (на 24%), Луганська і Хмельницька 
області (на 23%).

Рисунок 12:  Тарифи і виробничі витрати на водопостачання за регіонами 
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Структура середніх операційних витрат на послуги водопостачання в Україні наведено 
в рис. 13. Найбільшу вагу в структурі операційних витрати займають витрати на 
електричну енергію, що складаються 26% від всіх операційних витрат, а також витрати 
на оплату праці, що складають 24%. Інші матеріальні витрати складають 14%, покупна 
вода – 13%, відрахування на соціальні заходи – 9%, інші операційні витрати – 8%, і 
амортизація – 7%.

Рисунок 13: Структура середніх виробничих витрат послуг водопостачання у 2009 
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Інформація щодо відповідальних установ за встановлення та затвердження тарифів на 
водопостачання для населення України надана в Розділі 4.

2.2.5 Водовідведення

Як видно з Додатку 31, середньозважений тариф на послуги водовідведення в Україні у 
2009 році складав 1,81 грн./м3 (0,16 €/м3). За категоріями споживачів, найвищим у 2009 
році тариф був для інших споживачів, в розмірі 3,14 грн./м3 (0,3 €/м3). Тариф для 
бюджетних установ в 2009 році був 3,09 грн./м3 (0,3 €/м3). Значно нижчим тариф був для 
населення, в розмірі 1,32 грн./м3 (0,1 €/м3).

Динаміка змін середньозваженого тарифу на послуги водовідведення в Україні, як 
наведено у рисунку 14, вказує на те, що з 2005 року тариф зріс на 199%. Найбільше 
зростання відбулось у 2007 році, коли тариф зріс на 37%, або з 0,77 до 1,05 грн./м3

(0.12 до 0.16 €/м3). Якщо перевести тарифи у Евро, то  середньозважений тариф на 
послуги водовідведення з 2005 року зріс з 0.09 до 0.17 €/м3, або зріс на 78%.

З 2002 року найбільше зростання тарифу на водовідведення серед категорій 
споживачів можна побачити в тарифі для бюджетних установ. Він збільшився на 267% в 
українській валюті. Найвищій ріст відбувся в 2006 році, коли тариф зріс на 39% з 1,03 до 
1,43 грн./м3 (0.16 до 0.22 17 €/м3). З 2002 року тариф для бюджетних установ був значно 
вищим ніж для населення. 

Для населення, з 2002 року тариф на послуги водовідведення збільшився на 229% в 
українській валюті. Найбільший ріст відбувався в 2009 році, коли тариф збільшився на 
46%, або з 0,90 до 1,32 грн./м3 (0.08 до 0.12 €/м3). Тариф для населення залишався 
найнижчим протягом останніх 8 років порівняно з іншими групами споживачів, і 
перебував нижче середньозваженого тарифу.

Рисунок 14:  Тарифи на послуги водовідведення в Україні
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Поміж регіонів України найвищі операційні витрати на одиницю відпущених послуг  в 
Київській області (3,43 грн./м3, або прибл. 0,32 €/м3), а найнижчі - в місті Києві (1,26 
грн./м3, або прибл. 0,12 €/м3). Найвищі тарифи можна спостерігати в Луганській області 
(2,88 грн./м3, або прибл. 0,26 €/м3) та Київській області (2,81 грн./м3, або прибл. 0,26 
€/м3). Найнижчі тарифи були в м. Києві (1,02 грн./м3, або прибл. 0,1 €/м3), та в Львівській 
області (1, 36 грн./м3, або прибл. 0,1 €/м3). Щодо покриття витрат, в більшості регіонів 
рівень тарифу не покриває операційні витрати. Тільки в чотирьох (4) регіонах рівень 
тарифу вищий за рівень операційних витрат: в Харківській, Черкаській, Запорізькій та 
Луганській областях. Операційні витрати найменше покриваються тарифи в наступних 
регіонах: Івано-Франківська область (де тариф нижчий за операційні витрати на 30%), 
Полтавська область (на 20%), та в місті Києві (на 19%). Рисунок 15 висвітлює тарифи і 
виробничі витрати у всіх регіонах в 2009 році.

Рисунок 15:  Тарифи і виробничі витрати на послуги водовідведення за регіонами
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Структура середніх операційних витрат на послуги водовідведення в Україні наведена 
на рис. 16. Найвищу вагу в структурі операційних витрати займають витрати на оплату 
праці, що складаються 33% від всіх операційних витрат, а також витрати на електричну 
енергію, що складають 22%. Інші матеріальні витрати складають 13%, витрати на 
соціальні заходи – 12%, інші операційні витрати – 10%, і амортизація – 9%.

Рисунок 16:  Структура середніх витрат на переробку для послуг водовідведення у 
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2.2.6 Резюме 

У підсумку, огляд енергетичних тарифів дає інформацію щодо поточних ставок 
(тарифів), що в більшості випадків є нижчими ніж виробничі витрати. Це буде вагомим 
фактором в процесі  приведення тарифів у відповідність з реальністю і матиме значний 
вплив на покращення ефективності використання енергії в житлових будинках, 
аналогічно тому, що відбувалось в Словаччині. Низькі ціни на електроенергію і газ для 
житлового сектору не відповідали рівню витрат на виробництво, транспортування і 
постачання і тому не дозволяли енергетичним компаніям здійснити належне оновлення 
активів та інвестувати в поліпшення стану навколишнього середовища. Тому політика 
енергетичних тарифів потребує поступових змін, що надасть громадянам ініціативу для 
заощадження енергії. Добре відомо, що найчистішою і найдешевшою є енергія, яку не 
треба виробляти. Результатом “недооцінених” субсидійованих енергетичних цін є 
відсутність зацікавленості і відсутність ініціативи для громадян заощаджувати енергію. 
Це є причиною чому українська тарифна політика має обрати шлях до не викривлених
субсидіями тарифів і підняти тарифи до рівня повного відшкодування витрат з 
достатнім залишком коштів для реінвестування.

Підприємства з виробництва енергії  будуть підтримувати свою переважно 
монополістичну позицію на ринку (аналогічно тому, як це відбулось в Словаччині і інших 
країнах), тому буде необхідно дотримуватись регуляторної політики для запобігання 
зловживання цією монопольною позицією. Найбільш важливою частиною регуляторних 
зусиль є захист соціально незахищених верств населення (домогосподарства), що не 
можуть дозволити собі ринкові ціни на енергію. Цільові прямі субсидії мають 
застосовуватись для цієї частини населення. На сьогоднішній день в рамках проекту за 
підтримкою АМР США «Реформа міського теплопозабазпечення в Україні» надається 
допомога Уряду України в удосконаленні системи соціального захисту, щоб населення 
могло сплачувати енергетичні рахунки після підняття тарифів та здійснювати заходи з 
енергоефективності.

2.3 ПОТЕНЦІАЛ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ЖИТЛОВОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ 

Як було сказано раніше, в Україні не збирається офіційна статистика у сфері 
енергоспоживання житлового фонду, так само як і за розподілом енергоспоживання 
різними типами будівель в різних кліматичних зонах. Тому представлені результати про 
потенціал енергоефективності в цьому звіті є наближеними і основані на інформації про 
базове енергоспоживання, що отримана під час інших досліджень в Україні (ІЕА) і 
підтримані моделюванням енергоспоживання характерними будівлями в різних 
кліматичних зонах, що в результаті спроектоване на весь житловий фонд.

Відповідно до статистики 2008 року «Енергобаланс України», представленої ІЕА, 
загальне сумарне енергоспоживання житловим фондом площею 1066 млн. м2 в 2008 
році було 272 млн. МВт*год. Ця цифра і була взята за основу у подальших 
дослідженнях. Підсумкове питоме енергоспоживання (показник енергохарактеристики 
будівлі) в середньому по Україні складає 255 кВт*год/м2 виробленої енергії і варіюється 
від 139 до 327 кВт*год/м2 в залежності від типу будівлі та кліматичної зони, в якій 
будівля розташована. Наприклад, для кліматичної зони І, де найхолодніше і яка 
покриває більшу частину України, енергоспоживання може бути підсумоване як 
показано на рисунку 17.

Було обрано 1980 рік як умовний етап, оскільки в 1979 було затверджено нові 
Будівельні норми стосовно теплових характеристик огороджувальних конструкцій, хоча 
й загалом ці нові норми суттєво не змінили практику будівництва в Україні та, як видно, 
не покращили енергохарактеристики будівель. Вибір 1980 року в якості умовного етапу 
базується на спостереженнях, що після 1980 року більше стало будуватися 
високоповерхових будинків. Комп’ютерна модель прийняла до уваги, що загальна 
термохарактеристика будівні в комбінації з термомостами між панелями не були 
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сприятливими для покращення енергохарактеристики будівель, і тому модель показала 
незначне зростання енергоспоживання в такій моделі.

В 1994 році Міністерство Будівництва та Архітектури України видало Наказ № 247,  що 
ввів сильніші вимоги для теплового захисту будівель. В той же час, статистична 
інформація по будівлям, що побудовані в період між 1995-2009 роками показує, що такі 
багатоквартирні будинки в Україні складають тільки 4% від всього житлового комплексу 
(у відношенні до площі). Тому цей рік не було обрано як етап для аналізу потенціалу з 
енергоефективності.

Рисунок 17: Питоме енергоспоживання житловими будівлями першої кліматичної 
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Освітлення 10,0 10,0 10,0

Різноманітне обладнання 12,6 12,6 12,6

ВСЬОГО 209,6 216,6 326,5

Для найтеплішої кліматичної зони, четвертої, питоме енергоспоживання житловим 
сектором визначене як прибл. 145 кВт*год/м2 для багатоквартирних будинків і 225 
кВт*год/м2 для приватних будинків (котеджів). Детальна інформація про базове 
споживання житлових будинків за кліматичними зонами України наведено в 
Додатку 31.

Карта кліматичних зон України відповідно до українських будівельних норм (ДБН В.2.6.-
31:2006) наведено на рис. 18.

Рисунок 18: Карта-схема кліматичних зон України 
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Порівнюючи енергоспоживання житлового фонду України з європейськими країнами,
наприклад, Норвегії, статистика показує, що загальне енергоспоживання домашніх 
господарств поблизу Осло в середньому складає 140-170 кВт*год/м2. Слід зазначити,
що кількість градусо-діб опалювального періоду Осло складає 4 000, коли у 
найхолоднішій кліматичній зоні I України – близько 3 501 градусо-діб.

Якщо порівняти питоме енергоспоживання з іншими, теплішими країнами, то 
наприклад, у Болгарії енергоспоживання житловим сектором складає 100-120
кВт*год/м2. В середньому, клімат Болгарії відповідає III - IV кліматичній зоні України.

Важливо відмітити, що для даного дослідження за базове енергоспоживання взяті дані
про фактичне енергоспоживання в Україні, що не відображає власне внутрішній 
комфорт в приміщеннях та роботу необхідних інженерних систем в житлових будівлях.
Дуже часто в українських житлових будинках такі умови  комфорту не відповідають
нормальному рівню, а іноді взагалі відсутні. Якщо враховувати в розрахунки необхідний 
мікроклімат в приміщеннях та роботу необхідних інженерних систем, базове 
енергоспоживання українських житлових господарств буде навіть більшим – базова 
лінія зросте на 40 -60%.

2.3.1 Вибір об’єктів-представників

За статистичними даними [1] встановлено, що в середньому по Україні загальна площа 
одного житлового будинку сільської місцевості становить близько 62,5 м2. Таким чином, 
в якості об’єкта-представника для сільської місцевості при розрахунках приймається 
саме такі будинки. 

В міських поселеннях присутні як багатоквартирні житлові будинки, так і одноквартирні 
малоповерхові будинки. В офіційних статистичних джерелах відсутня інформація щодо 
структурного розподілу багатоквартирних та одноквартирних житлових будинків міських 
поселень, а наявна тільки узагальнена інформація. В такому випадку неможливо точно 
встановити узагальнене значення розрахункових тепловитрат на опалення житлового 
фонду міських поселень, оскільки неможливо чітко визначити у відсотковому 
відношенні кількість типових об’єктів до загальної кількості житлових будинків. Цей, 
факт, в свою чергу, не дозволяє зважено оцінити питому вагу кожного типу з об’єктів-
представників у загальній величині розрахункових питомих витрат на опалення 
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житлового фонду міських поселень. Тому в подальшому приймаються деякі 
припущення.

На основі статистичних даних для м. Києва за 2004 р., представлених в Додатку 33,
визначена класифікація багатоквартирних житлових будинків. За цими даними, 
загальна кількість багатоквартирних житлових будинків в м. Києві становила 12 062 
будинків, що становить 36,4% від загальної кількості житлових будинків м. Києва [5]. 
Таким чином, беручи за основу дані по м. Києву для розрахунків приймається, що 
загальна кількість багатоквартирних житлових будинків  становить близько 30% від 
загальної по Україні кількості житлових будинків міських поселень. 

Відштовхуючись від вищезазначеного, в якості об’єктів-представників для розрахунків 
питомих тепловитрат на опалення багатоквартирних житлових будинків міських 
поселень прийняті наступні будинки:

 Приватний будинок (котедж) в сільській місцевості загальною площею 60 м2;

 Будівля 5-ти поверхова житлова на 4 під’їзди (додатки 25Б);

 Будівля 16-ти поверхова житлова на один під’їзд.

2.3.2 Визначення потенціалу енергозбереження

Основні експлуатаційні затрати в існуючому житловому фонді України є витрати на 
опалення. Ці затрати можуть бути зменшені шляхом застосування певних заходів з 
енергозбереження, що в основному являють собою поліпшення теплових 
характеристик оболонки будівлі, нові системи автоматизації опалення, термостатичний 
контроль, зміна освітлення, встановлення нового енергоефективного котельного 
обладнання на рівні будинку та інші. Модернізація та реконструкція мають виконуватися 
у відповідності з вимогами державних будівельних норм, і показники для інженерних 
систем, що вказують на енергоефективність, мають бути не нижчі, ніж це встановлено 
ДБН В.2.6-31 [30].

Оцінка базового енергоспоживання обраних характерних будівель в кожній кліматичній 
зоні України була проведена у відповідності з методологією, що описана в EN ISO 
13790. В результаті розрахунку отримані середні показники питомого енергоспоживання 
для різних статей енергобалансу будівлі. Потенціал енергозбереження для житлового 
фонду був визначений для зазначених заходів з енергозбереження, спрямованих на 
підвищення енергоефективності у житловому фонді.

Середня нормалізована характеристика максимально дозволеного теплопостачання 
для житлових будинків в міських та сіль сих місцевостях, встановлені для кожної 
температурної зони згідно з Українськими будівельними нормами, вказані в Додатку 34.

Різниця між усередненими значеннями розрахункових та нормативних питомих 
енерговитрат на опалення визначає потенціал енергозбереження у житловому фонді. 
Для встановлення кількісних енергетичних характеристик та економічних показників 
використовуються статистичні дані щодо структури житлового фонду за регіонами та 
типом місцевості, а також показники тарифів на теплову енергію у розрізі за регіонами 
України за даними офіційних джерел. 

На підставі офіційних статистичних даних визначається структура розподілу житлового 
фонду України за температурними зонами в міській і сільській місцевості. Відповідні 
дані наведені на рис. 19, з детальною інформацією наведеною в Додатках 35-37 станом 
на початок 2009. Різниця в структурі житлового фонду між міською і сільською 
місцевістю дуже незначна, і не перевищує кількох відсоткових пунктів в кожній зоні. 
Аналогічно, структура житлової площі житлового фонду корелює зі структурою
розподілу житлового фонду, як показано на рис. 20.

Рисунок 19:  Структура розподілу житлових будинків за температурними зонами 
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Структура розподілу загальної кількості житлових 

будинків за температурними зонами України

I

61,0%

II

22,1%

III

13,3%

IV

3,6%

Джерело: [1];  станом на початок  2009

Рисунок 20:  Структура розподілу загальної площі житлових будинків за 

температурними зонами 

Структура розподілу загальної площі житлових будинків за 

температурними зонами України

I

60,1%

II

23,0%

III

12,4%

IV

4,5%

Джерело:  [1];  станом на початок 2009

Основним недоліком офіційної статистики є відсутність даних по структурі житлових 
будівель.

Не зважаючи на це, базуючись на доступній статистичній інформації, можуть бути 
зроблені припущення про розподіл площі житлового фонду за кліматичними зонами, 
міськими та сільськими поселеннями, та типами будівель, які відображені на рис. 21.

Рисунок 21: Розподіл площі житлового фонду в Україні

Розподіл житлового 
фонду, тис. м

2 Зона І Зона ІІ Зона ІІІ Зона ІV Всього

Міські поселення тис. м
2

тис. м
2

тис. м
2

тис. м
2

тис. м
2

Багатоквартирні будівлі,
споруджені до 1980 року 251 379 80 631 48 616 14 624 395 250
Багатоквартирні будівлі, 
споруджені після 1980 року 52 710 16 907 10 194 3 066 82 877
Приватні будинки (котеджі) 131 111 42 055 25 356 7 628 206 150
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Всього в міських 
поселеннях 435 200 139 592 84 166 25 318 684 277

Сільські поселення тис. м
2

тис. м
2

тис. м
2

тис. м
2

тис. м
2

Багатоквартирні будівлі, 
споруджені до 1980 року 11 387 4 455 2 688 672 19 202
Багатоквартирні будівлі, 
споруджені після 1980 року 2 333 913 551 138 3 935
Приватні будинки (котеджі) 213 018 83 339 50 291 12 573 359 222
Всього в сільських 
поселеннях 226 738 88 707 53 530 13 383 382 358
ВСЬОГО 661 938 228 299 137 696 38 701 1 066 634

Технічний енергоощадний потенціал, якого можливо досягти, базується на застосуванні 
доступних практичних і перевірених технічних рішень, не беручи до уваги економічні 
характеристики та вимоги ринку, такі як:

 Теплова ізоляція стін

 Теплова ізоляція стелі

 Встановлення нових енергоефективних вікон

 Автоматизація контролю за теплопостачанням та встановлення термостатичних 
вентилів

 Енергоефективне внутрішнє освітлення

Результати моделювання та ітерацій, які задовольняють одночасно і статистику 
розподілу житлового фонду, і баланс кінцевого споживання енергії та програмного 
моделювання, наведені в Додатку 31. Комп’ютерна модель використовує теплові 
характеристики характерних типів будівель перед та після виконання 
енергоефективних заходів відповідно до норм, віку, типу та кліматичної зони України. 
Оцінка питомого та загального енергоспоживання для опалення, гарячого 
водопостачання, освітлення та різноманітного обладнання в існуючих житлових 
будинках була проведена для декількох характерних типів будівель. Результати 
розрахунку зображені на рисунку 22.

Рисунок 22: Потенціал енергозбереження в житлових будинках України

Енергозбереження в 
кВт*год/м2: Зона І Зона ІІ Зона ІІІ Зона ІV
Багатоквартирні будинки 
висотою до 7 поверхів * 97,2 81,8 54,7 53,3

Багатоквартирні будинки 
висотою вище 7 поверхів ** 111,6 97,8 81,8 68,9

Приватні будинки (котеджі) 173,5 152,9 131,8 105,4

* переважно до 1980

**переважно після 1980

Як було сказано раніше, енергозбереження може зрости на 50-100% якщо 
«нормалізувати» базову лінію для розрахунку і прийняти теоретичне 
енергоспоживання, що необхідне для підтримання нормальних умов комфорту у 
будівлях, замість фактичного. Це може бути досягнуто, якщо до квартир буде підведене 
відповідне теплозабезпечення для підтримання необхідного рівня температур у 
приміщенні як вимагається відповідними санітарно-гігієнічними нормами.

Інформація щодо загального потенціалу енергозбереження, вираженого у МВт*год у 
розрізі заходів з енергоефективності і типів будинків, відображена в Додатках 39 і 40.
Узагальнена інформація наведена на рисунку 23.
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Рисунок 23: Технічний потенціал енергозбереження для житлового фонду України

Загальне збереження
Зона І Зона ІІ Зона ІІІ Зона ІV Всього

МВт*год МВт*год МВт*год МВт*год МВт*год
Для багатоквартирних 
будинків 31 687 000 8 700 250 3 685 000 1 036 700 45 109 800

Для приватних будинків 
(котеджів) 59 715 400 19 173 400 9 969 000 2 129 340 90 987 300
Загальне збереження в 
МВт*год 91 402 400 27 873 650 13 654 000 3 166 040 136 096 100

Розподіл заощаджень за відповідними заходами поданий на рис. 24.

Рисунок 24: Технічний потенціал енергозбереження в житловому секторі по заходах 

Загалом для України Зона І Зона ІІ Зона ІІІ Зона ІV Всього

Заходи/Заощадження МВт*год МВт*год МВт*год МВт*год МВт*год

Теплоізоляція 
зовнішніх стін 31 459 667 9 872 246 4 903 306 1 175 135 47 410 354
Нові вікна 18 382 920 4 914 563 2 108 286 509 115 25 914 884
Теплоізоляція дахів 17 490 317 5 496 734 2 759 613 563 310 26 309 974
Нова автоматика та 
терморегулююча 
арматура 9 991 139 2 999 030 1 457 147 353 415 14 800 732
Зміна освітлення 3 243 497 1 118 667 674 711 189 634 5 226 509
Зміна котельного 
обладнання на більш 
енергоефективне 10 834 820 3 472 376 1 750 974 375 469 16 433 639
Всього 91 402 000 27 873 650 13 654 000 3 166 040 136 096 100

Результати розрахунків технічного потенціалу енергозбереження вказують на те, що 
впровадження енергоефективних заходів в існуючих житлових будинках України і 
покращення енергоефективності будинків призведе до зменшення загального 
споживання енергії на 136 млн. МВт*год. Це становить 50% від фактичного базового 
споживання (272 млн. МВт*год. відповідно до Міжнародного Енергетичного Агентства,
Energy statistics, 2008 Energy balance for Ukraine).

Враховуючі низьку якість ввідних даних, отриманих з офіційної статистичної інформації, 
яка не має значної кількості необхідної інформації для здійснення більш точних 
розрахунків, варто розглядати отримані результати розрахунків як найкращу оцінку за 
даних умов. Тим не менш, отриманого результату має бути достатньо для 
обґрунтування висновку, що потенціал енергозбереження є дуже великим і існує значна 
потреба у впровадженні заходів щодо зменшення споживання теплової енергії 
житловим сектором. Також можна зробити висновок, що для здійснення більш точної 
оцінки потенціалу енергозбереження необхідно провести детальний аналіз житлового 
фонду України за регіонами.

Інвестиційний потенціал, що пов’язаний з цим теоретичним потенціалом 
енергозбереження можна резюмувати як показано на рис. 25:
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Рисунок 25: Інвестиції, що пов’язані з технічним потенціалом енергозбереження в 

житлових будинках за заходами

Всього Всього

Заходи млн. грн. млн. грн.

Додаткова теплоізоляція зовнішніх стін 173 860 14 700

Нові вікна 121 600 10 300

Додаткова ізоляція дахів 101 800 8 600

Нова автоматика та терморегулююча 
арматура

19 700 1 700

Зміна внутрішнього освітлення 2 700 200

Зміна котельного обладнання на більш 
енергоефективне

75 400 6 400

Загальні інвестиції, Україна 495 060 41 900

2.3.3 Оцінка економічного і ринкового потенціалу енергозбереження 

Економічний потенціал енергозбереження визначається як потенціал 
енергозбереження, який можна досягнути враховуючи економічні параметри заходів з 
енергозбереження. Загалом це означає, що не весь технічний потенціал, наявний в 
заходах з енергозбереження, може бути досягнутий у зв’язку з кількома причинами.
Наприклад, якщо простий термін окупності всіх застосованих заходів складе п’ять років, 
тоді теоретично загальні інвестиції необхідні досягнення технічного потенціалу 
енергозбереження за один рік становитимуть близько 29,9 млрд. грн. (2,6 млрд. €).

Іншим аспектом, що перешкоджає інвестиціям в енергоефективність є стримування 
тарифів теплову енергію на рівні нижчому за виробничі витрати, роблячи інвестиції в 
енергоефективність менш економічно привабливими (або навіть економічно 
непривабливими за теперішніх тарифів в Україні). Якщо порівняти тарифи на теплову 
енергію в Україні і тарифи на теплову енергію, на приклад, в Болгарії, де в житловому 
секторі активно впроваджуються заходи з енергоефективності, то можна побачити, що 
тарифи в Україні в середньому в 2,5 рази нижчі. Стосовно цін на електроенергію, воно 
майже в 4 рази нижчі порівно з болгарськими.

З метою оцінки поточної грошового потенціалу збереження теплової енергії можна 
усереднити вартість теплової енергії і теплової енергії отриманої з природного газу на 
рівні 220 грн. (€19,5) за МВт*год., а для електроенергії – на рівні 224 грн. (€19,8)
МВт*год. Ціни на електроенергію майже такі ж, як і ціни на теплову енергію в розрахунку 
на кВт*год. Якщо оцінений технічний потенціал енергозбереження складає 136 млн.
МВт*год. на рік, тоді грошовий потенціал від реалізації цього технічного потенціалу 
складе приблизно 29,9 млрд. грн. (2,6 млрд. €). Це дорівнює потенціалу зменшення 
викидів CO2 в обсязі 39 млн. тонн на рік.

Очевидно, що це лише теоретичне значення, оскільки у реальності потенціал 
впровадження енергоефективності буде значно нижчим і визначатиметься економічною 
успішністю заходів енергоефективності, а також реальними можливостями, які можуть 
бути втілені за нинішніх ринкових умов. 

У цьому дослідженні економічний потенціал енергозбереження визначається, як 
енергія, яку можна зберегти за допомогою відповідних заходів з періодом окупності 
інвестицій не більше 10 років. Зважаючи на нинішні низькі тарифи на тепло, газ і 
електроенергію, у поєднані зі “звичайними” ринковими цінами заходів 
енергозбереження, лише деякі з них є економічно доцільними та вартими вивчення з 
метою інвестиційної підтримки. Такі заходи, наприклад, включають встановлення 
сучасних підстанцій центрального опалення з автоматичним регулюванням подачі 
тепла, нових енергоекономічних автоматичних котелень, терморегуляторів у будинках і 
квартирах, а також енергоекономічного освітлення. Наявні дані та інформація свідчать 
про те, потенціал енергозбереження може бути приблизно 32,6 млн. MВ.год/рік, що у
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грошовому еквіваленті складає близько 7,18 млрд. грн (€ 624 млн.) при зменшенні 
викидів CO2 до 11,1 млн. тонн CO2.

Спираючись на досвід  країн Східної Європи, таких як Чехія, Словаччина, Польща,
заходи з енергоефективності будуть впроваджуватися поступово впродовж кількох 
років (найімовірніше впродовж 5-10 років) з відносно незначним рівнем проникнення. 
Рівень проникнення впроваджуваних заходів в значній мірі залежатиме від наявності 
коштів, доступності і рівня цін на енергозберігаючі матеріали і обладнання (де це 
доречно), наявності людських ресурсів і обізнаності громадськості щодо інвестиційних 
переваг, а також знання процесу впровадження. Роль уряду, міжнародних донорів і 
міжнародних фінансових установ є дуже важливою. Було оцінено, що економічна і 
ринкова ситуація матиме значний вплив на впровадження , і розвиватиметься за 
наступними тенденціями, як показано в рис. 26.

Рисунок 26: Оцінка економічного і ринкового потенціалу енергозбереження на основі 

технічного потенціалу

Рік Технічний потенціал (136 млн. МВт*год.)

%,
кожного 

року

%,
акумульовано

Заощаджені 
МВ*год./рік, 

акумульовані

Економія, 
акумульована 

Інвестиції

€/рік €

1
st

0.5 % 0.5 % 680 000 13 600 000 200 000 000

2
nd

1 % 1.5 % 2 040 000 40 800 000 400 000 000

3
rd

2 % 3.5 % 4 760 000 95 200 000 800 000 000

4
th

2 % 5.5 % 7 480 000 149 600 000 800 000 000

5
th

3 % 8.5 % 11 560 000 231 200 000 1 200 000 000

Загалом наступні заходи розглянуті для ринкового потенціалу:

 Нові автоматизовані теплові пункти 

 Термостатичні клапани

 Заміна внутрішнього освітлення

 Високо енергоефективні котли

 Нові енергоефективні вікна

 Теплоізоляція стін

 Теплоізоляція даху

Економічні вигоди від цих заходів буде в великій мірі залежати від місце знаходження 
будівлі, а також від комбінації заходів в одному пакеті. Інформація про економічні 
вигоди від цих заходів надана в Розділі 6 «Фінансові моделі».

Якщо проаналізувати економічні переваги заходів з енергоефективності на житловому 
ринку України, більшість заходів (особливо ті що стосуються покращення 
огороджувальних конструкцій будинків) мають досить довгий простий період окупності. 
Для прикладу, в рис. 27 наведено результати моделі типового багатоквартирного 
будинку в першій температурній зоні

Рисунок 27: Потенціал енергозбереження і його економічні переваги для будинку, 
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приєднаного до централізованого теплопостачання 

Заходи з енергоефективності Інвестиції на 1 

м
2

Чиста економія з 1м
2

Окупність

грн. € кВт*год

/м
2

грн./рік €/рік роки

1. Теплоізоляція зовнішніх стін 143,7 12,3 32,8 7,2 0,6 19,9
2. Нові вікна 91,7 7,9 27,0 5,9 0,5 15,4
3. Теплоізоляція дахів 80,0 6,9 12,8 2,8 0,3 28,3
4. Нова автоматика 23,0 2,0 9,8 2,2 0,2 10,7

5.
Нова терморегулююча 
арматура

14,3 1,2 9,8 2,2 0,2 6,6

6. Зміна освітлення 2,1 0,2 4,9 1,1 0,1 2,0
Всього 354,8 30,3 97,2 21,4 1,9 16,6

Це означає, що з нинішніми тарифними умовами пройде ще досить багато часу, перш 
ніж інвестиції в енергозберігаючі заходи будуть окуплені внаслідок збереження енергії. 
Так як тарифи у майбутньому скоріш за все зростуть, уряд України може бути 
зацікавлений у спонуканні населення до інвестицій у енергозберігаючі заходи. 
Спонукання може виражатися у виділенні грантів для  покриття частки витрат на 
заходи, особливо ті, що вимагають удосконалення огороджуючих конструкцій будівлі, 
період окупності по яким є занадто довгим, щоб привабити жителів до таких інвестицій.

Більше інформації про економічні переваги окремих заходів у різних моделях наведено 
в розділі 6 «Фінансові моделі».

2.4 ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ БУДИНКІВ І ЗАПРОВАДЖЕННЯ

ПОЛОЖЕНЬ ДИРЕКТИВИ ЄС ПРО ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

У 2002 р. ЄС прийняв Директиву про енергоефективність будинків № 2002/91/EC

(Директива EPBD), яка встановлює мінімальні стандарти енергоефективності для 

житлових і громадських будинків. Ця Директива була переглянута у травні 2010 року 

(2010/31/EU). У вересні 2010 року Україна приєдналася до Договору енергетичного 

співтовариства та взяла на себе зобов’язання впровадити відповідні директиви ЄС, 

включаючи і зазначену вище Директиву. 

Основні положення Директиви: 

 Загальні принципи методології підрахунку інтегрованого енергозбереження 

будинків;

 Застосування мінімальних вимог до енергоефективності новобудов;

 Застосування мінімальних вимог до енергоефективності великих існуючих будинків, 

що підпадають під капітальний ремонт;

 Енергетична сертифікація будинків;

 Регулярний огляд котелень і систем кондиціонування повітря у будинках, а також 

перевірка теплоізоляції у випадку, якщо котельні використовуються понад 15 років;

 Необхідність залучення незалежних експертів для сертифікації енергоефективності 

та підготовки інспекційних звітів. 

Директива EPBD вимагає досягнення певних результатів від країн ЄС, а також 



Framework Contract FC474/EBSF-2010-08-124F 50

адаптації національного законодавства для втілення цих цілей. Організація цього 

процесу залишається на розсуд окремих країн ЄС. У директивах ЄС часто згадується 

ряд стандартів ЄС. У випадку Директиви EPBD, це понад 50 стандартів, які 

встановлюють технічні вимоги та методи, застосовування яких очікується. Методи та 

підходи, що пропонуються цими стандартами, дають національним органам влади 

певну гнучкість при виборі інструментів, що найбільше підходять їхнім країнам. Через 

це національні органи влади країн ЄС мають відобразити ці стандарти у своєму 

будівельному законодавстві, залежно від прийнятих розрахункових методів, способу 

вираження мінімальних вимог до енергоефективності та сертифікату 

енергоефективності, а також прийнятих процедур інспектування котелень, 

опалювальних систем, вентиляції та кондиціонування повітря. 

2.4.1 Основне законодавство України щодо енергоефективності будинків 

Закон України “Про енергозбереження” 1994 року визначив стратегію технічного 

розвитку цього сектору, а також основні принципи державної політики у сфері 

енергозбереження. Однак цей Закон є досить декларативним по суті та не пропонує 

механізмів для досягнення поставлених цілей. Сьогодні уряд України розробляє новий 

варіант Закону України “Про ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів”.

Слід зазначити, що починаючи з 2010 року різні політичні партії вносили на розгляд  

Верховної Ради України свої законопроекти про енергоефективність у будинках, 

спрямованих на відображення вимог Директиви EPBD, однак жоден з них поки що не 

був прийнятий. Міністерство житлово-комунального господарства України, як профільне 

відомство, що відповідає за житловий фонд України, також розробило свій 

законопроект “Про енергоефективність будівель” та внесло його на розгляд Кабінету 

Міністрів України, який, однак, повернув запропонований законодавчий акт на 

доопрацювання. 

У відношенні Будівельного кодексу, перший крок до покращення енергоефективності 

будинків в Україні було зроблено у 1993-1995 роках, коли було значно підвищено 

нормативні вимоги теплової ізоляції для огороджувальних конструкцій будинків. У 2006-

2007 роках було запроваджено нові стандарти для огороджувальних конструкцій 

будинків (ДБН В.2.6-31:2006 “Конструкції будівель. Теплова ізоляція будівель”), які 

набули чинності з 1.04.2007 р. 

Після запровадження стандарту ДБН В.2.6-31 упродовж 2008-2010 рр., Україна 

розпочала підготовку нового комплексу норм і положень на підтримку впровадження 

політики енергоефективності. Нові стандарти запровадили вимоги до 

енергоефективності будинкыв, а також класифікацію будинків за показниками 

енергоефективності та порядок оформлення енергетичних паспортів для новобудов і 

реконструйованих будинків. Нові стандарти запровадили гнучкий підхід до розробки 

теплоізоляційного захисту огороджувальних конструкцій будинків на основі мінімальних 

вимог до конструктивних елементів будинків чи загального питомого споживання енергії 

для опалення.  

Однак поточні українські законодавчі положення не відображають стандартів ЄС і не 

передбачають повного запровадження Директиви EPBD. Це вимагає значних зусиль від 

уряду України для гармонізації української законодавчо-нормативної бази з Директивою 

EPBD. В цілому, порядок енергетичної сертифікації будинків ще не встановлено в 

Україні, а тому необхідно розробити відповідні нормативні документи, які запровадять 



Framework Contract FC474/EBSF-2010-08-124F 51

методологічні принципи, процедури та законодавчі положення для енергетичної 

сертифікації будинків, включаючи, але без обмеження, вибір енергетичних показників, 

розрахункових і оцінювальних методів з коригуванням, приведення національних 

контрольних значень у відповідність до прийнятих розрахункових методів, визначення 

процедур і правил для енергетичного аудиту та сертифікації будинків, визначення 

національних коефіцієнтів перерахунку (для первинної енергії та викидів CO2),

визначення підготовчих вимог до сертифікаційних експертів і енергетичних аудиторів, 

встановлення переліку сертифікованих аудиторів, будинків, орієнтирів, звітування про 

виконану роботу тощо. 

Крім цього, Україна потребує положення про інспектування систем опалення та 

кондиціонування будинків, а також відповідні нормативні рамки для незалежної 

перевірки результатів таких інспекцій та сертифікатів енергоефективності, яка має 

здійснюватися кваліфікованими експертами. 

Настійно рекомендується, щоб Міністерству було надано зазначену нижче допомогу 

для забезпечення поступового впровадження вимог Директиви EPBD в українське 

законодавство та будівельні положення:

 Підтримка Міністерства у подальшій розробці Закону України “Про 

енергоефективність будівель” для відображення положень Директиви EPBD;

 Запровадження розрахункового методу для визначення потреб енергії та 

енергоспоживання відповідно до методологій ЄС, передбачених EN ISO 13790 “

Енергоефективність будинків – розрахунок споживання енергії для опалення та 

охолодження будинкових площ ” і “EN 15603 “Енергоефективність будинків –

загальне споживання енергії та визначення енергетичних показників”, разом з усіма 

іншими відповідними стандартами EN;

 Перерахунок мінімальних вимог до енергоефективності (нині визначених ДБН В.2.6 

– 31:2006) відповідно до нової розрахункової методології та з огляду на зміни, 

внесені до мінімальних вимог до огороджувальних конструкцій, технічних систем і 

конструкційних елементів будинків, як зазначено у “негайних” рекомендаціях;

 Проведення низки заходів, спрямованих на розширення оперативних знань 

представників національних органів влади та підвищення обізнаності щодо підходів 

і результатів застосування переглянутих стандартів.

Для подальшого запровадження Директиви EPBD в Україні можуть бути зроблені такі 

наступні кроки: 

 Поступове прийняття стандартів ЄС на підтримку Директиви EPBD (у відношенні 

вентиляції, гарячого водопостачання, виробництва тепла та електроенергії, 

освітлення, охолодження тощо). Ці прийняті стандарти мають бути відображені у 

відповідних національних додатках і специфікаціях. Необхідно розробити вимоги 

енергоефективності для цих систем;

 Запровадження положень із визначенням основних вхідних параметрів для техніко-

економічного обґрунтування рішень енергоефективності з метою встановлення 

спільної бази для порівняння економіки заходів енергозбереження;

 Запровадження законодавчо-нормативних положень для обов’язкового 

інспектування систем опалення, кондиціонування та вентиляції з особливою увагою 

до енергоефективності за прикладом того, як це було зроблено в країнах ЄС 

відповідно до EN 15239 щодо вентиляційних систем і EN 15240 щодо інспектування 

систем кондиціонування повітря; 
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 Запровадження обов’язкових вимог до застосування джерел відновлюваної енергії 

як для генерування тепла, так і для виробництва електроенергії у новобудовах і 

реконструйованих будинках, окрім випадків задокументованої неефективності 

використання таких джерел на конкретних об’єктах;

 Перегляд українського стандарту теплоізоляції будинків з метою запровадження 

будинків з майже нульовим балансом енергії, як це передбачено Директивою EPBD

2010 року для країн ЄС; і

 Організація заходів, спрямованих на розширення оперативних знань і підвищення 

обізнаності щодо підходів і результатів застосування переглянутих стандартів.
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3 ФОРМИ ВЛАСНОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ ЖИЛИМИ БУДИНКАМИ 

В цьому розділі розглядаються питання щодо форм власності та управління 
багатоквартирними будинками, існуючі моделі управління жилими будинками  та 
надання житлово-комунальних послуг. Також надається порівняння української та 
словацької моделей та підходів щодо управління жилими будинками.

3.1 ФОРМИ ВЛАСНОСТІ

Житловий фонд утворюють жилі будинки, а також жилі приміщення в інших будівлях, 
що знаходяться на території України. За належністю житловий фонд можна 
класифікувати:

 Державний – житлові будинки і житлові приміщення в інших будівлях, що 
належать державі, управління та утримання яких здійснюється державними 
органами, а у випадках, передбачених законом, може здійснюватися іншими 
суб'єктами.

 Комунальний – житлові будинки і житлові приміщення в інших будівлях, що 
належить територіальній громаді, управління та утримання яких здійснюється 
територіальною громадою та утвореними територіальною громадою органами 
місцевого самоврядування.

 Приватний – житлові будинки (частини будинків), квартири, що належать 
фізичним та юридичним особам на праві приватної власності.

З прийняттям Закону про приватизацію9 почався процес приватизації квартир в 
багатоквартирних будинках та квартир у гуртожитках, призначених для проживання 
сімей та одиноких осіб, кімнат у квартирах та одноквартирних будинках, де мешкають 
два і більше наймачів. На сьогодні більшість квартир в багатоквартирних будинках є 
приватизованими, проте поряд з такими квартирами є неприватизовані квартири, які 
залишаються в комунальній власності.

В умовах відсутності єдиного власника житлового фонду, функція управління належить 
його фактичним співвласникам. Внаслідок особливостей прийняття законів України 
щодо приватизації державного житлового фонду, а також щодо об’єднань власників 
квартир багатоквартирних жилих будинків10 визначилися два варіанти управління 
житловим фондом:

 Будинки, в яких ОСББ не створені та вони залишаються в утриманні та 
управлінні житлово-експлуатаційних організацій комунальної форми власності;

 Будинки, де ОСББ створені, та вони знаходиться на утриманні та в управлінні 
співвласників.

3.2 МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ТА УТРИМАННЯ ЖИЛИХ БУДИНКІВ

3.2.1 Система власності

В багатоквартирних будинках знаходяться як квартири, так і допоміжні приміщення, а 
також конструктивні та інженерні елементи (стіні будинку, сходи, ліфти тощо). До 

9
Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду» від 19.06.1992 р. № 2482-ХІІ

10
Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду» від 19.06.1992 р. № 2482-ХІІ,

Закон України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.2001 р. № 2866-III
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початку приватизації все майно багатоквартирного будинку належало державі або 
територіальній громаді на праві власності. 

З моменту приватизації право власності на квартири в багатоквартирних будинках 
почало переходити до квартиронаймачів, які ставали їх новими власниками. Одночасно 
з правом власності на квартири власники набували право власності на спільне майно, а 
також зобов’язань та відповідальності за нього, включаючи зобов’язання щодо 
розподілу витрат на ремонт, управління та утримання спільного майна відповідно до 
своєї частки у майні будинку. Майно, яке є у власності двох або більше осіб 
(співвласників), належить їм на праві спільної власності (спільне майно), тобто таким 
власникам (співвласникам) належать права володіння, користування та розпоряджання 
своїм майном11.

Право власності на квартиру посвідчується відповідним документом – свідоцтвом про 
право власності, проте право спільної власності на майно багатоквартирного будинку 
не потребує спеціального документального оформлення 12. Власником приміщення, 
будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд є фізична або 
юридична особа. Цивільним кодексом України передбачається13, що власник володіє, 
користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Усім власникам 
забезпечуються рівні умови здійснення своїх прав. 

Водночас, законодавство чітко встановлює, що власність зобов'язує, зокрема, власник 
зобов'язаний утримувати майно, що йому належить, якщо інше не встановлено 
договором або законом14. Слід звернути увагу на те, що власник (власники) 
неприватизованих квартир багатоквартирного будинку є співвласником 
(співвласниками) допоміжних приміщень нарівні з власниками приватизованих 
квартир15. Таким чином, власники квартир в багатоквартирних жилих будинках 
зобов’язані утримувати майно, яке їм належить на праві спільної власності. Управління 
майном, що є у приватній власності (квартири), здійснюють власники такого майна. 
Управління спільним майном жилого будинку (допоміжні приміщення в жилих будинках,
тощо) здійснюють юридичні особи, на балансі яких знаходяться такі будинки.

Отже, виходячи з норм Цивільного кодексу України, українська система власності на 
житло має дуалістичний характер – наявність приватної власності на житлові та 
нежитлові приміщення в жилих будинках поряд із спільною власністю на спільне майно. 

3.2.2 Організовані власники – ОСББ, ЖБК, неорганізовані власники

Для забезпечення ефективного використання приватизованих квартир та управління 

ними власники квартир (будинків), кімнат (гуртожитків) мають право створювати 

товариства або об'єднання індивідуальних власників квартир (будинків)16 у вигляді 

об’єднань співвласників багатоквартирного будинку та житлово-будівельного 

кооперативу, або взагалі не об’єднуватись. Особливістю української системи є те, що 

участь в будь-яких об’єднаннях або асоціаціях є добровільною, що передбачається 

Конституцією України. Законодавство України не зобов’язує мешканців вступати у будь-

які організації, включаючи ОСББ чи будь-які інші житлові об’єднання.

11
Ст. 368, 369 Цивільного Кодексу України

12
Рішення Конституційного Суду України № 4-рп/2004 від 02.03.2004 р.

13
Ст..319 Цивільного кодексу України

14
Ст.22 Цивільного кодексу України

15
Рішення Конституційного Суду України № 4-рп/2004 від 02.03.2004 р.

16
Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду» від 19.06.1992 р. № 2482-ХІІ
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ОСББ

ОСББ створюється для забезпечення і захисту прав його членів та дотримання їхніх 

обов'язків, належного утримання та використання неподільного і загального майна, 

забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених 

законодавством та статутними документами. 

Співвласники багатоквартирного будинку, які об’єднались в ОСББ, беруть на себе 

комплекс зобов'язань щодо управління житловим будинком, зокрема вирішення 

господарських питань, визначення порядку взаємодії мешканців між собою, відносин з 

виробниками та виконавцями житлово-комунальних послуг тощо. ОСББ, а також 

загальні збори членів ОСББ як найвищий орган управління, здійснюють свою діяльність 

відповідно до законодавства України та статуту ОСББ, який затверджується 

загальними зборами членів об’єднання. В статуті, зокрема, визначається порядок 

прийняття всіх рішень, включаючи рішень, що стосуються проведення капітального 

ремонту будинку та впровадження енергоефективних заходів. 

ЖБК

Іншою формою об’єднання власників квартир є житлово-будівельний кооператив, який 

діє на основі статуту, прийнятого відповідно до Примірного статуту житлово-

будівельного кооперативу17 загальними зборами громадян, які вступають до 

організовуваного кооперативу, і зареєстрованого в установленому порядку. Членам 

ЖБК, які повністю сплатили вартість жилих приміщень і належної частки у вартості 

нежилих приміщень та іншого майна, такі приміщення та майно належать на праві 

приватної власності. ЖБК можуть реорганізуватися в ОСББ за рішенням загальних 

зборів. Органом управління ЖБК є загальні збори членів ЖБК.

Неорганізовані власники

Управління будинками, в яких не створено об’єднань, управління та утримання повинні 

забезпечувати власники жилих та нежилих приміщень. За відсутності органу управління 

в таких будинках, на сьогодні утримання таких будинків здійснюється комунальними 

підприємствами – ЖЕКами, призначеними органами місцевого самоврядування. 

Хоча ЖЕКи повинні утримувати на балансі жилі будинки на підставі договору про 

балансоутримання, в даному випадку балансоутримання здійснюється без будь-яких 

договорів. ЖЕК, як балансоутримувач, повинен забезпечити управління будинком, який 

знаходиться на його балансі.

Проте, сьогодні ЖЕКи не здійснюють свої функції щодо управління багатоквартирними 

будинками, а лише на підставі договорів про надання послуг з утримання будинків і 

споруд та прибудинкових територій ЖЕКи здійснюють функцію щодо утримання 

будинків, а отже не здатні організувати проведення капітального ремонту.  

17
Постанова Ради Міністрів УРСР «Про затвердження Примірного статуту житлово-будівельного 

кооперативу» вiд 30.04.1985 № 186
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3.2.3 Земельні питання

Важливим питанням як для організованих власників, так і для неорганізованих 
власників, є питання реалізації їх права власності або користування земельними 
ділянками, на яких розташований жилий будинок та прибудинкова територія. 

Земельним кодексом України передбачається18, що за рішенням органу місцевого 
самоврядування житлово-будівельному кооперативу земельні ділянки для житлового 
будівництва передаються безоплатно у власність або надаються в оренду у розмірі, 
який встановлюється відповідно до затвердженої містобудівної документації. 

У разі приватизації громадянами багатоквартирного жилого будинку земельна ділянка, 
на якій розташовано такий будинок, а також належні до нього будівлі, споруди та 
прибудинкові території, може передаватися безоплатно у власність або надаватися у 
користування об’єднанню власників. 

Водночас, у випадку набуття права власності на жилий будинок, будівлю або споруду   
кількома особами право на земельну ділянку визначається пропорційно до часток осіб у 
праві власності жилого будинку, будівлі або споруди.19

Земельна ділянка стає об’єктом спільної власності співвласників жилого будинку. Право 
власності та право постійного користування земельною ділянкою посвідчується 
відповідним державним актом. Розміри та конфігурація таких земельних ділянок, 
визначаються на підставі проектів розподілу території кварталу, мікрорайону та 
відповідної землевпорядної документації. 

Як у випадку набуття земельної ділянки у власність, так і у випадку землекористування, 
порядок використання земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні жилі 
будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові території, 
визначається співвласниками.

Таким чином, законодавством чітко встановлено право співвласників жилого будинку 
щодо набуття земельної ділянки, на якій розташовано жилий будинок, а також належні 
до нього споруди та прибудинкову територію, у власність або у користування. Проте, на 
практиці власники жилих будинків не можуть реалізувати таке право через відсутність 
визначених меж прибудинкової території. Відведення таких земельних ділянок не 
проводилося, а отже на.

3.2.4 Висновки

Дуалістична система власності

Наявність дуалістичної системи власності значно ускладнює управління та утримання 
жилих будинків, допоміжних приміщень та технічного обладнання. Причиною цього є 
відсутність технічних, а також юридичних документів, які підтверджують право 
співвласників жилого будинку на спільне майно, що унеможливлює розпорядження ним.

Не дивлячись на вимоги законодавства, співвласники жилих будинків не можуть 
виконувати свої зобов’язання, а отже управління такими будинками продовжують 
здійснювати органи місцевого самоврядування. Однією з причин виникнення такої 
ситуації є те, що співвласники багатоквартирного будинку не мали зобов’язань щодо 
утримання їх будинку та й сьогодні не виявляють особливого бажання брати участь в 
його управлінні та утриманні, зокрема й проведенні капітального ремонту. Іншою 
важливою причиною є невизначеність в законодавстві прямої відповідальності 
співвласників за неналежне управління та утримання їх будинків в належному стані. 

18
Ст. 41 Земельного кодексу України

19
Ст.120 Земельного кодексу України
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Таким чином, не існує механізмів, які б примусили співвласників до проведення 
капітального ремонту в їх будинках.

Порядок прийняття рішень

Правові підстави, а також порядок прийняття рішень організованими та 
неорганізованими власниками значно відрізняються. Слід зазначити, що організовані 
власники в процесі прийняття рішень мають значні переваги.  

Організовані власники (ОСББ і ЖБК) через їх вищі органи управління (загальні збори 
членів) уповноважені приймати рішення щодо впровадження енергоефективних 
заходів.  Порядок визначення правомочності загальних зборів та голосування, зокрема 
визначення кількості необхідних для прийняття рішень голосів, регулюються Статутом 
ОСББ. Голосування на загальних зборах відбувається за принципом «один член – один 
голос»20. Аналогічний порядок прийняття рішень передбачений й для ЖБК.

Інша ситуація склалася з неорганізованими власниками. Законодавством не 
передбачається чіткого порядку для прийняття рішень власниками жилих та нежилих 
приміщень в жилих будинках, в яких не створено будь-яких об’єднань. При прийнятті 
рішень щодо спільного майна неорганізовані власники повинні керуватися вимогами 
Цивільного кодексу України21. Цивільним кодексом України передбачається, що для 
прийняття будь-яких рішень стосовно спільного майна, зокрема розпорядження, 
реновації та проведення капітальних ремонтів, необхідно отримати згоду всіх власників, 
а в деяких випадках такі рішення повинні вчиняться у письмовій формі та 
посвідчуватися нотаріально.    

На практиці отримати згоду всіх власників для вирішення будь-якого питання практично 
неможливо, а отже неможливо прийняти рішення щодо проведення капітального 
ремонту. 

Резервний фонд/Ремонтний фонд

Одним із механізмів забезпечення фінансування енергоефективних заходів в 
багатоквартирних будинках є створення резервного фонду.   

Законодавством встановлюється вимога щодо обов’язкового створення ремонтного 
фонду в ОСББ22 для накопичення коштів на ремонт неподільного та загального майна і 
термінового усунення збитків, що виникли в результаті аварій чи непередбачених
обставин. Кошти ремонтного фонду можуть також використовуватися на проведення 
капітального ремонту та впровадження енергоефективних заходів. Кошти фонду 
акумулюються на рахунку об'єднання у банківських установах і використовуються 
виключно за цільовим призначенням. 

Перелік та розміри обов'язкових платежів на обслуговування і ремонт неподільного та 
загального майна, а також порядок їх сплати встановлюються відповідно до статуту 
об'єднання. Для забезпечення виконання власниками приміщень своїх обов'язків 
об'єднання має право вимагати своєчасної та у повному обсязі сплати відрахувань до 
ремонтного фонду. ОСББ може звертатися до суду з позовом про звернення стягнення 
на майно власників приміщень, які відмовляються своєчасно та у повному обсязі 
сплачувати відрахування до ремонтного фонду.

Створення ремонтного фонду в будинках, в яких власники не об’єднались, могло б 
сприяти акумулюванню коштів для фінансування енергоефективних заходів. Проте, 

20
Закон України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.2001 р. № 2866-III

21
Ст.369 Цивільного кодексу України

22
Закон України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.2001 р. № 2866-III
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законодавство не встановлює обов’язку для неорганізованих власників створювати 
резервний фонд. А не усвідомлення власниками своєї відповідальності за утримання 
спільного майна не стимулює їх до прийняття добровільного рішення щодо створення 
резервного фонду та порядку його поповнення. Неможливість створити та забезпечити 
функціонування ремонтного фонду пояснюється нездатністю неорганізованих власників 
самостійно приймати будь-які рішення.   

Земельні питання 

Земельний Кодекс України лише встановлює загальні права власників жилих будинків 
щодо земельних ділянок, а також загальний порядок їх відведення, який є занадто 
ускладненим. Реалізації права власників жилого будинку на земельну ділянку могло б 
сприяти існування чітких прозорих порядків визначення меж прибудинкової території та 
відведення земельних ділянок, на яких розташовані жилі будинки та прибудинкові 
території. За наявності всієї необхідної технічної документації на відповідну земельну 
ділянку, а також державного акту про право власності або право користування, 
можливо розв’язати певні проблеми. Сьогодні в більшості випадків межі прибудинкових 
територій не визначені. 

У випадку оформлення права власності на земельну ділянку, на якій розташовано 
будинок та прибудинкову територію, власники квартир можуть на свій розсуд 
розпоряджатися нею. Крім цього, порядок використання земельних ділянок, на яких 
розташовані багатоквартирні жилі будинки, а також належні до них будівлі, споруди та 
прибудинкові території, визначається співвласниками23. Таким чином, земельна 
ділянка, яка є у власності співвласників жилого будинку, може виступати забезпеченням 
для залучення кредитних ресурсів, необхідних для здійснення капітального ремонту та 
впровадження енергоефективних заходів. Слід зазначити, що законодавством 
встановлюються права щодо набуття у власність чи користування відповідною 
земельною ділянкою для ЖБК та об’єднань власників, тобто організованих власників. 
Водночас, неорганізовані власники залишилися поза уваги. 

3.3 МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ  

3.3.1 Загальні засади управління 

Законодавством передбачається, що управління житловим комплексом забезпечує 
балансоутримувач24, а управління неподільним та загальним майном житлового 
комплексу здійснює управитель. Балансоутримувачем будинку, споруди, житлового 
комплексу або комплексу будинків і споруд є власник або юридична особа, яка за 
договором з власником утримує на балансі відповідне майно. Балансоутримувач веде 
бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює 
розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного 
ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе 
відповідальність за його експлуатацію згідно з законом25. Тобто під утриманням на 
балансі багатоквартирного будинку законодавство передбачає забезпечення 
управління таким будинком. 

Враховуючи положення законодавства, можна виділити чотири моделі управління 
житловими будинками, які описані нижче:

23
Ст. 42 Земельного кодексу України

24
Закон України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.2001 р. № 2866-III

25 Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004 р. № 1875-IV
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 Модель 1. Управління багатоквартирним будинком житлово-експлуатаційною 
організацією

 Модель 2. Управління багатоквартирним будинком об’єднанням співвласників 
багатоквартирного будинку (ОСББ).

 Moдель 3. Управління багатоквартирним будинком управляючою компанією.

 Moдель 4. Управління багатоквартирним будинком житлово-будівельним 
кооперативом (ЖБК).

3.3.2 Модель 1. Управління багатоквартирним будинком житлово-
експлуатаційною організацією (балансоутримувачем).

M 1.1 Опис 

На сьогодні балансоутримувачами переважної більшості багатоквартирних будинків в 
Україні є спеціалізовані комунальні підприємства – житлово-експлуатаційні контори 
(ЖЕКи). Практично всі будинки, в яких не створено об’єднань співвласників, 
перебувають на балансі ЖЕКів. Утримання ЖЕКами на балансі будинку повинно 
відбуватися на підставі рішення неорганізованих власників (100% голосів) та 
відповідних договорів між кожним власником та ЖЕКом. За своїм бажанням 
співвласники будинків з організованими власниками на підставі рішення загальних 
зборів також можуть передати свій будинок ЖЕКу для балансоутримання. 

Виконуючи функції балансоутримувача, житлово-експлуатаційні організації 
забезпечують:

 утримання будинку на балансі;

 управління будинком;

 схоронність житлового фонду і належне його використання;

 надання громадянам житлово-комунальних послуг;

 утримання жилого будинку і прибудинкової території.

М 1.2. Порядок прийняття рішень

За загальними вимогами співвласники багатоквартирного будинку повинні самостійно 
приймати рішення щодо управління та утримання їхніх будинків. Для прийняття будь-
якого рішення стосовно спільного майна в багатоквартирному будинку, в якому не 
створено об’єднань, необхідна згода 100% власників, якої практично неможливо 
досягти.  Оскільки неорганізовані власники не можуть та не вміють самостійно прийняти 
рішення щодо управління та утримання будинку, то орган місцевого врядування 
призначає виконавця житлово-комунальних послуг з утримання будинку в особі ЖЕКу.
Тобто, в цьому випадку ЖЕК є лише виконавцем послуг, які не передбачають 
управління будинком. Водночас, ЖЕКи є балансоутримувачами таких будинків без 
наявності відповідних договорів, а отже за відсутності для цього правових підстав. 

У випадку, коли організовані власники вирішать звернутися за відповідними послугами 
до ЖЕКа, рішення про балансоутримання та передачу функцій з управління будинком 
приймається загальними зборами учасників об’єднання відповідно до порядку, 
встановленого статутом об’єднання. Після укладення відповідних договорів про 
балансоутримання та управління між об’єднанням та ЖЕКом, рішення щодо 
капітального ремонту приймаються загальними зборами членів ОСББ в порядку, 
визначеному статутом,  або управителем відповідно до умов договору та статуту.

M 1.3 Можливості щодо фінансування енергоощадних заходів

За такої форми управління багатоповерховим будинком впровадження енергоощадних 
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заходів практично не можливо. Хоча більшість мешканців таких будинків розуміє 
необхідність впровадження енергоефективних технологій, їх коштів не достатньо для 
таких проектів. Враховуючи занепад житлового фонду та необхідність здійснення 
капітального ремонту більшої частини житлового фонду України, фінансування 
енергоощадних заходів ЖЕО є нереальним. Крім цього,  тариф, за яким мешканці 
оплачують послуги з утримання будинку та прибудинкової території, не містить 
складової на капітальний ремонт. 

З метою фінансування енергоощадних проектів органами місцевого самоврядування 
приймаються відповідні програми з урахуванням Загальнодержавної програми розвитку 
житлово-комунального господарства на 2009 – 2014 роки. Проте фінансових ресурсів, 
які органи місцевого самоврядування можуть виділити для впровадження 
енергоощадних проектів недостатньо, оскільки таке фінансування є незначним 
порівняно з потребами житлового фонду. 

Головною перешкодою для залучення фінансування на впровадження енергоощадних 
заходів в цьому випадку є:

 Відсутність практичного механізму прийняття рішення співвласниками жилого 
будинку щодо здійснення поліпшень будинку (досягнення 100% згоди є 
нереальним);

 Відсутність законодавчих  вимог щодо акумулювання коштів для здійснення 
поліпшень будинків неорганізованими співвласниками;

 Відсутність договорів між неорганізованими співвласникам та 
балансоутримувачами (ЖЕКом) на здійснення управління будинком ( у т.ч. на 
впровадження заходів з енергозбереження).

3.3.3 Модель 2. Управління багатоквартирним будинком об’єднанням 
співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ).

M 2.1 Опис

ОСББ створюється як юридична особа для забезпечення управління та утримання 
багатоквартирного будинку. Після набуття статусу юридичної особи ОСББ може:

 Прийняти на власний баланс весь житловий комплекс та здійснювати управління 
будинком через статутні органи (загальні збори);

 За договором з попереднім власником залишити його балансоутримувачем 
усього житлового комплексу або його частини;

 Укласти договір з будь-якою юридичною особою, статут якої передбачає 
можливість здійснення такої діяльності, про передачу їй на баланс усього 
житлового комплексу або його частини. При цьому управління здійснюється 
відповідно до Моделі 3.

М 2.2.Порядок прийняття рішень

Для створення ОСББ скликаються установчі збори, які вважаються правомочними, 
якщо на них присутні більше 50% власників квартир. Рішення про створення ОСББ 
вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як 2/3 голосів присутніх 
власників квартир. 

Рішення, які стосуються управління та утримання будинку, зокрема проведення 
капітального ремонту та енергоощадних заходів, приймаються в порядку, який 
визначається в статуті ОСББ.

У випадку, якщо ОСББ не зможе вирішити питання щодо вибору виконавця житлово-
комунальних послуг (утримання, управління, надання послуг ЦО, ГВП, холодної води, 
водовідведення) самостійно, то виконавця таких послуг призначає орган місцевого 
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самоврядування відповідно до визначених законодавством повноважень.

M 2. 3 Можливості щодо фінансування енергоощадних заходів

Загальнодержавною програмою розвитку житлово-комунального господарства на 2009 
– 2014 роки передбачається фінансування енергоефективних заходів в 
багатоквартирних будинках, в яких створюються ОСББ. В рамках цієї програми органи 
місцевого самоврядування передбачають в місцевих бюджетах кошти для 
впровадження енергоощадних заходів. Проте, враховуючи існуючі потреби в 
капітальному ремонті, очевидно, що виділених фінансових ресурсів не достатньо. 

Хоча законодавством передбачається створення ОСББ резервного та ремонтного 
фондів, наявність коштів, які перераховуються співвласниками багатоквартирного 
будинку в ці фонди, не зможе вирішити питання фінансування енергозберігаючих 
проектів. 

ОСББ як юридична особа може звернутися в банк для отримання кредиту на 
фінансування енергоощадних проектів. Проте на сьогодні банки вимагають 
забезпечення виконання кредитних зобов’язань, якого ОСББ не може надати. Великі 
ризики неповернення кредиту та відсутність його забезпечення унеможливлюють 
отримання кредиту або, принаймні, ускладнюють його отримання. ОСББ також може 
звернутися до будівельної компанії, яка могла б виконати необхідні ремонтні роботи, 
включаючи енергоощадні заходи, з відстрочкою оплати таких робіт. Проте, термін 
повернення витрачених будівельною компанією коштів є достатньо тривалим, і, таким 
чином, будівельні компанії не зацікавлені в співпраці з ОСББ.   

Головною перешкодою для залучення фінансування на впровадження енергоощадних 
заходів в цьому випадку є:

 Відсутність в ОСББ майна, яке могло б використовуватися як забезпечення за 
запозиченнями; 

 Відсутність механізму реалізації права позову ОСББ на майно неплатника;

 Відсутність прозорих та простих механізмів стягнення заборгованості з окремих 
власників (як членів, так і не членів ОСББ) за поточними платежами та за 
цільовими внесками; 

 Відсутність технічної документації на земельну ділянку, на якій розташований 
будинок та прибудинкова територія – неможливість розпорядження такою 
земельною ділянкою та використання її як забезпечення фінансових 
зобов’язань.

3.3.4 Moдель 3. Управління багатоквартирним будинком управляючою 
компанією.

М 3.1. Опис

Діяльність з управління багатоквартирним будинком можуть провадити суб’єкти різних 
організаційно-правових форм. Суб’єкти господарювання, зареєстровані в 
установленому законодавством порядку як юридичні особи, можуть надавати послуги з 
управління багатоквартирним будинком, якщо ці суб’єкти відповідають таким вимогам:

 надання послуг з утримання багатоквартирного будинку є предметом діяльності 
суб’єкта господарювання;

 наявність у суб’єкта господарювання передбачених законодавством дозволів, 
ліцензій тощо.

Надавати послуги з управління багатоквартирним будинком може й фізична особа –
суб’єкт господарської діяльності. В цьому випадку такій особі необхідно в реєстраційних 
документах вказати як вид діяльності управління багатоквартирними будинками. 
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Відносини між співвласниками багатоквартирного будинку (власниками квартир або 
нежилих приміщень) та управителем ґрунтуються на договірних засадах. Типовий 
договір відносин власників житлових і нежитлових приміщень та управителя був 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України26. Основними обов’язками 
управителя є:

 забезпечення  експлуатації  будинку, та об'єктів благоустрою, 
розташованих  на  прибудинкових  територіях,  згідно   з   умовами 
укладених   договорів,   стандартами,   нормативами,   нормами   і 
правилами; 

 надання послуг з утримання будинку та прибудинкової території;

 забезпечення отримання якісних послуг з водо-, теплопостачання та 
водовідведення. 

М 3.2.Порядок прийняття рішень

Таку форму управління можуть застосовувати для управління своїми будинками як 
організовані власники, так і неорганізовані власники. Для передачі функцій з управління 
будинку управителю організовані власники повинні прийняти відповідне рішення на 
загальних зборах учасників в порядку, передбаченому статутом. Для прийняття 
рішення щодо передачі функцій з управління будинком управителю неорганізовані 
власники повинні прийняти рішення 100% голосів. Підставою для передачі функцій з 
управління є договір між власниками та управителем про управління жилим будинком. 
Відповідно до умов договору власники можуть передати управителю всі або частину 
своїх функцій по управлінню та утриманню будинку. Оскільки до обов’язків управителя 
належить утримання будинку, то рішення щодо капітального ремонту та впровадження 
енергоефективних заходів може прийматися управителем відповідно до вимог 
договору. В іншому випадку управитель повинен забезпечити організацію прийняття 
такого рішення власниками квартир в жилому будинку. 

У разі, якщо власники квартир жилого будинку не змогли самостійно визначити 
управителя, то такий управитель повинен призначатися органом місцевого 
самоврядування.27 Орган місцевого самоврядування повинен укласти з призначеним 
управителем договір на надання послуг з управління будинком, а управитель повинен 
протягом 30 календарних днів після укладення зазначеного договору укласти з 
власниками квартир договір на надання послуг з управління. 

Проте, на практиці органи місцевого самоврядування переважно призначають 
виконавців послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, а не з 
управління. Проте, на практиці органи місцевого самоврядування переважно 
призначають виконавців послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових 
територій, а не з управління. Це перед усім пов’язано з відсутністю чіткого визначення 
функцій управителя в будинку, за які він одержує плату, і відмінність управління від 
утримання, а відповідно, плати за утримання. Таким чином, органи місцевого 
самоврядування не забезпечують управління жилим будинком, що суперечить вимогам 
законодавства.

M 3.3 Можливості щодо фінансування енергоощадних заходів

Фінансування заходів з енергозбереження за такої форми управління може 
здійснюватися шляхом отримання фінансової допомоги з державного та місцевих 

26
Постанова Кабінету Міністрів України «Про реалізацію Закону України «Про об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку» від 11.10.2002 р. № 1521

27
Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства «Про затвердження порядку 

виконавця житлово-комунальних послуг у житловому фонді» від 25.04.2005 року № 60.
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бюджетів, залучення кредитних коштів. Проте, як зазначалося вище, наявних 
фінансових ресурсів недостатньо для впровадження енергоефективних проектів.

Правовими перешкодами для залучення фінансування на впровадження 
енергоощадних заходів в цьому випадку ті ж самі, як і перелічені для моделі 1 та 2. 

3.3.5 Moдель 4. Управління багатоквартирним будинком житлово-
будівельним кооперативом (ЖБК).

М 4.1. Опис 

Житлово-будівельний кооператив є однією з форм об’єднання індивідуальних власників 
для здійснення управління та утримання будинку. До функцій ЖБК належить28:

 управління будинком;

 утримання будинку на балансі;

 забезпечення схоронності житлового фонду і належного його використання;

 надання громадянам житлово-комунальних послуг;

 утримання жилого будинку і прибудинкової території.

ЖБК може або самостійно здійснювати управління та утримання жилого будинку через 
статутні органи, або передати функції з управління та утримання жилого будинку 
управителю.  

М 4.2. Порядок прийняття рішення

Рішення щодо діяльності ЖБК приймаються вищим органом – загальними зборами 
членів кооперативу. Порядок прийняття рішень загальними зборами членів 
визначається в статуті ЖБК. Як правило, загальні збори членів ЖБК вважаються 
правомочними, якщо на них присутні більше ніж 50% членів, а рішення вважаються 
прийнятими, якщо за них проголосувало не менш як 2/3, а в деяких випадках ¾ членів 
кооперативу, присутніх на зборах.

M 4.3 Можливості щодо фінансування енергоощадних заходів

За такої форми управління фінансування енергоефективних засобів можливе за 
рахунок коштів членів ЖБК, бюджетних коштів, грантів, а також залучення кредитів. 
Проте на практиці, фінансування будь-яких робіт по проведенню поліпшень в будинках 
ЖБК здійснюється за рахунок коштів членів кооперативу. Так, ЖБК може створювати 
резервний фонд для акумулювання коштів на фінансування поліпшень в жилому 
будинку. Крім цього, в статуті ЖБК або рішеннями загальних зборів членів ЖБК можуть 
встановлюватися обов’язкові цільові внески на проведення капітального ремонту та 
впровадження енергоефективних заходів. 

Правовими перешкодами для залучення фінансування на впровадження 
енергоощадних заходів в цьому випадку є те, що:

 кредитні установи не знають особливостей правового статусу ЖБК та механізмів 
забезпечення зобов’язань за запозиченнями;

 аналогічно до ОСББ, ЖБК  не має майна, яке може бути визначено об’єктом 
забезпечення запозичень кредитних ресурсів;

 відсутність чіткого механізму стягнення заборгованості з членів ЖБК за 
зобов’язаннями ЖБК, що визнається ризиком для кредитних установ.

28
Житловий кодекс України
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3.4 ПОРІВНЯННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕЛІ З ІНШИМИ КРАЇНАМИ 

Порівняння нинішньої моделі власності та утримання багатоквартирного житлового 
фонду з моделями, що відносно успішно функціонують у Словаччині, показує, що 
українська житлова політика має вирішити кілька питань. У межах виконання цього 
завдання було проведено комплексний аналіз розбіжностей між Законом України “Про 
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку” і Законом Словаччини “Про 
кондомініуми” та Житловою політикою Словаччини. Огляд цього аналізу подається у 
Додатку 45 до цього звіту, тоді як у Додатку 46 коротко викладається аналіз останніх 
змін до зазначеного вище закону, що пропонуються у формі проекту Закону України 
“Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”.

По-перше, слід чітко розрізняти термін “право спільної власності на нерухоме майно” і 
вираз “право власності на квартиру, що спирається на принципи власності у 
кондомініуму”, де останній означає пряме право власності на квартиру та спільне право 
власності на спільні площі у будинку і спільно встановлене обладнання. Спільне право 
власності визначається Цивільним кодексом і застосовується до приватних будинків і 
квартир, які належать більш, ніж одному власнику (наприклад, коли спадщину 
розділено між кількома особами). У Словаччині спільне право власності також 
застосовується до випадків права власності чоловіка та дружини. 

У 1992 році у Словаччині увесь державний житловий сектор було переведено з 
державної у комунальну власність, а у 1993 році новоприйнятий закон (зміна до 
Цивільного кодексу як за принципом переваги спеціального законодавства) забезпечив 
мешканців можливістю купувати свої квартири за зниженими цінами. У випадку 
кооперативного права власності сплачувалася залишкова сума тіла державного 
кредиту для отримання повноцінного права власності.  

Продаж першої квартири означає зміну права власності на всі квартири на право 
власності у кондомініуму, тобто мешканці квартир, які ще не були продані та 
залишалися у комунальній власності, роблять внески до фонду та отримують такі ж 
права та обов’язки, як і мешканці проданої квартири. Важливою особливістю цієї моделі 
є те, що ніхто не може приймати рішення за мешканців квартир – ні місцева влада, ні 
експлуатаційна організація. 

Закон також встановив правило, відповідно до якого багатоквартирний будинок, у якому 
квартири належать мешканцям, не може існувати без утримання або управління. 
Управління може здійснюватися або асоціацією власників, або власників квартир та за 
договором зі спеціалізованою та ліцензованою організацією. Відбір такої організації 
може здійснюватися на основі рішення власників. У результаті цього з’явилося багато 
експлуатаційних організацій та осіб, які стали надавати такі послуги, що створило 
конкурентне середовище, яке сприяло підвищенню якості послуг, що надавалися. 
Колишні державні житлово-експлуатаційні контори фактично більше не зустрічаються: 
деякі були трансформовані у приватні організації, а деякі – розформовані. Наприклад, у 
Братиславі, усі п’ять таких державних і комунальних організацій були ліквідовані, а 
замість них було створено 40 приватних експлуатаційних організацій. 

У рамках зміни права власності на квартири кожній квартирі було виділено частину 
спільної власності. Площа такої спільної власності залежить від співвідношення 
житлової площі та площі квартири. Цей звіт не передбачає надання інформації про те, 
чи здійснюється реєстрація наданої частини спільної власності та у яких органах. У 
Словаччині право власності на нерухомість реєструється у кадастрі, який також 
здійснює видачу документів про право власності. Визначення надання частини спільної 
власності є важливим для визначення та внесків до фонду утримання, створення та 
функціонування якого вимагається відповідно до закону. Розмір платежів визначається 
власниками відповідно до очікуваних потреб. Цей фонд є основою для здійснення 
утримання та модернізації майна, а також відіграє вирішальну роль в оновленні 
багатоквартирних будинків. Сьогодні багато банків надають кредити на основі 
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інформації про створення та утримання таких фондів і не вимагають банківських 
гарантій. 

Відповідальність щодо створення та утримання такого фонду покладається законом на 
всіх власників квартир як забезпечення та реєструється у кадастрі (земельному реєстрі) 
і має найвищий пріоритет у випадку виконавчих дій, які застосовуються до неплатника. 
Ресурси фонду можуть також поєднуватися з банківськими кредитами, грантами 
(такими як "еко-кошти") та державні субсидії, якщо такі надаються. Місцеві органи влади 
не мають жодного стосунку до утримання та реконструкції житлового фонду і відіграють 
свою роль лише при наданні відповідних дозволів. 

Після 1992 року, коли було скасовано систему державного фінансування спорудження 
багатоквартирних будинків, дослідження показали, що інвестиції, необхідні для 
оновлення запущених житлових будинків, потребуватимуть приблизно двох річних 
державних бюджетів, що свідчило про те, що держава не була ефективним власником 
упродовж попередніх років. Це була одна з причин приватизації житла. Також стало 
очевидним, що держава мала забезпечити правове середовище для нових фінансових 
ресурсів, які могли б використовуватися для спорудження та реконструкції існуючого 
житла. Вважається за правило, що власник майна є найкращим розпорядником 
ресурсів. 

Після того, як у Словаччині у 1992 році були прийняті відповідні закони, було створено 
та відновлено такі фінансові ресурси: 

 Система “будівельної економії” з державною підтримкою (1992 р.);

 Іпотечні кредити (1994 р.);

 Державний фонд розвитку житлового сектору (1996 р.) у якості револьверного 
фонду;

 Державна грантова система компенсації проектних недоліків (1996 р.)

 Програма державних гарантій (2000 р.)

Державні кошти, як правило, використовуються лише як заохочення і представляють 
лише невелику частину необхідних інвестицій. Усі інші інвестиції забезпечуються 
власниками з різних джерел, а повернення коштів здійснюється за рахунок економії, що 
досягається через впровадження заходів енергоефективності, та складає у середньому 
34-40%.

Як висновок можна сказати, що необхідно заново оцінити підхід до оновлення 90% 
приватизованого приватного житлового сектору в Україні та створити фінансово-
правове середовище для власників квартир, що дозволить їм приймати власні рішення 
щодо необхідної технічної підтримки. 

3.5 ВИСНОВКИ 

Відповідно до законодавства України можна виділити чотири моделі управління жилими 
будинками. Серед визначених чотирьох моделей найбільш ефективними моделями є 
модель управління через статутні органи ОСББ  (модель 2) або управителя, обраного 
організованими власниками (модель 3). Водночас, усім моделям характерна 
недосконалість в частині правових механізмів для залучення фінансування. В Таблиці 
28 визначено перешкоди, які унеможливлюють отримання фінансування для здійснення 
капітального ремонту та впровадження енергоефективних заходів:
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Таблиця 28: Перешкоди в отриманні фінансування

Модель управління

Неорганізовані власники Організовані власники

Для прийняття будь-якого 

рішення необхідна наявність 

100% голосів мешканців 

багатоквартирного будинку;

Порядок прийняття рішень визначається 

статутом ОСББ;

Відсутність органу управління, 

який би забезпечив 

організацію процесу 

прийняття власниками рішень 

з питань управління та 

утримання будинку 

(проведення капітального 

ремонту, впровадження 

енергоефективних заходів);

Для вирішення питань щодо управління 

будинком, ремонту будинку 

(впровадження енергоефективних 

заходів) необхідний кворум;

Органи місцевого 

самоврядування призначають 

виконавця послуг з утримання 

будинку; 

Відсутність в ОСББ майна як 

забезпечення запозичених кредитних 

ресурсів;

Не зрозумілі правові засади 

власності - не усвідомлення 

власниками обов'язку щодо 

утримання спільного майна; 

Відсутність механізму реалізації права 

позову ОСББ на майно неплатника;

Об'єкти спільної власності не 

можуть бути предметом 

забезпечення кредитних 

ресурсів;

Відсутність прозорих та простих 

механізмів стягнення заборгованості з 

окремих власників за поточними 

платежами та за цільовими внесками.

Складний та незрозумілий 

порядок прийняття рішень 

щодо управління та 

утримання спільного майна 

(ремонт, впровадження 

енергоефективних заходів);

3.6 РЕКОМЕНДАЦІЇ

На підставі здійсненого аналізу форм власності та управління жилими будинками, для 
усунення правових перешкод в фінансуванні енергоефективних заходів, доцільно 
дотримуватися таких рекомендацій:

 Необхідно надавати перевагу таким моделям управління, які є ефективними та 
забезпечують належне управління, утримання та здійснення поліпшень в 
багатоквартирних будинках (Модель 2 та Модель 3); існує необхідність в 
розробленні державою та органами місцевого самоврядування механізму 
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стимулювання співвласників до створення об’єднань та відповідального 
ставлення до їх майна. Досвід інших країн підтверджує, що такий підхід є єдиним 
шляхом, що може забезпечити проведення поліпшень в житловому фонді та 
впровадження енергоефективних проектів. 

 З метою підтримки впровадження та поширення ефективних моделей 
управління, необхідно провести публічну кампанію, організовану на державному 
рівні, та сприяти продовженню міжнародної донорської підтримки; 

 Вирішення земельних проблем повинно полегшити процес передачі земельних 
ділянок співвласникам. Для цього необхідно визначити межі прибудинкової 
території (для будинків, в яких створено ОСББ, і для будинків, в яких не 
створено ОСББ), та здійснити відведення земельних ділянок, на яких 
розташовано будинки, споруди та прибудинкові території.

 Для спрощення порядку отримання кредитів для фінансування капітальних 
поліпшень та впровадження енергоефективних проектів в житловій сфері,  
необхідно вдосконалити правові засади, а саме: 

 визначити чіткий механізм стягнення заборгованості з окремих власників;  

 визначити можливі форми та механізми забезпечення кредитів ОСББ, 
прийнятних для фінансових установ;

 передбачити необхідність створення резервного фонду.

 В подальшому рекомендується, щоб державна допомога щодо покращення 
житлового фонду та впровадження енергоефективних заходів шляхом надання 
субсидій та інших фінансових механізмів скоріше виступала як стимулююча 
допомога, ніж як гранти, що покривають більшу частину інвестицій. Проекти, що 
отримують таку допомогу повинні відбиратися на конкурсній основі та повинні 
відповідати певним критеріям, серед яких можуть бути енергозберігаючий 
потенціал, відтворюваність та загальний вплив на мешканців.  

 Процес впровадження покращень в жилих будинках повинен плануватися як 
поетапний багаторічний процес з постійним збільшенням фінансування. Досвід 
країн Східної Європи може слугувати гарним прикладом. 

.
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4 ІНСТИТУЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ 

В цьому розділі мова йде про інституційні механізми в житловій сфері, які містять 
правову та договірну основи для надання необхідних житлово-комунальних послуг 
споживачам в житлових будинках та здійснення капітальних поліпшень житлового 
фонду ( у т.ч. заходів з енергозбереження) .

4.1 ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ НА РИНКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ СФЕРИ 

В Україні ринок житлово-комунальної сфери можна умовно розділити на два сегменти: 
житловий (будинок) та інфраструктурний (виробництво, транспортування постачання 
ресурсів до будинку). Житловий будинок є об’єктом, в якому споживаються практично 
всі товари та послуги, які виробляються на ринку житлово-комунальної сфери. Для 
розуміння стану відносин, які відбуваються між учасниками ринку та споживачами в 
житловому будинку, необхідно визначити що саме учасники ринку постачають в 
будинок для споживання.

Стандартний набір послуг, які споживаються в будинку, є таким:

1) Комунальні послуги: газопостачання; електропостачання; централізоване 
опалення та постачання гарячої води; постачання холодної води та 
водовідведення;

2) Послуги з утримання будинку та прибудинкової території: вивезення 
побутових відходів, обслуговування ліфтів, обслуговування та поточний ремонт 
внутрішньо будинковим систем водопроводу, каналізації, опалення, ГВП, 
прибирання та інші);

3) Послуги з управління будинком, спорудою або групою будинків:
балансоутримання, укладання договорів на виконання послуг, контроль 
виконання умов договору тощо 

4) Послуги з ремонту приміщень, будинків, споруд, в тому числі заміна та
підсилення елементів конструкцій та мереж, їх реконструкція, відновлення 
несучої спроможності несучих елементів конструкцій тощо. 

Особливістю Українського законодавства є те, що закони визначають окремо 
«послугу», яка подається споживачу в квартиру, від «товару», який подається до 
будинку. При цьому електрична енергія та газ визначені товаром29, який постачають 
кінцевому споживачу в квартиру як комунальну послугу30.

Така диференціація термінів викликає багато непорозумінь у учасників ринку та 
споживачів. Особливо це стосується визначення комунальних послуг за Законом 
України «Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг», відповідно 
до якого комунальними послугами є теплова енергія, як товарна продукція, та послуги 
централізованого водопостачання і водовідведення, та визначення комунальних послуг 
централізованого опалення та централізованого постачання холодної та гарячої води, 
водовідведення відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги». 
Останнє визначення передбачає, що це послуги, які подаються споживачу в квартиру.

29
Закон України «Про електроенергетику», Закон України «Про функціонування ринку газу»

30
Ст.14, Закон України «Про житлово-комунальні послуги»
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Першу з вищезазначених груп комунальних послуг мають надавати ліцензіати 
національного регуляторного органу відповідно до умов та правил здійснення 
ліцензованої діяльності, з яких можна зробити висновок про встановлення межі 
діяльності ліцензіата на рівні житлового будинку31; а другу – так звані «виконавці 
послуг», яких призначає орган місцевого самоврядування32, для надання послуг 
кінцевому споживачу до квартири в багатоквартирному будинку.

Тобто створена законодавством ситуація, коли теплова енергія, вода, 
водовідведення можуть подаватися одним і тим же суб’єктом як товарна 
продукція та як послуга. У розділі 4.2 буде описано вплив від визначення 
комунальних послуг як товарної продукції та одночасно як послуг на інституційні 
механізми в галузі. 

На сьогодні детальний перелік послуг, що входять до складу послуг з утримання 
будинків і споруд та прибудинкових територій (далі – послуги з утримання) 
встановлений Кабінетом міністрів України33 і включає:

 Прибирання прибудинкової території 

 Прибирання сходових кліток 

 Вивезення побутових відходів (збирання, зберігання, перевезення, перероблення, 
утилізація, знешкодження та захоронення) 

 Прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі 

 Технічне обслуговування ліфтів 

 Обслуговування систем диспетчеризації 

 Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: гарячого водопостачання; 
холодного водопостачання; водовідведення; теплопостачання; зливової каналізації 

 Дератизація; Дезінсекція 

 Обслуговування димовентиляційних каналів 

 Технічне обслуговування та поточний ремонт систем протипожежної автоматики та 
димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем у разі їх 
наявності 

 Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого 
і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливової 
каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, 
що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в 
тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків) 

31 Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства з питань житлово-
комунального господарства України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 
виробництва теплової енергії (крім теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних 
установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії)» від 30 грудня 2008 року N 
167/417; Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства з питань 
житлово-комунального господарства України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності 
з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами» від 30 грудня 
2008 року N 168/4184; Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України «Про затвердження 
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії» від 24 листопада 2009 року N 370; 
Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державного комітету будівництва, 
архітектури та житлової політики України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 
централізованого водопостачання та водовідведення» від 14 лютого 2001 року N 35/34

32 Наказ №60

33 Постанова КМ України "Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій" №529 20.05.2009
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 Поливання дворів, клумб і газонів 

 Прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, 
призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами 

 Експлуатація номерних знаків на будинках

 Освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води 

 Енергопостачання ліфтів 

 Періодична повірка, обслуговування і ремонт квартирних засобів обліку води та 
теплової енергії, у тому числі їх демонтаж, транспортування та монтаж після 
повірки.

Послуги з вивезення побутових відходів можуть бути виключені зі складу послуг з 
утримання будинків за рішенням органу місцевого самоврядування34 і визначені як 
окрема послуга. У багатьох випадках ця послуга надається як окрема до споживачів, 
що проживають в будинках, в яких створені ОСББ.

Є випадки, коли в окремих містах органи місцевого самоврядування вивели послуги з 
технічного обслуговування ліфтів із складу послуг з утримання для можливості 
укладання прямих договорів представників ліфтового господарства із індивідуальними 
споживачами в квартирах та нарахування плати лише за цю послугу. Це рішення 
суперечить законодавству та є економічно необґрунтованим.  

Послуга з управління будинком з’явилася в практиці ЖКГ лише у 2004 році, після 
включення її за законом35 до переліку житлово-комунальних послуг. Однією з функцій 
управління закон визначив балансоутримання, що буквально означає облік будинку на 
балансі того суб’єкта, який здійснює управління. Відповідною постановою Кабінет 
міністрів України встановив36, що послуги з управління будинком полягають у 
забезпеченні його сталого функціонування відповідно до цільового призначення, 
збереження його споживчих властивостей та організації забезпечення потреби 
власників, співвласників, наймачів, орендарів окремих житлових і нежитлових 
приміщень у своєчасному отриманні житлово-комунальних послуг відповідної якості. 
Таке визначення не чітке і тому, для багатьох не зрозуміле.  

Послуги з ремонту приміщень, будинків, споруд, в тому числі заміна та підсилення 
елементів конструкцій та мереж, їх реконструкція, відновлення несучої спроможності 
несучих елементів конструкції виділені в окрему групу послуг і не включаються до 
складу жодної з перелічених вище груп. Їх надання здійснюється за окремими 
договорам підряду зі споживачами, про що буде більш детально описано в розділі 4.2.

4.2 ІНСТИТУЦІЙНІ СТРУКТУРИ ТА ВІДНОСИНИ МІЖ НИМИ

Учасників ринку житлово-комунальної сфери можна виділити за групами, які визначені у 

різних законах37:

34
Наказ Державного комітету з питань ЖКГ Про затвердження Порядку визначення виконавця житлово-

комунальних послуг у житловому фонді" №60 від 25.04.2005 (далі – наказ №60 від 25.04.2005)

35
Закон України «Про житлово-комунальні послуги»

36
Постанова КМ України "Про затвердження Типового договору про надання послуг з управління будинком, 

спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд" №484 від 20.05.2009

37
Закони України «Про житлово-комунальні послуги», «Про національну комісію регулювання ринку комунальних 

послуг», «Про теплопостачання», «Про електроенергетику», «Про питну воду та питне водопостачання» , 
«Про ОСББ», « Про засади функціонування ринку природного газу».
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 споживач послуг (фізична чи юридична особа, яка отримує або має намір отримати 
житлово-комунальну послугу; або яка використовує теплову енергію на підставі 
договору; або яка використовує питну воду для забезпечення фізіологічних, 
санітарно-гігієнічних, побутових та господарських потреб; що використовують 
енергію для власних потреб на підставі договору про її продаж та купівлю; побутові 
споживачі природного газу (далі - населення) - фізичні особи, які отримують 
природний газ з метою використання для власних побутових потреб, у тому числі 
для приготування їжі, підігріву води та опалення своїх житлових приміщень );

 колективний замовник (абонент) – ОСББ;

 ОСББ - юридична особа, створена власниками для сприяння використанню їхнього 
власного майна та управління, утримання і використання неподільного та 
загального майна;

 виробник житлово-комунальних послуг - суб'єкт господарювання, який виробляє або 
створює житлово-комунальні послуги; 

 виконавець житлово-комунальних послуг суб'єкт господарювання, предметом 
діяльності якого є надання житлово-комунальної послуги споживачу відповідно до 
умов договору;

 управитель - особа, яка за договором з власником чи балансоутримувачем здійснює 
управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і 
споруд (далі - управління будинком) і забезпечує його належну експлуатацію 
відповідно до закону та умов договору;

 балансоутримувач будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і 
споруд (далі - балансоутримувач) - власник або юридична особа, яка за договором з 
власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, 
статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки 
коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів 
та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за 
його експлуатацію згідно з законом;

 теплогенеруюча організація - суб'єкт господарської діяльності, який має у своїй 
власності або користуванні теплогенеруюче обладнання та виробляє теплову 
енергію; 

 теплотранспортуюча організація - суб'єкт господарської діяльності, який здійснює 
транспортування теплової енергії; 

 теплопостачальна організація - суб'єкт господарської діяльності з постачання 
споживачам теплової енергії; 

 енергопостачальники - учасники оптового ринку електричної енергії України, які
купують електричну енергію на цьому ринку з метою продажу її споживачам або з 
метою її експорту;

 газопостачальне підприємство (далі - постачальник) - суб'єкт господарювання, що 
на підставі ліцензії здійснює постачання природного газу безпосередньо 
споживачам згідно з укладеними договорами;

 органи виконавчої влади (центральний орган виконавчої влади у сфері ЖКГ38,
державний колегіальний орган – Національна комісія регулювання ринку 
комунальних послуг39, обласні державні адміністрації інші);

 органи місцевого самоврядування; 

 інші суб’єкти ринку (підрядні організації – будівельні, ЕСКО, інші).

38
На сьогодні - Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України

39
На сьогодні тимчасово функції виконує Національна комісія регулювання ринку електроенергетики України 

(НКРЕ)
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Відносини між споживачами житлово-комунальних послуг та іншими учасниками ринку, 
які поставляють товари та послуги в будинок, відповідно до законодавства повинні 
формуватися виключно на договірних засадах. Законодавство здійснює регулювання 
таких відносин шляхом встановлення вимог щодо розробки та затвердження тарифів, 
якості послуг, а також затвердження типових договорів на надання відповідних послуг.

Кінцевим споживачем послуг, які перелічені у розділі 4.1. цього звіту, може бути як:

 індивідуальний споживач (рівень квартири або нежилого приміщення), 

 так і колективний замовник (абонент) (рівень будинку, у разі, якщо створено ОСББ). 

Відповідно до видів послуг (товарів), що надаються (поставляються) в будинок, між 
кінцевим споживачем та виконавцем послуг або постачальником товарної продукції 
можуть бути укладені такі види договорів: 

 Договір з енергопостачання40;

 Договір постачання енергетичних та інших ресурсів через приєднану мережу 
(електричної енергії, пари, гарячої і перегрітої води споживачеві (абоненту)41 або 
інші ресурси42)

 Договір газопостачання43;

 Договір про надання послуг з утримання будинків і споруд та при будинкових 
територій44

 Договір про надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої 
води45,

 Договір про надання послуг постачання холодної води та водовідведення46

 Договір про надання послуг з управління будинком, спорудою, житловим 
комплексом або комплексом будинків і споруд47.

 Договір підряду на капітальне будівництво48

 Договір енергосервісного підряду (перформанс-контракт)49.

40
Див ст. 275 ГКУ та Постанови КМУ "Про затвердження Правил користування електричною енергією для 

населення" №1357 26.07.1999
41

Див стаття 275 ГКУ. 
42

Див. глава №54 ЦКУ

43
Постанова КМУ «Про затвердження Правил надання населенню послуг з газопостачання» від 

09.12.1999 року № 2246.
44

Постанова КМ України "Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій" №529 20.05.2009

45
Постанова КМУ  «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання 

холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого 
опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення» № 630. від 21.07.2005 року № 630.

46
Див ПКМУ №630 від 21.07.2005

47
Постанова КМУ "Про затвердження Типового договору про надання послуг з управління будинком, спорудою, 

житловим комплексом або комплексом будинків і споруд" №484 від 20.05.2009
48

Див. гл.33 ГКУ, Постанова КМУ "Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в 
капітальному будівництві" від 01.08.2005 №668, Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-
комунального господарства України «Про затвердження Примірного договору підряду в капітальному 
будівництві» від 27 жовтня 2005 року N3.



Framework Contract FC474/EBSF-2010-08-124F 74

4.2.1 Договір енергопостачання та договір газопостачання

Договір енергопостачання та договір газопостачання практично завжди підприємства 
енерго- та газопостачальні укладають з індивідуальним споживачем («квартирою»). 
Водночас, на практиці виникає проблема укладання договорів між 
енергопостачальними підприємствами з колективним замовником (ОСББ). Це пов’язано 
з особливостями визначення груп споживачів для цілей ціноутворення. Так, у постанові 
НКРЕ від 10.03.99 № 309 "Про тарифи на електроенергію, що відпускається населенню 
і населеним пунктам" та постанові НКРЕ від 31.07.96 № 28 "Про затвердження Правил 
користування електричною енергією" виділяється категорія споживачів "населений 
пункт".

На практиці до категорії "населений пункт" НКРЕ та енергопостачальники відносять, 
серед іншого, об'єднання споживачів (населення) – ОСББ, ЖБК тощо – чим штучно 
відмежовують зазначені об'єднання, які відповідно до закону представляють 
споживачів, від самих споживачів. З урахуванням різниці між тарифами, які 
затверджуються НКРЕ для населення та для "населених пунктів", споживачі, які 
об'єдналися в ОСББ чи ЖБК, опиняються у менш вигідному становищі, аніж споживачі, 
які не створювали таких об'єднань. 

Відповідно, можна сказати, що відносини між колективним замовником (ОСББ) та 
енергопостачальними організаціями не врегульовано.

4.2.2 Договори споживачів з «виконавцем/виробником житлово-комунальних 
послуг

Особливий вплив на інституційні механізми та договірні відносини в житлово-
комунальній сфері має те, що органи місцевого самоврядування та власники житлових 
будинків можуть визначати так званих «виконавців» для надання таких житлово-
комунальних послуг у багатоквартирному житловому фонді50:

 з управління будинком, спорудою або групою будинків; 

 з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій; 

 з ремонту приміщень, будинків, споруд,

 з централізованого опалення, централізованого постачання холодної та гарячої 
води, централізованого водовідведення.

Виконавцем послуг з централізованого опалення, централізованого постачання 
холодної та гарячої води, централізованого водовідведення може бути виробник 
зазначених послуг, виконавець послуг з управління будинком, спорудою або групою 
будинків чи інший суб'єкт господарювання, з яким дійшли домовленості про надання 
таких послуг.

Першим незрозумілим аспектом в визначенні того, хто може бути виконавцем послуг є 
те, що ним може бути виробник послуг. Відповідно, законодавець має дифереїнцювати 
чим відрізняється виробник послуг від «виробника, транспортувальника та 
постачальника товарної продукції або комунальних послуг», які визначаються як 
суб’єкти ліцензування за Законом України «Про Національну комісію регулювання ринку 
комунальних послуг», «Про теплопостачання», «Про питну воду та питне 
водопостачання». Очевидно, що відмінності немає. 

Тоді, другим запитанням є те, а хто ж тоді готує гарячу воду для постачання в 
будинок? Про неї немає згадки а ні в Законі України «Про теплопостачання» як 
товарної продукції, що призначена для купівлі та продажу, а ні в законі «Про 

49
Як окремий вид договору законодавством не передбачений. Див. гл.61 ЦКУ «Підряд»

50
наказ №60 від 25.04.2005
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національну комісію регулювання ринку комунальних послуг». Діяльність з 
виготовлення гарячої води випала із сфери регулювання національного регулятора. 
Відповідно, виникла потреба назвати підприємство теплопостачання, яке виготовляє 
гарячу воду, виробником послуги постачання гарячої води. При цьому, 
теплопостачальні підприємства виробляють гарячу воду переважно на центральних 
теплових пунктах (ЦТП) – при закритих системах теплопостачання або у котельних –
при відкритих системах теплопостачання. В окремих випадках гаряча вода готується в 
індивідуальних теплових пунктах (ІТП) на рівні будинку. Тобто, виробництво гарячої 
води відбувається переважно на ЦТП, які є складовою системи транспортування 
теплової енергії і є невід’ємною частиною процесу теплопостачання (або навіть на 
котельних, тобто на етапі виробництва). Втрати води в системі гарячого 
водопостачання від ЦТП до будинків (або від котельні до будинку) впливають на 
показники діяльності теплопостачального підприємства. У цій ситуації нелогічним є 
виокремлення процесу виробництва гарячої води зі складу діяльності з 
транспортування теплової енергії. Більш доцільним є визнати, що транспортування 
теплової енергії через ЦТП відбувається як для потреб централізованого опалення так і 
гарячого водопостачання. Гаряча вода є продукцією, яку постачає монополіст до 
будинку для продажу. Відповідно формування цін на гарячу воду має регулюватися як 
на продукцію, яку виробляє та постачає монополіст до будинку. Споживачі страждають 
через відсутність належного регулювання постачання гарячої води. Сьогодні тарифи на 
транспортування теплової енергії не відрізняються для споживачів, для яких вода 
готується на ЦТП чи ІТП. Тобто, встановивши ІТП в будинку, споживачі мають 
заплатити за теплову енергію за ціною, яка враховує витрати, пов’язані з 
обслуговування ЦТП. Така ситуація не стимулює споживачів встановлювати ІТП.

В третє, наявність в законах визначень: виконавець, виробник та ліцензіат, що 
здійснює діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії та 
діяльність з надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення, 
штучно створили відмінність цих сфер діяльності. Водночас, чіткої межі 
відповідальності та відповідно функцій цих суб’єктів немає. Немає і однозначності чи 
має бути відмінність у вартості одиниці послуг (тарифу) на товарну продукцію (послуги) 
таких суб’єктів для споживача. 

З практичної точки зору можна було б припустити, що тариф на товарну продукцію має 
відрізнятися від тарифу на послугу в квартиру на суму витрат, що пов’язані зі збутом 
послуги кінцевому споживачу в квартирі. Через відсутність чітких меж відповідальності 
ліцензіата (що постачає товарну продукцію) та виконавця послуг (що надає послуги) 
такої відмінності в тарифах не відбувається. Для споживача тим більше абсолютно не 
зрозуміло відмінність «товару» від «послуги», які законодавство визначило або термінів 
«виробник» та «виконавець» послуг.

4.2.3 Роль органів місцевого самоврядування

Органи місцевого самоврядування протягом останніх років переважно приймали 
рішення про визнання виконавцем послуг централізованого опалення, 
централізованого постачання холодної та гарячої води, централізованого 
водовідведення у житловому фонді підприємства тепло-, водопостачання та 
водовідведення. Це пов’язано з тим, що на перших порах становлення відносин у 
житлово-комунальній сфері на житлово-експлуатаційні підприємства (ЖЕКи) були 
покладені функції «посередника» між підприємствами водо-, теплопостачання та 
водовідведення та кінцевим споживачем. Однак, за відсутності фінансового 
забезпечення виконання таких функцій, ЖЕКи не справилися з таким завданням, і 
фактично не розраховувалися з монополістами за спожиті в будинках ресурси. 
Накопичувалися борги, які перетворювалися в безнадійні.

Отже, органам місцевого самоврядування дали право переводити споживачів в 
квартирах на прямі договори з монополістами. В результаті, в останні роки у більшості 
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міст України (виключення становлять окремі великі міста, такі як Київ, Харків, Львів та 
деякі інші) створилася вертикально інтегрована монополія у сферах водо-,
теплопостачання та водовідведення. Кожен з монополістів взяв на себе функцію збуту 
до кінцевого споживача (квартири), що відповідно збільшило для споживача вартість 
адміністрування такої організації відносин. 

У свою чергу, монополісти, стикнулися з проблемою відсутності фінансового 
забезпечення виконання функцій «виконавця» послуг в житловому фонді. Так, повірка 
індивідуальних засобів обліку, які знаходяться в квартирах, є складовою плати за 
послуги з утримання будинків, а не послуг водо-, теплопостачання та водовідведення. 
Немає у монополістів і механізму розподілу різниці нарахувань за показами 
будинкового засобу обліку та індивідуальних засобів обліку, у разі, якщо виникає 
похибка між цими показами. Найбільшу проблему в таких ситуаціях також створює те, 
що у монополістів водо-, теплопостачання та водовідведення немає механізму впливу 
на житлово-експлуатаційні підприємства, які, через неякісне обслуговування внутрішньо 
будинкових мереж спричиняють значні втрати ресурсів у будинках. Ці втрати  ніяким 
чином їм не відшкодовуються. ЖЕК отримує плату за свої послуги від споживачів за 
надання послуги утримання і не має ніяких договірних відносин з підприємством водо-,
теплопостачання та водовідведення щодо розподілу меж відповідальності за 
спричинені втрати в будинку.

Більше того, органи місцевого самоврядування, не розуміючи складну систему 
власності в житлових будинках, та суть такої форми організації власників квартир як 
ОСББ, почали визначати виконавцями послуг, про які йшлося вище, у будинках, де 
вони створені. Тобто, ОСББ не завжди приймають як колективного замовника 
(абонента). Все більше в засобах масової інформації про ОСББ згадують як про 
«альтернативу ЖЕКу». Це також спричинено відсутністю чітких вимог до ОСББ по 
організації процесу збуту ресурсів, які постачаються в будинок, до квартир, а також меж 
відповідальності ОСББ та постачальників цих ресурсів. Дійшло до того, що в окремих 
випадках, визнаючи ОСББ виконавцями послуг, вимагають і встановлення для них
відповідних тарифів. 

Окрім зазначеного вище, орган місцевого самоврядування може прийняти рішення про 
виключення робіт з вивезення побутових відходів із складу послуг з утримання 
будинків і споруд та прибудинкових територій та визначити виконавця таких робіт. 
Рішення про визначення виконавця робіт з вивезення побутових відходів протягом 
трьох робочих днів з дати його прийняття доводиться до відома виконавців послуг з 
управління будинком, спорудою або групою будинків для укладання відповідних 
договорів з виконавцями таких робіт. Такі рішення також створюють проблеми для 
ситуацій, коли немає виконавців послуг з управління будинком і тоді, виконавці послуг з  
вивезення побутових відходів повинні укладати договори з кінцевими споживачами в 
квартирах. Для споживачів, це додатковий тягар фінансувати утримання служби збуту 
компаній з вивезення побутових відходів. 

Про реалізацію договору управління та недоречність існування функції 
балансоутримання детально описано в розділі 3 цього звіту.

4.2.4 Питання для вирішення

Окремо в цьому дослідженні варто наголосити, що в усій системі відносин немає 
визначеного суб’єкта, який має примати рішення про проведення поліпшень житлового 
фонду (у т. ч. енергозбереження) в будинках, у яких не створені ОСББ. Функцію 
виконавця цих видів робіт виконують комунальні ЖЕКи за наявності фінансування з 
державного або місцевого бюджетів. 

Враховуючи значну кількість визначених законодавством учасників відносин зі 
споживачами, та відсутність меж відповідальності зазначених суб’єктів, обмежені 
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фінансові можливості кожного виконувати покладені на них обов’язки, свідчить про те, 
що система відносини є складною, не завжди зрозумілою та, відповідно, неефективною. 

Детально риси договорів, які перелічені в цьому розділі, описані у додатках 45 та 46 до 
цього звіту.

4.3 ЦІНОУТВОРЕННЯ В ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІЙ СФЕРІ 

Ціноутворення у житлово-комунальній сфері відбувається за принципами, 
встановленими законами. Практично усі ціни в житлово-комунальній сфері підлягають 
державному регулюванню. Існує два виключення з цього правила. Ціна послуги 
управління та роботи капітального характеру визначається за домовленістю сторін та 
закріплюються у відповідних  договорах.

Система ціноутворення має значний вплив на ефективність ринку житлово-комунальної 
сфери. А оскільки, абсолютна більшість видів діяльності та тарифів на товари (роботи, 
послуги) підлягають державному регулюванню цін, то необхідно розглянути наскільки 
державне регулювання цін у цій сфері забезпечує належне функціонування ринку.

На цей час в Україні функції встановлення тарифів у житлово-комунальній сфері 
розподілені між Національною комісією регулювання ринку комунальних послуг 
(тимчасово її функції виконує НКРЕ), НКРЕ (у сфері електроенергетики та газу) та 
органами місцевого самоврядування. НКРЕ встановлює їх своїм ліцензіатам, які 
визначаються відповідно до умов та правил здійснення господарської діяльності у 
відповідній сфері (про які йшлося вище). Розподіл відповідальності по встановленню 
тарифів у житлово-комунальній сфері схематично зображено на рисунку 29.

Рисунок 29. Розподіл відповідальності з встановлення тарифів у житлово-

комунальній сфері

Національна комісія 
регулювання ринку комунальних 

послуг (тимчасово НКРЕ)

Органи місцевого 
самоврядування

 Тарифи на виробництво ТЕ 
(встановлена потужність котлів 
більше 20 Гкал.год),

 Тарифи на транспортування ТЕ 
(критерій нечіткий)

 Тарифи на  постачання ТЕ 
(критерій нечіткий)

 Послуги централізованого 
водопостачання та 
водовідведення (міста понад 100 
тис. мешканців, декілька 
областей, або підприємства з 
іноземними інвестиціями)

 роздрібні ціни на природний газ 
для потреб населення.

 Тарифи на електроенергію, що 
відпускається населенню для 
побутових потреб

 Тарифи на виробництво ТЕ 
(встановлена потужність котлів до 
20 Гкал.год),

 Тарифи на транспортування ТЕ 
(критерій нечіткий)

 Тарифи на  постачання ТЕ 
(критерій нечіткий)

 Послуги централізованого 
водопостачання та 
водовідведення (міста до 100 тис. 
мешканців)

 Тарифи на послуги виконавців 
послуг централізованого 
опалення, постачання гарячої, 
холодної води, водовідведення

 Тариф на послуги з вивезення 
побутових відходів

 Тарифи на послуги утримання 
будинків, споруд, при будинкових 
територій
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Як видно зі схеми 29, розподіл відповідальності з встановлення тарифів не можна 
назвати ефективним. Фактично, в Україні створена система регуляторного двовладдя, 
яка для суб’єктів регулювання означає наявність двох регуляторних органів –
національного та місцевого. 

Окремо в законодавстві визначені повноваження органів влади з розроблення методик 
формування тарифів. Згідно з законом України «Про житлово-комунальні послуги» 
Кабінет Міністрів України розробляє порядки формування тарифів на усі види послуг 
окрім тих, які розробляє відповідно до повноважень національний регуляторний орган 
для ліцензіатів. 

На рисунку 30 узагальнено законодавство, яким визначені засади ціноутворення на 
кожну послугу та товарну продукцію, що постачається:

Рисунок 30 – Законодавство з питань ціноутворення на товари, послуги у житлово-
комунальній сфері

Послуга Закон Регуляторний акт щодо 
ціноутворення

1 Електропостачання Про

електроенергетику

Постанова КМУ № 1548 «Про 

встановлення повноважень органів 

виконавчої влади та виконавчих 

органів міських рад щодо 

регулювання цін (тарифів)» від 25 

грудня 1996 р. встановлені 

повноваження НКРЕ, яка регулює 

тарифи на електроенергію, що 

відпускається населенню для 

побутових потреб, єдині тарифи на 

електричну енергію, що 

відпускається для кожного класу 

споживачів, крім тарифів на 

електричну енергію, що 

відпускається на побутові потреби 

населення, населених пунктів та 

зовнішнього освітлення

Тариф на електричну та теплову 

енергію, що виробляється на ТЕЦ, 

ТЕС, АЕС та на установках з 

використанням нетрадиційних або 

поновлюваних джерел енергії/ 

Постанова НКРЕ "Про затвердження 

Порядку розрахунку тарифів на 

електричну та теплову енергію, що 

виробляється на ТЕЦ, ТЕС, АЕС та 

на установках з використанням 

нетрадиційних або поновлюваних 

джерел енергії" №896 від 12.10.2005

2 Газопостачання Про функціонування 

ринку газу

Постанова КМУ № 1548 «Про 

встановлення повноважень органів 

виконавчої влади та виконавчих 
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Послуга Закон Регуляторний акт щодо 
ціноутворення

органів міських рад щодо 

регулювання цін (тарифів)» від 25 

грудня 1996 р. встановлені 

повноваження Національної комісії 

регулювання електроенергетики 

(далі – НКРЕ), яка встановлює

роздрібні ціни на природний газ для 

потреб населення.

Ціна на скраплений газ, що 

постачається від групових 

резервуарних установок, 

регулюється (встановлюється) 

Радою міністрів Автономної 

Республіки Крим, обласними, 

Київською та Севастопольською 

міськими держадміністраціями);

3 Централізоване 

водопостачання і 

водовідведення 

(для ліцензіатів 

НКРЕ)

Про Національну 

комісію регулювання 

ринку комунальних 

послуг

Постанова НКРЕ №243 від 

17.02.2011

"Про затвердження Порядку 

формування тарифів на 

централізоване водопостачання та 

водовідведення" 

4 Виробництво, 

транспортування, 

постачання теплової 

енергії (для 

ліцензіатів НКРЕ)

Про Національну 

комісію регулювання 

ринку комунальних 

послуг

Постанова НКРЕ №242 від 

17.02.2011 "Про затвердження 

Порядку формування тарифів на 

теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання" для

суб’єктів вище 20 Гкал/год

5 Послуга 

централізованого 

опалення та 

постачання гарячої 

води

Про житлово-

комунальні послуги

Постанова КМУ № 955 від 10 липня 

2006 р. «Про затвердження Порядку 

формування тарифів на 

виробництво, транспортування, 

постачання теплової енергії та 

послуги з централізованого опалення 

і постачання гарячої води»

6 Послуга постачання 

гарячої води та 

централізованого 

опалення

Про житлово-

комунальні послуги

Постанова КМУ № 959 від 12 липня 

2006 р. «Про затвердження Порядку 

формування тарифів на послуги з 

централізованого водопостачання та 

водовідведення»

6 Послуги з 

утримання будинків, 

споруд та при 

Про житлово-

комунальні послуги

Постанова КМУ № 529 від 20.05.2009 

р. «Про затвердження Порядку 

формування тарифів на послуги з 
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Послуга Закон Регуляторний акт щодо 
ціноутворення

будинкових 

територій

утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій і Типового 

договору про надання послуг з 

утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій, 

затверджений 

7 Послуги з вивезення 

побутових відходів 

Про відходи Постанова КМУ № 1010 від 

26.07.2006 року «Про затвердження 

Порядку формування тарифів на 

послуги з вивезення побутових 

відходів» 

8 Послуги з ремонту 

приміщень, 

будинків, споруд, в 

тому числі заміна та 

підсилення 

елементів 

конструкцій та 

мереж, їх 

реконструкція, 

відновлення несучої

спроможності 

несучих елементів 

конструкції

Про містобудівну 

діяльність

До складу тарифів витрати на 

капітальний ремонт будинків (у т.ч. 

заходи з енергоефективності) не 

включаються. Вимог зі створення 

резервних фондів власникам 

будинків для інвестування немає.

Фінансування цих видів робіт 

відбувається лише за наявності 

фінансування з державного або 

місцевого бюджетів. У будинках 

ОСББ – фінансується за рахунок 

цільових внесків за необхідності 

вирішення окремих проблем. 

Наказ Держбуду України "Про 

затвердження Правил визначення 

вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-

2000)" №174 від 27.08.2000. Носить 

обов'язковий характер при 

визначенні вартості будов (об'єктів), 

будівництво яких здійснюється із 

залученням бюджетних коштів або 

коштів підприємств, установ і 

організацій державної власності.

9 Послуги з 

управління

Закон Про житлово-

комунальні послуги

Постанова КМУ №484 від 20.05.2009 

"Про затвердження Типового 

договору про надання послуг з 

управління будинком, спорудою, 

житловим комплексом або 

комплексом будинків і споруд" 
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4.4 ВИДИ МЕХАНІЗМІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАЛИСЬ ДЛЯ УКЛАДАННЯ КОНТРАКТІВ І 

ФІНАНСУВАННЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЖИТЛА В УКРАЇНСЬКИХ МУНІЦИПАЛІТЕТАХ 

В Україні, так само, як і в інших країнах, понад 40% основних енергетичних ресурсів 
використовується в будівлях непромислової сфери (житлові будинки, школи, лікарні 
тощо). Це найбільш енергоємний сектор національної економіки. У житлово-
комунальному господарстві споживається більше енергії, ніж у промисловості й 
транспортному секторі. Нещодавно розпочаті спроби реформування у сфері місцевого 
самоврядування та житлово-комунального господарства в Україні зазнають невдачі 
значною мірою через неефективне використання енергії у будівлях. Початок такому 
неефективному використанню енергії був покладений за часів ізольованої економіки 
колишнього Радянського Союзу. Відсутність комплексного підходу до задачі постачання 
товарів і послуг у сфері енергетики, впевненість в багатстві енергетичних ресурсів і 
можливостях виробництва енергії, невиправдано низькі ціни на енергоносії у тодішній 
економіці – все це обумовило появу енергетично неефективних будівель, які 
будувалися швидкими темпами з низькою якістю, а також, незадовільне технічне 
обслуговування будівель і їх інженерних систем. Перехід до ринкової економіки виявив 
приховані недоліки будівництва та експлуатації житлових, громадських та інших 
будівель, через які в системах опалення будівель виникають суттєві втрати енергії. 
Основною причиною цієї ситуація є висока енергоємність систем опалення в будівлях і 
низька якість огороджувальних конструкцій будинків. Окрім втрат тепла через 
огороджувальні конструкції, величезна кількість теплової енергії втрачається у 
зовнішніх мережах через застарілі системи трубопроводів і неефективну теплоізоляцію. 
Підвищення енергоефективності й енергозбереження є стратегічним напрямком 
розвитку економіки і соціальної сфери в Україні на найближче майбутнє і у подальшій 
перспективу. 

На даний час в Україні за підтримки міжнародних організацій впроваджуються кілька 
програм енергозбереження у сфері житлово-комунального господарства, якими 
передбачена модернізація житлових будинків. Далі наведено опис цих програм.

4.4.1 Проект “Стале самоуправління багатоквартирних будинків”

Проект модернізації житлових будинків з метою підвищення їх енергоефективності був 
призначений для впровадження у двох містах – Ніжині й Бердичеві. Проект 
впроваджувався протягом червня 2005 – травня 2008 рр. і фінансувався Програмою 
соціальних перетворень у Центральній та Східній Європі (MATRA) Міністерства 
закордонних справ Королівства Нідерландів. Проект передбачає надання фінансування 
самостійному підприємству "ЕСКО-Центр", яке виконуватиме модернізацію житлових 
будинків для підвищення їх енергоефективності. Капіталовкладення у модернізацію 
будівель будуть компенсовані мешканцями за рахунок економії енергії, отриманої в 
результаті запровадження заходів з енергозбереження. Далі наведено докладний опис 
проекту. 

Компанія "ЕСКО-Центр" визначається постачальником послуг централізованого 
опалення і гарячого водопостачання для всіх жителів будинку. Для цього на загальних 
зборах об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) приймається 
відповідне рішення, і ОСББ укладає договір з компанією "ЕСКО-Центр". Теплову 
енергію для надання цих послуг компанія "ЕСКО-Центр" купуватиме у КП 
"Теплокомуненерго" і сплачуватиме за фактичну кількість споживаної теплової енергії 
згідно з показниками лічильника. Споживачі будуть здійснювати оплату послуг компанії 
"ЕСКО-Центр" за звичайними тарифами відповідно до норм витрат теплової енергії на 1 
кв. м опалювальної площі. Компанія "ЕСКО-Центр" виконуватиме роботи з 
енергомодернізації будинку за рахунок позики від Голландського міжнародного фонду 
надання гарантій у житловій сфері (DIGH), отриманого через місцевий банк.

Після впровадження заходів з підвищення енергоефективності компанія "ЕСКО-Центр" 



Framework Contract FC474/EBSF-2010-08-124F 82

купуватиме менше теплової енергії у КП "Теплокомуненерго", не зменшуючи тарифи 
для споживачів. Це дасть змогу заощадити достатньо грошей для погашення позики.

Проект модернізації житлових будинків в Ніжині.

Фонд DIGH надав ТОВ "Центральна енергосервісна компанія "ЕСКО-Центр" позику на 
фінансування проекту з енергомодернізації будівель, який включає впровадження 
заходів з підвищення енергоефективності, у тому числі облік споживання енергії, у двох 
житлових будинках (загальна кількість квартир – 294) у місті Ніжин (Чернігівська 
область).

Ця програма була реалізована у рамках проекту технічної допомоги "Стале 
самоуправління багатоквартирних будинків" (червень 2005 р. - травень 2008 р.), який 
фінансується Програмою соціальних перетворень у Центральній та Східній Європи 
(МАТРА) Міністерства закордонних справ Королівства Нідерландів.

На загальних зборах обох ОСББ були прийняті рішення щодо виконання робіт, і ЦЕК 
"ЕСКО-Центр" була обрана постачальником гарячої води та централізованого 
опалення. Рішення ОСББ про визначення постачальника цих послуг було узгоджене з 
виконавчим комітетом Ніжинської міської ради. Після призначення постачальником 
послуг ЦЕК "ЕСКО-Центр" отримала змогу укласти договори51 про постачання гарячої 
води та централізованого опалення з власником кожної квартири, а також укласти 
договір з теплопостачальною організацією на придбання теплової енергії.

В угодах між ОСББ і ЦЕК "ЕСКО-Центр" були визначені середньорічні рівні споживання 
теплової енергії перед початком впровадження енергозберігаючих заходів. Очікується, 
що зниження витрат енергії на гаряче водопостачання та опалення становитиме 
близько 50%. Компанія "ЕСКО-Центр" використовуватиме різницю між визначеним 
рівнем споживання енергії (згідно з договором з ОСББ) і фактичним рівнем споживання 
енергії після виконання робіт (згідно з договором з теплопостачальною організацією) як 
джерело погашення позики. Мешканці будинків, які беруть участь у проекті, отримають 
комфортні умови проживання і будуть поступово відшкодовувати компанії "ЕСКО-
Центр" витрати на виконання робіт шляхом щомісячних платежів за послуги компанії.

З метою отримання фінансування ЦЕК "ЕСКО-Центр" подала до фонду DIGH свій 
бізнес-план, і фонд DIGH погодився стати партнером у реалізації даного проекту. 
Умовами участі фонду у проекті передбачається, що фонд фінансує 75% проекту, а 
25% має фінансуватися з інших джерел. У наведеному нижче прикладі в якості джерел 
фінансування використовуються кошти міського бюджету, державного бюджету і 
власників квартир.52

Умови позики, наданої компанії "ЕСКО-Центр" за посередництвом фонду DIGH: 

 Загальна сума позики – 508 321 євро, у тому числі комісія DIGH – 21 820 євро та 
додаткова плата за обробку інформації – 5000 євро. 

 Строк позики – 10 років. Дата погашення - 26.02.2019.

 Пільгового періоду немає. Можливе дострокове погашення. 

 Відсоткова ставка – 6,03%.

 Погашення позики і відсотків за користування нею – один раз на рік. 

51
Типовий договір про надання про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої 

води і водовідведення затверджений Постановою №.630 Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р.

52 На момент написання цього матеріалу один з будинків ще не отримав фінансування з державного бюджету. 
Це не дозволило використати позику у повному обсязі. Початкові роботи у цьому будинку фінансувалися з 
власних коштів ЦЕК "ЕСКО-Центр".
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 Забезпеченням позики є безпосередня правочинність на володіння платіжними 
зобов'язаннями.

 Оформлення кредиту компанії "ЕСКО-Центр" від фонду DIGH було проведено 
згідно із законами України та нормативними документами Національного банку 
України.

Проект модернізації житлових будинків в Бердичеві.

У Бердичеві для реалізації проекту було відібрано три житлових будинки. Кошторис на 
виконання робіт за проектом модернізації наведено у Додатку 40. Вартість робіт у 
таблиці розрахована відповідно до рекомендацій Державного науково-дослідного та 
проектно-вишукувального інституту "НДіпроектреконструкція" (Житомирська філія). 
План фінансування проекту наведено в Додатку 42.

На сьогоднішній день складалася така ситуація: фонд DIGH надав фінансування 
компанії "ЕСКО-Центр" для реалізації проекту, однак жителі обраних будинків 
відмовились від участі в проекті і брати на себе відповідальність за повернення 
вкладених коштів. Цей проект не вдалося реалізувати, зокрема, через відсутність його 
підтримки місцевою владою.

Зараз компанія "ЕСКО-Центр" і фонд DIGH мають прийняти рішення про інше місце 
реалізації проекту. Одним з варіантів є місто Івано-Франківськ, де місцева влада і 
жителі готові взяти участь у проекті.

4.4.2 Проект модернізації житлових будинків у Луцьку (2010).

Міська влада Луцька ознайомилася з досвідом реалізації проектів MATRA у Ніжині й 
Бердичеві на основі плану енергомодернізації житлових будинків, розробленого для 
цих проектів компанією "ЕСКО-Центр". Для реалізації проекту в Луцьку вибрано 9-
поверховий житловий будинок. Загальна площа будинку становить 9412 кв.м. Кошторис 
робіт з енергомодернізації цього будинку наведено у Додатку 43.

За розрахунком на підставі цін на енергоносії станом на кінець 2010 року орієнтовний 
термін окупності цього проекту становить 14,6 років. Однак внаслідок очікуваного 
зростання цін на теплову енергію, електроенергію і воду термін окупності проекту може 
скоротитися до 5-7 років.

Цей проект був реалізований у 2010 році. Підрядною організацією була компанія "ЕСКО 
Україна", яка спеціалізується на проведенні енергетичних аудитів і виконанні робіт з 
енергомодернізації будівель. Фінансування проекту здійснювалося приватними 
інвесторами через управляючу компанію. Управляюча компанія уклала з об'єднанням 
співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) договір на поставку енергетичних 
ресурсів строком на 10 років. Однак договори з постачальниками енергії й досі не 
укладені. Виробники теплової енергії не зацікавлені у таких проектах, оскільки вони 
порушують їх монополію і розкривають структуру тарифів, а також зменшують прибуток 
від продажу енергії

4.4.3 Проект модернізації житлових будинків у Чернівцях (2004-2010 рр.).

Міська рада Чернівців вже реалізувала у місті декілька проектів з енергомодернізації 
житлових будинків. У рамках міської програми з модернізації житла міська влада 
організувала проведення ремонтних робіт у багатьох будинках, а саме: реконструкція і 
теплоізоляція даху були виконані у 136 житлових будинках, утеплення стін – у 2 
житлових будинках. Загальна вартість робіт становила 2 463 720 гривень. 

Джерела фінансування:

 державний бюджет - 1 601 420 гривень (65%), 

 міський бюджет - 492 750 гривень (20%), 
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 мешканці будинків - 369 55 гривень (15%).

У рамках подальшого розвитку проектів з підвищення енергоефективності міська 
адміністрація спільно з Міністерством з питань житлово-комунального господарства 
розробили пілотний проект з комплексної термомодернізації одного з житлових 
будинків в Чернівцях.

Загальна вартість цього проекту становить 8 386 984 грн., міський бюджет забезпечує 
фінансування у розмірі 3 453 464 грн. Так само, як і в інших проектах, передбачається, 
що 15% коштів надійде від мешканців будинку, а решту коштів надасть державний 
бюджет.

4.4.4 Проекти, що реалізуються GTZ (Німецьким бюро технічної співпраці).

Організація GTZ розробляє програми енергомодернізації комунальних будівель і 
житлових будинків в Івано-Франківську, Миргороді та Новоград-Волинському. На 
даному етапі проводяться енергоаудити всіх будівель, а також виконуються розрахунки 
показників енергоефективності і вартості модернізації для кількох будівель. Інвестиції 
варіюють від 400 000 евро до 1,2 міліонна евро, за участі мешканців (10%-15%),
державного бюджету (30%-40%), міського бюджету (20%) і з інших джерел, таких як 
грантові фонди.

4.5 ВИСНОВКИ 

Підсумовуючи результати проведено аналізу інституційних механізмів в житлово-
комунальній сфері можна зробити такі висновки.

Сфера ЖКГ умовно складається з двох сегментів:

 Житловий будинок (об’єкт права власності, управління, споживання);

 Інфраструктура до будинку (виробництво, транспортування постачання 
комунальних ресурсів води, тепла, газу, електрики та послуг водовідведення).

При цьому, обидва сегменти є взаємопов’язані. В кожному з сегментів сфери ЖКГ 
функціонує значна кількість учасників ринку: ОСББ (асоціації ОСББ), управителі житла, 
підприємства водопроводу та каналізації, тепло-, електро-, газопостачання; ліфтового 
господарства, вивезення сміття; органи місцевого самоврядування, які хочуть зберегти 
монополію утримання житла та «балансоутримання» житлового фонду; приватні 
інвестори Кожен з цих учасників ринку розглядає свою вузьку сферу діяльності, і 
намагається вирішити свої питання шляхом лобіювання окремих змін в законодавстві, 
це призводить до повного розбалансування системи державного регулювання, 
управління та розвитку ринку. Через недосконалість функціонування ринку страждає 
кінцевий споживач та гальмуються процеси проведення комплексних поліпшень в 
житлових будинках та інфраструктурному сегменті.

Найбільш негативними проявами точеного, а не комплексного  вирішення проблем в 
сфері управління житлом та забезпечення споживачів послугами можна назвати 
наявність значної кількості визначених законодавством учасників відносин зі 
споживачами, та відсутність меж відповідальності зазначених суб’єктів, обмеженими є і 
фінансові можливості кожного виконувати покладені на них обов’язки. Все це, свідчить 
про те, що система відносини є складною, не завжди зрозумілою та, відповідно, 
неефективною. 

Фактично, в Україні створена система регуляторного двовладдя, яка для суб’єктів 
регулювання означає наявність двох регуляторних органів – національного та 
місцевого. Органи місцевого самоврядування, на які покладені функції встановлення 
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тарифів, не мають впливу на методики їх формування. Ініціатива з удосконалення 
регуляторних документів, які приймає Кабінет міністрів України, відповідно, має 
надходити від центральних органів виконавчої влади. Тому, формування регулярної 
бази з питань ціноутворення є надто складним і тривалим у часі процесом.

Окремо наголос варто поставити на таких висновках з поведеного аналізу системи 
інституційних відносин:

 Наявність в законодавстві непотрібних суб’єктів ринку, а саме: 
виробник/виконавець послуг, балансоутримувач;

 Відсутність меж відповідальності учасників ринку, їхніх функцій та фінансового 
забезпечення виконання цих функцій

 Відсутність суб’єкта (органу, який здійснює управління), який має прийняти 
рішення щодо проведення поліпшень житлового фонду (у т.ч. 
енергозбереження) в будинках, у яких не створені ОСББ. 

 Система розподілу відповідальності за встановлення правил функціонування 
ринку між національним регулятором та органами місцевого самоврядування 
неефективна. 

 Система ціноутворення недосконала: (1) немає механізму (вимоги) здійснення 
регулярних відрахувань власниками на капітальні потреби в будинках; (2) тариф 
за транспортування теплової енергії не диференційований залежно від 
транспортування ТЕ до споживача, який обладнаний ІТП та, який одержує 
теплоносій від ЦТП, це створює перешкоди для влаштування ІТП в будинках; (3) 
немає відповіді в законодавстві про те, в якому тарифі можуть відшкодовуватися 
витрати на встановлення та функціонування, систем опалення на 
альтернативних джерелах енергії, а саме: каміни з водяним контуром, сонячні 
батареї, сонячні колектори (не визначено, зокрема, для багатоквартирних 
будинків) (4) методики ціноутворення не враховують потреби в формуванні 
сигналів для розвитку ринку, особливо у сфері теплопостачання та управління 
житлом; (5) тарифи на послуги з утримання будинків є регульованими, що не 
виправдано для будинків, у яких створені ОСББ. 

4.6 РЕКОМЕНДАЦІЇ

Потрібно комплексне кардинальне вирішення питання удосконалення управління та 
утримання житла та постачання послуг в будинок, яке повинно вирішуватися як з 
перспективи сегменту ринку житлового та ї інфраструктурного. Першим кроком для 
реалізації комплексного рішення є визначення моделі (ей) функціонування ринку 
житлово-комунальної сфери (як житлового так і інфраструктурного сегменту) і лише на 
підставі прийнятих за основу моделей напрацювання змін до законів та підзаконних 
актів.

Консультант пропонує для обговорення 2 моделі функціонування ринку в основі кожної 
із них – вибір споживачем способу поставки комунальних ресурсів та послуг в будинок. 
Необхідно наголосити, що моделі, які пропонуються, враховують наявну ситуацію та 
передбачає короткострокові реалістичні кроки.

Модель №1 – орієнтована на удосконалення відносин між споживачем і 
постачальниками житлово-комунальних послуг, у разі, якщо споживач не організував 
ОСББ. Модель 1 має два варіанти розвитку «1 А» та «1 Б».

Варіант 1.А: Індивідуальний споживач в квартирі є суб’єктом договірних відносин. Він 
одержує на пряму усі види житлово-комунальних послуг:

 Газопостачання
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 Електропостачання

 Теплопостачання ( у т.ч. теплової енергії для потреб опалення та постачання 
гарячої води)

 Водопостачання та водовідведення

 Утримання будинку

Варіант 1.Б. Управляюча компанія, яку за тендером призначає орган місцевого 
самоврядування, укладає договори з постачальниками ресурсів (окрім газу та 
електрики, які  постачаються напряму кінцевим споживачам) забезпечує їх збут 
індивідуальному споживачу в квартирі. Функція управителя - надання одної послуги -
управління, і відповідальність за організацію збуту комунальних ресурсів кінцевому 
споживачу, облік, забезпечення комфорту в приміщеннях та якості ресурсів в квартирі, 
що на вводі в будинок постачає монополіст, організацію енергоефективності в будинках 
(за рішенням співвласників).

Схематично обидва варіанти відносин зображені на рисунку 31.

Рисунок 31. Модель 1 – споживач «квартира» (будинок, в якому немає ОСББ). 

Регульована монополія (в сегменті житловому і інфраструктурному)

Скорочення, що використані на рисунку 31:
Кв.1, кв.2 – квартира 1, 2
УК – управляюча компанія
1 вар, 2 вар. – варіант 1А, варіант1Б.
ОМС – орган місцевого самоврядування
ЦТП – центральний тепловий пункт.

Очевидно, що обидва варіанти мають свої переваги і недоліки., які узагальненні в 
таблиці, на рисунку 32 нижче.

Рисунок 32. Узагальнення переваг та недоліків варіантів моделі №1 функціонування 

ринку 
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1.А: Індивідуальний споживач в 
квартирі є суб’єктом договірних 
відносин

1.Б. Управляюча компанія, яку за 

тендером призначає орган місцевого

самоврядування, укладає договори з 

постачальниками ресурсів (окрім газу та 

електрики, які  постачаються напряму 

кінцевим споживачам) забезпечує їх збут 

індивідуальному споживачу в квартирі.

Переваги:
 Реалізована в багатьох містах 

сьогодні, тому вид відносин 
зрозумілий

Переваги:
 Створюється орган управління для 

будинків, в яких немає ОСББ
 Створює передумови для розвитку 

ринку управління житлом, 
енергоефективності в житловій 
сфері

 Економічно доцільно організований 
збут в будинку ( не кожного ресурсу
окремо, а усіх разом)

Недоліки:
 вертикально інтегрована 

монополія (води, тепла), що 
потребує державного 
регулювання

 дублювання функцій збуту, 
відповідно витрат, 
монополістами та компанією з 
утримання будинків  

 правила визначення тарифів на 
утримання будинків мають бути 
встановлені державою 

 інвестувати в 
енергоефективність можливо 
(1) монополістом з 
теплопостачання, але тариф на 
тепло в частині інвестицій в 
будинок має бути різним для 
кожного будинку (що збільшує 
вартість адміністрування); (2) 
ЖЕП , але тариф має 
передбачити інвестиційну 
складову для кожного будинку 
окремо; 

 Права власників приймати 
рішення щодо інвестицій 
монополістом мають бути 
визначені та забезпечення 
зобов’язань окремих власників

Недоліки:
 рішення про вибір управителя 

приймає ОМС, а не власники
 недостатньо управителів «нового 

зразка» (не ЖЕКів)
 правила визначення тарифів на 

утримання будинків мають бути 
встановлені державою

 інвестування в енергоефективність 
організовує управитель за плату, 
але необхідно вирішити проблему 
досягнення кворуму голосів 
власників для здійснення інвестицій 
та забезпечення зобов’язань 
окремих власників

Найбільш оптимальним варіантом для впровадження Моделі 1 є варіант Б. Оскільки він 
має значно більше переваг порівняно з варіантом А. Оскільки з практичної точки зору 
не виявляється можливим забезпечити створення ОСББ в усіх багатоповерхових 
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будинках протягом найближчих двох років, на першому етапі впровадження реформ 
обидві моделі існуватимуть паралельно, а на другому (через два роки) - пропонується 
поступово перейти до моделі №2.

Модель №2 – орієнтована на удосконалення відносин між споживачем і 
постачальниками житлово-комунальних послуг, у разі, якщо споживачі організували 
ОСББ. Модель 2 також має два варіанти розвитку «2 А» та «2 Б».

Варіант 2.А: ОСББ здійснює управління через статутний орган управління, який є 
суб’єктом договірних відносин з постачальниками ресурсів (окрім газу та електрики, які 
постачаються напряму кінцевим споживачам) та організовує їх збут до квартир.

Варіант 2.Б. Управляюча компанія, яку обирає ОСББ, укладає договори з 
постачальниками ресурсів (окрім газу та електрики, які  постачаються напряму кінцевим 
споживачам) забезпечує їх збут індивідуальному споживачу в квартирі будинку, в якому 
створено ОСББ.

Схематично обидва варіанти відносин зображені на рисунку 33.

Модель 2 – споживач будинок (в якому створено ОСББ). 

Ринок (в сегменті житловому та в перспективі – виробництва теплової енергії) та 
регульована природна монополія (виробництво, транспортування постачання води, 
транспортування теплової енергії).

Обидва варіанти мають свої переваги і недоліки., які узагальненні в таблиці, яка 
розміщена на рисунку 33 нижче, але обидва є прийнятними для запровадження за 
умови певних удосконалень в законодавстві.

Рисунок 33. Узагальнення переваг та недоліків варіантів моделі №2 функціонування 
ринку в житлово-комунальній сфері

2.А: ОСББ здійснює управління через 
статутний орган, який є суб’єктом 

2.Б. Управляюча компанія, яку обирає 
ОСББ, укладає договори з 
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договірних відносин з постачальниками 
ресурсів (окрім газу та електрики, які 
постачаються напряму кінцевим 
споживачам), та організовує їх збут до 
квартир

постачальниками ресурсів (окрім газу та 
електрики, які  постачаються напряму 
кінцевим споживачам) забезпечує їх збут 
індивідуальному споживачу в квартирі 
будинку, в якому створено ОСББ

Переваги:
 Реалізована в багатьох містах 

сьогодні, тому вид відносин 
зрозумілий

 Економічно доцільно 
організований збут в будинку 
(не кожного ресурсу окремо, а 
усіх разом)

Переваги:
 Створює передумови для розвитку 

ринку управління житлом, 
енергоефективності в житловій 
сфері

 Економічно доцільно організований 
збут в будинку 
(не кожного ресурсу окремо, а усіх 
разом)

Недоліки:
 недостатня кількість ОСББ
 відповідальність ОСББ щодо 

забезпечення функцій збуту та 
утримання має бути визначена 
законом, чого сьогодні немає

 існують правові перешкоди до 
здійснення фінансування на цілі 
енергоефективності в будинку 
(створення резервних фондів, 
запозичень, механізми 
стягнення заборгованості), які 
мають бути усунені

Недоліки:
 недостатня кількість ОСББ та 

управителів
 існують правові перешкоди до 

здійснення фінансування на цілі 
енергоефективності в будинку 
(створення резервних фондів, 
запозичень, механізми стягнення 
заборгованості), які мають бути 
усунені

На основі моделей, які будуть прийняті Міністерством регіонального розвитку, 
будівництва та ЖКГ, необхідно буде розробити план внесення  змін до законів та 
підзаконних актів:

 Законодавчо визначити моделі функціонування ринку (у т.ч. визначення сегментів 
потенційно конкурентних, усунути визначення виробник/виконавець послуг, 
балансоутримувач; ввести гарячу воду як товарну продукцію для поставки в 
будинок не обладнаний ІТП) – Закон України «Про житлово-комунальні послуги», 
«Про теплопостачання», «Про Національну комісію регулювання ринку 
комунальних послуг»

 Внести зміни до системи договорів відповідно до змін в законодавстві (меж 
відповідальності, обліку, доступу, відключення) – закон «Про житлово-комунальні 
послуги», Постанови Кабінету міністрів України 

 Удосконалення регулювання ціноутворення для монополістів (методи, методики) 
– регуляторні документи НКРЕ, Постанови Кабінету міністрів України 

 Усунення правових перешкод до здійснення фінансування на цілі капітальних 
поліпшень, у т.ч. енергоефективності в будинках (механізми прийняття рішень в 
будинках без ОСББ, створення резервних фондів, запозичень, механізми 
стягнення заборгованості) – ЦКУ, Закон України «Про ОСББ».

Удосконалення системи державного регулювання цін суб'єктів природних монополій та 
суміжних до них ринків та створення умов для розвитку конкуренції у сфері ЖКГ 
потребуватиме:
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 визначення структури та складу витрат у тарифах відповідно до функцій, які 
мають виконувати учасники ринку на відповідному етапі (виробництво, 
транспортування, постачання)

 удосконалити методики формування тарифів на воду, водовідведення, 
тепло, гарячу воду за методом «граничних цін» та автоматичного 
коригування (індексації), які дозволяють змінювати тарифи на зміну 
ресурсних складових витрат. Паралельно запровадити національним 
регулятором систему бенчмаркінгу – моніторингу показників діяльності 
ліцензіатів з метою визначення для них орієнтирів ефективності, які потім 
будуть враховуватися через фактор ефективності в формулі визначення 
граничних тарифів)

 визначити сегменти ринку, ціни в яких не підлягатимуть державному 
регулюванню цін 

 запровадити обов’язковість регулярних відрахувань співвласниками будинку 
до органу (особи), уповноваженої здійснювати управління житловим 
будинком на капітальні цілі (резервний фонд будинку).
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5. ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ 

Цей розділ містить інформацію про належні комерційні структури та доступність 
фінансування для управління та фінансування інвестицій, спрямованих на 
енергоефективність в житлових будинках, про досвід залучення бюджетного та 
грантового фінансування таких проектів. Також в цьому розділі описано про можливість 
та бажання мешканців фінансувати інвестиційні потреби житлових будинків, які 
оцінювалися за методом фокусних груп.

5.1 УЧАСНИКИ РИНКУ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ В ЖИТЛОВОМУ ФОНДІ

У цьому розділі надано інформацію про комерційні структури та доступність 
фінансування для енергоефективності в житлових будинках.

5.1.1 Ринок підрядних організацій (ЕСКО, будівельні компанії)) 

В Україні є незначна кількість енергосервісних компаній, найкрупнішими та найбільш 
відомими на території України є ЗАТ «УкрЕСКО» (м. Київ), «ЕСКО-Рівне» (м. Рівне), 
«ЕСКО-Північ» (м. Харків), ЕСКО «ЕкоСис» (м. Запоріжжя), ЦЕК «ЕСКО-Центр» (м. 
Київ), «ЕСКО-Схід» (м. Запоріжжя), КП «Комунальна енергосервісна компанія м. 
Херсона», ЕСКО "ЕнергоІнжиніринг" (м. Дніпропетровськ), ТОВ «Енергоконсалт» -
ЕСКО (м. Київ), ТОВ ЕСКО «Системотехніка» (м. Одеса)

На сьогодні ЗАТ «УкрЕСКО», ТОВ «ЦЕК «ЕСКО-Центр», ТОВ «Енергосервісна компанія 
«Луцькі комунальні системи»» є чи не єдиними енергосервісними українськими
компаніями, які використовують механізм фінансування на основі енергоефективного 
підряду. 

Цей ринок не достатньо розвинений оскільки перші спроби реалізації комплексного 
підходу до енергозбереження в різних галузях промисловості припадають на початок 
діяльності ЕСКО на середину та кінець 90-х років минулого століття. Проте низька 
тодішня вартість енергоносіїв не спонукала підприємства до впровадження 
енергозберігаючих заходів.

Зважаючи на це, майже всі ЕСКО змушені були перепрофілювалися на інші види 
діяльності, пов’язані з економним використанням енергоносіїв: продаж 
енергоефективного обладнання, видобуток та реалізація енергоносіїв, надання послуг 
в комунальній сфері. Останнім часом до переліку діяльності ЕСКО в Україні додались 
такі як енергоконсалтинг, енергетичний аудит підприємств,  розробка програм 
енергозбереження в регіонах, розробка перспективних планів розвитку комунальних 
господарств, управління проектами комплексний екологічний супровід підприємств, 
постачання електрики за нерегульованим тарифом тощо. 

Відсутність чіткого розуміння суті та можливостей перфоманс-контрактів з боку 
керівництва органів місцевого самоврядування (ОМС) та підприємств ЖКГ гальмує 
розвиток ринку надання послуг енергосервісного підряду. Ця послуга лише 
зароджується в Україні, тому досвіду гарантування енергозбереження, моніторингу та 
верифікації енергозбереження недостатньо з боку потенційних підрядників. Водночас, у 
потенційних замовників через відсутність досвіду немає практики ведення переговорів з 
потенційними підрядниками, тому, і довіри до ЕСКО немає.

В Україні функціонує громадська організація «Енергетичний Альянс» (далі – ЕА) 
(http://www.e-a.org.ua/), яка об’єднує енергосервісні компанії з метою популяризації 
їхньої діяльності. Серед останніх проектів ЕА є співпраця з Дніпропетровською 
обласною громадською організацією "Координаційний єдиний незалежний центр 
управління реформуванням ЖКГ, ОСББ та ЖБК", метою якого є реформування ЖКГ 
через ОСББ. У тому числі ця співпраця має на меті прискорити вирішення проблем 
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реформування ЖКГ (встановлення засобів обліку, капітальні та поточні ремонти 
будинків за новими технологіями, пошук коштів).

За підтримки ЕСКО «ЕкоСис» (м. Запоріжжя) функціонує портал інформаційних 
проектів «Світ енергозбереження» (http://www.esco.co.ua)

За даними першого випуску електронного журналу «екологічні системи»53у 2011 році  
зазначається, що на українському ринку енергозберження успішно працює багато 
компаній та об’єднань, окрім тих, про які описано вище: «Арена-Еко», «Енергетичний 
альянс», ЗАО «Термо», «Міжнародний центренергоефективних технологій» (ДП МЦЕТ), 
«Уралінвестенерго», «Сервіс-Інвест», ВАТ «Донецкгормаш», ЗАО «ВОЗ-О», «ВЗЛЕТ-
ПРЕМЬЕР», ТОВ Енергозберігаючі технології, ЕСКО-Ресурс, ЕСКО-Запоріжжя, ТОВ 
«Комуненерго», «НІПО-Рубікон», НТП АО «УКРПРОМЕНЕРГО», ЗАО 
УкрНІІЕлектротерм, ПП «Саторі», ТОВ «Лідер -Сервіс», СП «Агрофорс»,«IMEPOWER», 
«ІНТЕК», консалтингова лабораторія «ТЕРМА», ТОВ «Міжгалузеве підприємство 
Енерготехпром», «Демо LTD», Nokian Capacitors Ltd та ніші

Перелік окремих ЕСКО та інформація в мережі Інтернет наведено у таблиці на рисунку 
34:

Рисунок 34:  Перелік ЕСКО в Україні 

WEB Компанія
http://www.esco-rivne.com/ JSC ESCO-Rivne
http://www.esco-center.com.ua/ ESCO-Center.
http://www.ukresco.com/ JSC UkrESCO
http://ecosys.com.ua/ ESCO EcoSys.
http://energoconsalt.com Energoconsult – ESCO
http://www.esco-st.com.ua LLC ESCO "Systemtechnika"

5.1.2 Банки

За даними Національного банку України54 в 2010 році ліцензію Національного банку 
України на здійснення банківських операцій мали 175 банків. Власний капітал банків 
склав 136,8 млрд. грн. або 14,5% пасивів банків. Власний капітал банків має таку 
структуру. Сплачений зареєстрований статутний капітал складає 103,1% від капіталу; 
дивіденди, що спрямовані на збільшення статутного капіталу – 0,3%; емісійні різниці –
5,4%; загальні резерви та фонди банків – 9,3%; результати минулих років – (-18,2%);
результати звітного року, що очікують затвердження – (-3,3%); результати поточного 
року – (-4,8%); результат переоцінки основних засобів, нематеріальних активів, цінних 
паперів у портфелі банку на продаж та інвестицій в асоційовані компанії – 8,2%.

Зобов’язання банків становили 807,8 млрд. грн. Основні складові зобов’язань: - кошти 
фізичних осіб – 262,6 млрд. грн., або 32,5% від зобов’язань;- строкові вклади (депозити) 
інших банків та кредити, що отримані від інших банків, – 173,1 млрд. грн., або 21,4%;-
кошти суб’єктів господарювання – 140,3 млрд. грн., або 17,4%. Банки мають таку 
структуру коштів населення з точки зору строковості. Строкові кошти складають 200,4 
млрд. грн., або 76,3% від загальної суми коштів населення, а кошти на вимогу – 62,3
млрд. грн., або 23,7%.

Активи банків становили 944,6 млрд. грн., загальні активи – 1 093,1 млрд. грн. Банки 
мають таку структуру загальних активів. Готівкові кошти, банківські метали та кошти в 
НБУ – 4,8% від суми загальних активів, залишки коштів на коррахунках, що відкриті в 

53
http://esco-ecosys.narod.ru/2011_1/art067.htm

54 http://bank.gov.ua/Publication/bank_sup/Results/2010/01122010.htm
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інших банках – 5,8%, кредитні операції – 69,3%, вкладення в цінні папери – 7,2%,
дебіторська заборгованість – 2,9%, основні засоби та нематеріальні активи – 3,9%,
нараховані доходи до отримання – 4,7%, інші активи – 1,4%.

В Україні функціонує Асоціація українських банків55. АУБ є некомерційною організацією, 
яка об’єднує діючі в Україні комерційні банки та представляє їх системні інтереси у 
відносинах з Національним банком, Верховною Радою, Адміністрацією Президента, 
Кабінетом Міністрів, Державною податковою адміністрацією, Верховним судом України, 
іншими державними та недержавними установами та організаціями. Призначення АУБ 
полягає у сприянні розвитку банківської системи України. Членами АУБ є 120 з поміж 
175 діючих в Україні комерційних банків. У додатку 44 розміщено показники діяльності 
банків за 2010 рік.

Із 20 найбільших банків за обсягом кредитно-інвестиційного портфелю (див. таблицю 
на рисунку 35) у більшості із них частка кредитів, виданих фізичним особам від 
загального КІП становить більше 20%. Серед лідерів кредитування фізичним особам є 
Укрсоцбанк (57%), Надра (75%), Форум (40%), Сведбанк (68%), Дельта (46%) та 
Укргазбанк (33%).

Рисунок 35:  Окремі показники діяльності 20 найбільших за КІП банків України

No Банк

КІП** Питома 

вага (%)

В тому числі
Частка 

кредитів фіз 

особам від 

КІП (%)

Кредити 

юридичним 

особам ***

Кредити 

фізичним 

особам

Всього 613285.1 100 476181.4 144121.5

1 ПРИВАТБАНК 93189.87 15.195 79558.32 19046.33 20

2 УКРЕКСIМБАНК 53630.81 8.745 48881.91 1095.03 2

3 ОЩАДБАНК 49234.79 8.028 39034.64 4614.52 9

4 УКРСОЦБАНК* 30799.11 5.022 16212.76 17496.9 57

5 ПРОМIНВЕСТБАНК* 26872.16 4.382 23948.54 1192.72 4

6 ВТБ БАНК 26774.67 4.366 25817.96 2715.89 10

7 ОТП БАНК 21093.38 3.439 11591.53 9399.54 45

8 АЛЬФА-БАНК 18575.75 3.029 16560.12 4306.14 23

9 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 17158.58 2.798 13550.62 3815.62 22

10 НАДРА 16685.74 2.721 8568.87 12547.63 75

11 ПУМБ 12672.58 2.066 9763.36 3111.54 25

12 БРОКБIЗНЕСБАНК 11092.38 1.809 8364.82 2382.99 21

13 КРЕДИТПРОМБАНК* 10784.91 1.759 7486 2525.59 23

14 ФОРУМ 9692.43 1.58 8900.71 3889.05 40

15 ПIВДЕННИЙ* 8246.29 1.345 7458.22 885.24 11

16 СВЕДБАНК 7958.36 1.298 8167.25 5427.42 68

17 СБЕРБАНК РОСIЇ 7900.08 1.288 7397.06 1221.49 15

18 ДЕЛЬТА 7607.46 1.24 6732.24 3468.59 46

19 IНГ БАНК УКРАЇНА 7599.73 1.239 6412.82 97.9 1

55
http://aub.org.ua/
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No Банк

КІП** Питома 

вага (%)

В тому числі
Частка 

кредитів фіз 

особам від 

КІП (%)

Кредити 

юридичним 

особам ***

Кредити 

фізичним 

особам

20 УКРГАЗБАНК 7579.05 1.236 5881.01 2517.64 33
Джерело: підготовлено ІМР за матеріалами http://aub.org.ua/
млн. грн., станом на 01.01.2011 р.

За результатами інтерв’ю, проведених з представниками банків Альфа-банк, 
Райффайзен банк Аваль, Форум, Укрсіббанк, Укрексімбанк визначено, що після 
фінансової кризи 2008 року діяльність з кредитування фізичних осіб та малого і 
середнього бізнесу більшістю з зазначених вище банків була призупинена. Лише в 2011 
році розпочалося відродження цієї діяльності. 

На даний час жоден із перелічених вище банків не мав у своєму кредитному портфелі 
продуктів для кредитування інвестицій в енергозбереження будинків. При цьому, банки 
висловили інтерес стосовно надання фінансування мешканцям на заходи з поліпшення 
енергоефективності будинків.

З точки зору кредитування фізичних осіб на інвестиції в енергоефективність, то 
практично усі банки, які були опитані, мають кредитні продукти для цілей проведення 
ремонтів або придбання обладнання. Головною умовою такого кредитування є застава 
нерухомості (житла, тощо). Відсоткові ставки такого кредитування варіюють від 15,6% 
до 29% на рік. Термін кредитування може бути до 7- 15 років. 

Суб’єктам господарювання, діяльність яких пов’язана з продажем обладнання та 
матеріалів, деякі банки пропонують умови кредитування фізичних осіб – клієнтів таких 
продавців, під залог цього обладнання. Щодо продажу матеріалів (таких як 
теплоізоляційні матеріали, суміші тощо), то деякі банки готові розглядати умови 
кредитування фізичних осіб окремо для кожного клієнта – постачальника таких 
матеріалів. Таке кредитування надає можливість постачальникам обладнання та 
матеріалів пропонувати своїм клієнтам відстрочку платежу до 3-х років. Відсоткові 
ставки за такими кредитами становлять щонайменше 36% річних.  

При цьому, жоден з банків не готовий здійснювати запозичення ОСББ як юридичній 
особі. Це, в першу чергу, пов’язано з неприбутковим статусом ОСББ і відсутністю 
застави за запозиченнями. Для кредитування ОСББ на умовах без залогового 
кредитування на перешкоді є законодавча невизначеність процедури стягнення 
заборгованості ОСББ із своїх членів та не членів. Відсутність чіткої, крок за кроком 
процедури стягнення заборгованості стримує банки у формуванні фінансових продуктів 
для ОСББ як позичальника. 

Представники банків висловили таке бачення необхідних кроків з боку держави та 
законодавців стосовно розвитку ринку кредитування ОСББ:

визначення в законодавчих актах України порядку стягнення заборгованості ОСББ із 
свої членів за кредитними зобов’язаннями;

визначення державою (наприклад, центральними органами виконавчої влади в ЖКГ та 
будівництві) типових проектів з енергоефективності для різних типових моделей 
житлових будинків і пакету будівельної, дозвільної документації, необхідної для 
впровадження запропонованих заходів.

5.1.3 Інші фінансові установи – лізингові компанії, кредитні спілки, тощо

В Україні є досвід реалізації проектів з енергозбереження в житлі із залученням 
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кредитних спілок. Такий досвід має зокрема Львівська область, про що описано вище. 

Нажаль, авторам не відомі приклади фінансування енергозберігаючих заходів 
лізинговими компаніями. Хоча, лізингові компанії можуть потенційно бути надавачами 
фінансування енергозберігаючих заходів в житлі. Представниками банку Райффайзен 
банк Аваль та Альфа-банк висловлювалося бажання розвивати напрямок фінансового 
лізингу для потреб енергоефективності в житлі.

5.1.4 Управителі

Функції з управління будинком та забезпечення його належної експлуатації власники, 
співвласники або за їх дорученням балансоутримувач можуть здійснювати через особу, 
яка за договором з власником чи балансоутримувачем здійснює управління будинком. 
Законодавство не встановлює обмежень щодо такої особи.  Правила управління 
будинком лише вимагають дотримання при управлінні таких умов:

 особа, що здійснює управління будинком, відкриває рахунок в установі банку для 
отримання та здійснення платежів за житлово-комунальні послуги для кожного 
окремого об'єкта, наданого йому в управління. 

 для накопичення коштів на здійснення поточного та капітального ремонтів особа, 
що здійснює управління будинком, відкриває окремі депозитні рахунки.

Таким чином, функції з управління може здійснювати будь-який суб’єкт господарювання 
будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, діяльність якого 
передбачає управління житловим будинком. Сьогодні в Україні є багато житлово-
експлуатаційних підприємств, які працюють за договорами управління. Водночас, на 
момент написання цього звіту авторам не відомі випадки укладання договору на 
управління у вигляді Типового договору. Як зазначалося вище, споживачі мають з 
управляючими компаніями, як правило, договір на надання послуг з утримання 
будинків, споруд та прибудинкових територій.

Як зазначається в пресі,56 за даними Міністерства ЖКГ кількість комерційних фірм на 
цьому ринку управителів житловими будинками скорочується, та на сьогоднішній день 
їх кількість становить не більше 500. 

Можна припустити, що це відбувається через встановлені жорсткі правила визначення 
плати за управління як суми коштів, які сплачує замовник додатково до вартості інших 
житлово-комунальних послуг, якими в будинку є:

 централізоване постачання холодної води та водовідведення;

 централізоване опалення та постачання гарячої води;

 утримання будинків, споруд та прибудинкових територій (окремо або у складі цієї 
послуги з вивезення ТБО);

 постачання електричної енергії

 постачання природного газу.

Вартість кожної з перелічених вище послуг може містити витрати, які мають бути 
відшкодовані через плату управителю – такі, наприклад, як витрати на збут послуг 
індивідуальним споживачам. Тому, відсутність чіткого розмежування витрат на 
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забезпечення житлово-комунальними послугами в будинку та витрат, які включають 
виконавці таких послуг за встановленими тарифами, створює передумову для 
економічної недоцільності залучення управителя замовником. Відповідно, попит на цю 
послугу відсутній.

Іншою перешкодою для розвитку ринку управителів, які б мали працювати в рамках 
діючого Типового договору на управління будинком, є те, що плата за управління не 
включається до переліку послуг, на які поширюються житлові субсидії та пільги. 

Про значну кількість суб’єктів господарювання у сфері забезпечення експлуатації житла 
(потенційно – управління) свідчить наявність професійних асоціацій та федерацій. На 
українському ринку функціонує Федерація роботодавців підприємств ЖКГ України, яка 
об’єднує значну кількість роботодавців у житловій сфері57, Всеукраїнська асоціація 
«Укржитлоексплуатація». Також про себе заявила міжнародна членська асоціація 
BSRIA58, яка має більш ніж 50-років досвіду з підтримки таких галузей, як будівництво, 
будівельні послуги та послуги управління будівлями. Організація пропонує цілий 
арсенал послуг, в тому числі поради професіоналів з різних галузей, тестування, 
інструментарій, дослідження, управлінські рекомендації щодо ефективного 
використання енергії та водних ресурсів. BSRIA висвітлює передові практики у 
будівельній галузі, а також приклади ефективного управління будівлями. 

Учасники ринку забезпечення експлуатації житла також зазначають проблеми пов’язані 
з діяльністю або бар’єри входу на ринок управління житла59

 В Україні для фізичних та юридичних осіб діють різні тарифи на енергетичні та 
інші ресурси та житлово-комунальні послуги. Для фізичних осіб ці тарифи є 
меншими, ніж для юридичних. Є випадки, коли з приватними житлово-
експлуатаційними підприємствами природні монополісти водо-, тепло-, газо-,
укладають договори як з юридичними особами, а мешканці розраховуються з 
житлово-експлуатаційними підприємствами за тарифами для фізичних осіб. У 
результаті цього житлово-експлуатаційне підприємство має сплатити 
природному монополісту більше, ніж може нарахувати мешканцям.

 Ціна входу на цей ринок для нового учасника ринку є досить високою. За 
оцінками практиків вона становить близько 500 тис. грн. Ці кошти мають
спрямовуватися на оренду приміщення, офісне обладнання, підготовку 
персоналу та необхідну техніку. Обсяг інвестицій на придбання техніки залежить 
від обсягу робіт, які необхідно виконувати в тому чи іншому місті. 

 Сьогодні послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій 
визначаються відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 
р. №529, а плата за такі послуги не забезпечує відшкодування витрат діяльності, 
тому, житлово-експлуатаційні підприємства не мають можливості виконувати 
вчасно весь обсяг передбачених робіт і забезпечувати рентабельну діяльність.

 Накладні витрати для обслуговування одного будинку є досить високими, тому 
має бути значна площа обслуговування однією організацію для конкурентності 
послуг з управління. Учасники ринку оцінюють, що для підвищення доходів 
необхідно брати територію не менше ніж 500 тис.м2 в окремому місті, але не 
більше ніж 1,2 млн. м260.. Якщо брати менше, то бізнес не буде рентабельним, 
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оскільки оплата за послуги мешканців не покриватиме витрат на обслуговування 
та утримання спеціалістів. Якщо більше – то необхідно суттєво збільшувати 
штат, і керівник не зможе якісно забезпечувати управління компанією. Окремі 
спеціалісти інформують, що рентабельність діяльності у 2010 році була лише 
6%, тому окупність інвестицій є дуже тривалою. На організаційні питання для 
формування такого ринку необхідно більше одного календарного року.

5.1.5 Ринок постачальників обладнання для впровадження заходів з 
енергозбереження 

Ринок суб’єктів господарювання, які працюють у сфері енергозбереження житлових 
будівель є досить значним.

У сфері термомодернізації будівель найбільшими учасниками ринку та організаціями, 
які його формують є "Хенкель Баутехник (Україна)", «Данфосс», «Кнауф Інсулейшн 
Україна», ROCKWOOL Україна. Ці компанії мають широке регіональне представництво 
та пропонують значний асортимент продукції. Функціонує Українська Асоціація 
«Виробники пінопласту», некомерційна організація, що представляє інтереси провідних 
українських виробників пінополістерольних утеплювачів61. Цією Асоціацією та 
Агентством індустріального маркетингу впроваджується інформаційно-соціальний 
проект TeploDoma (http://www.teplodoma.org). В рамках цього проекту можна одержати 
перелік компаній у будь-якому регіоні України, які займаються утепленням.

Аналізуючи інформаційні матеріали зазначених вище виробників про їхню діяльність в 
Україні, можна зробити висновок, що усі вони позиціонують себе активними учасниками 
ринку термомодернізації та фактично розвивають цей бізнес шляхом інструментів 
маркетингу. Що свідчить пор інтерес до ринку енергозбереження в житловій сфері.

Інформацію про суб’єктів господарювання на ринку виробництва віконно-дверних та 
фасадних конструкцій містить тематичний каталог «Фасад-інфо»62. Усі вони потенційно 
зацікавлені у розвитку ринку енергоефективності в житловій сфері.

Міжнародних виробників енергозберігаючого обладнання та технологій, просувають на 
ринку України торгові представництва країн, про які описано було вище. 

Переважно зазначені вище компанії впроваджують проекти в індивідуальному 
будівництві житла. Головною перешкодою для компаній, постачальників обладнання та 
матеріалів для впровадження енергозбереження в багатоквартирних будинках є 
відсутність колективного замовника на їхні послуги. 

5.1.6 Ринок постачальників енергетичних та інших ресурсів та виконавців 
житлово-комунальних послуг (окрім управління)

Постачання енергетичних ат інших ресурсів здійснюють в Україні підприємства сфери 
водо-, теплопостачання, водовідведення, енерго- та газопостачання. Послуги з 
утримання будинків, споруд та прибудинкових територій надають житлово-
експлуатаційні підприємства. Ці підприємства є як комунальної, так і приватної форми 
власності.

Інтерес та можливості зазначених підприємств підтримувати енергоефективність 
шляхом фінансування поліпшень через плату за послуги напряму залежать від 
можливостей відшкодування інвестицій в тарифах.

Узагальнена інформація стосовно порядків ціноутворення на постачання енергетичних 
та інших ресурсів та надання житлово-комунальних послуг, наведена в таблиці на 
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рисунку 36. На її підставі можна зробити висновок про те, що у підприємств є інтерес і 
можливості впроваджувати такі інвестиційні заходи з енергоефективності в житлових 
будинках:

Рисунок 36: Узагальнена інформацію стосовно порядків ціноутворення на 
постачання енергетичних та інших ресурсів та надання житлово-комунальних послуг

No

Сфера діяльності Вид інвестицій у житловому 

будинку

Джерело 

відшкодування/нормативно-

правовий акт

1
Водопостачання Придбання та 

встановлення будинкових 
засобів обліку води;

Тариф на послуги 
централізованого 
водопостачання і 
водовідведення/Постанова КМУ 
№959, Постанова НКРЕ № 243 
від 17.02.2011 "Про 
затвердження Порядку 
формування тарифів на 
централізоване водопостачання 
та водовідведення" (не набрав 
чинності)

2
Водовідведення - -

3
Виробництво 
теплової енергії, що 
виробляється на 
ТЕЦ, ТЕС, АЕС та 
на установках з 
використанням 
нетрадиційних або 
поновлюваних 
джерел енергії (для 
здійснення 
підприємницької 
діяльності)

Влаштування систем 
виробництва теплової 
енергії для житлового 
будинку з використанням 
нетрадиційних або 
поновлюваних джерел 
енергії 

Тариф на електричну та теплову 
енергію, що виробляється на 
ТЕЦ, ТЕС, АЕС та на установках 
з використанням нетрадиційних 
або поновлюваних джерел 
енергії/ Постанова НКРЕ "Про 
затвердження Порядку 
розрахунку тарифів на 
електричну та теплову енергію, 
що виробляється на ТЕЦ, ТЕС, 
АЕС та на установках з 
використанням нетрадиційних 
або поновлюваних джерел 
енергії" №896 від 12.10.2005

4
Постачання 
теплової енергії

Придбання та 
встановлення будинкових 
засобів обліку теплової 
енергії;

Тариф на теплову 
енергію/Постанова КМУ №959 
(для суб’єктів до 20/Гкал.год, 
Постанова

НКРЕ №242 від 17.02.2011 "Про 
затвердження Порядку 
формування тарифів на теплову 
енергію, її виробництво, 
транспортування та постачання" 
(не набрав чинності) для 
суб’єктів вище 20 Гкал/год

5
Надання послуг ЦО 
та ГВП

Придбання та 
встановлення будинкових 
засобів обліку теплової 
енергії та гарячої води;

Заміна, реконструкція 
внутрішньобудинкових 

Тариф на послуги ЦО та 
ГВП/Постанова КМУ №959
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No

Сфера діяльності Вид інвестицій у житловому 

будинку

Джерело 

відшкодування/нормативно-

правовий акт

мереж ЦО та ГВП;

Встановлення, 
реконструкція,
модернізація ІТП;

Встановлення, заміна, 
реконструкція, 
модернізація насосів для 
підкачування води

6
Надання послуг з 
утримання будинків, 
споруд та при 
будинкових 
територій

Інвестиції на встановлення 
приладів обліку 
споживання електроенергії 
у місцях загального 
користування та ліфтах, 
влаштування 
енергозберігаючого 
обладнання та пристроїв у 
житловому фонді; 
виконання 
енергозберігаючих заходів 
при підготовці житлового 
фонду до зимового періоду 
та застосування в
ремонтних роботах 
енергозберігаючих 
матеріалів і технологій; 
інвестиції  у об’єкти 
освітлення місць 
загального користування 
(вартісне обмеження - 2500
грн. - ця сума є вартісним 
критерієм віднесення 
матеріального активу до 
складу МНМА відповідно 
до  Податкового кодексу 
України для цілей 
оподаткування)

Тариф на послуги з утримання 
будинків, споруд та при 
будинкових територій/Постанова 
КМУ №529

7
Електропостачання 
населення

- -

8
Газопостачання 
населення

- -

За умови встановлення для суб’єктів господарювання тарифів на рівні, що дозволяє 
впроваджувати інвестиційні заходи в будинках, суб’єкти житлово-комунальної сфери 
можуть і мають бути зацікавлені в реалізації інвестиційних заходів, спрямованих на 
енергозбереження. При цьому, є декілька причин для того, щоб ці підприємства не були 
зацікавлені у впровадженні інвестицій в енергозбереження житлового будинку та 
налагодження будинкового обліку споживання ресурсів:

5.1.7 Висновки 

Виробник теплової енергії, який є одночасно транспортувальником, постачальником 
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теплової енергії та виконавцем послуг ЦО та ГВП у житловому будинку не зацікавлений 
у запровадженні будинкового обліку теплової енергії. Облік споживання теплової енергії 
на вводі в житловий будинок у багатьох випадках призведе до виявлення 
понаднормативних втрат теплової енергії при її транспортуванні та виробництві. 
Нормативні витрати в мережах для більшості підприємств теплопостачання 
визначаються відповідно до нормативів (КТМ -204). і становлять максимально близько 
15-16% від обсягу теплової енергії, поданої в мережу (13% - втрати за рахунок 
охолодження та 2-3% - втрати за рахунок витоків).  Дані численних енергоаудитів 
останнім часом свідчать про те, що середня величина втрат теплоти у теплових 
мережах протягом опалювального періоду становить не менше 17% від відпущеної до 
теплових мереж, і не менше 29% - у неопалювальний період року. Оскільки до 
розрахунку тарифів дозволяється включати лише 13% втрат тепла, від обсягу, що 
потрапляє до розподільчої системи, немає мотивації для запровадження обліку 
споживання теплової енергії.

Облік споживання теплової енергії на вводі в житловий будинок як правило призводить  
до виявлення значної різниці між плановим та фактичним обсягом реалізації теплової 
енергії для потреб опалення. Порядок формування тарифів на послуги з 
централізованого опалення (ПКМУ №955) передбачає нормативний метод планування 
обсягів теплової енергії для потреб опалення у будинку. Фактичний же обсяг реалізації 
теплової енергії (за даними щонайменше 50 теплопостачальних підприємств) 
виявляється меншим в середньому на 20-30% від планового. Це призводить до 
необхідності здійснення перерахунків споживачам, що у випадку дії одноставкових 
тарифів має негативні фінансові наслідки, оскільки підприємства не можуть повністю 
покрити свої умовно-постійні витрати. 

Виробник теплової енергії, який є одночасно транспортувальником, постачальником 
теплової енергії та виконавцем послуг ЦО та ГВП у житловому будинку також не 
зацікавлений у запровадженні будинкового обліку гарячої води, у випадку якщо він 
купує холодну воду для потреб гарячого водопостачання. Облік споживання гарячої 
води на вводі в житловий будинок у багатьох випадках призведе до виявлення 
понаднормативних втрат гарячої води як на етапі її транспортування, так і в будинках. 

Незважаючи на законодавчу можливість (відповідно до ПКМУ № 955) включати в тариф 
на надання послуг з централізованого постачання гарячої води нормативні втрати 
теплової енергії та води в мережах систем централізованого постачання гарячої води, 
на практиці цього не відбувається. Така ситуація склалася через відсутність нормативів 
(норм) таких втрат.

Виконавець послуг ЦО та ГВП у житловому будинку при інвестуванні в інженерні 
системи ЦО та ГВП будинку повинен капіталізувати витрати на ці інвестиції у своєму 
балансі, що, з правової точки не описано у типовому договорі про надання відповідних 
послуг. Відповідно, немає стандартних положень щодо права власності на майно, 
створене, при інвестуванні в енергозбереження будинку. За умови розірвання договору 
між виконавцем послуг та споживачами, інвестиції в об’єкт, що належить співвласникам 
будинку, набувають правової невизначеності, а відповідно, створюють потенційно 
проблеми в бухгалтерському обліку та оподаткуванні.

Постачальник теплової енергії в будинок в разі ненадання послуг або надання їх не в 
повному обсязі або зниженої якості, за умови неякісного надання послуг в окремі 
квартири житлового будинку, не має змоги за чинними правилами проведення 
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перерахунків споживачам63 відшкодувати витрати на поставку всього обсягу теплової 
енергії в будинок, на якому встановлений засіб обліку теплової енергії. 

У сфері водопостачання і водовідведення проблемою є те, що водопостачальне 
підприємство не має можливості відшкодувати витрати води у разі, якщо в будинку є 
витоки із загально будинкової мережі64. Водопостачальне підприємство не має 
ресурсів на приведення внутрішньобудинкових систем водопостачання в технічно 
прийнятний стан та запобігання витоків. Витрати на поточний ремонт та технічне 
обслуговування є складовою тарифу на послуги з утримання будинку. Відповідно,  
водопостачальне підприємство немає економічних важелів впливу на житлово-
експлуатаційні підприємства за неякісне обслуговування систем будинку.

Немає чіткої відповіді в законодавстві про те, в якому тарифі можуть відшкодовуватися 
витрати на встановлення та функціонування, наприклад, систем опалення на 
альтернативних джерелах енергії65, а саме: каміни з водяним контуром, сонячні 
батареї, сонячні колектори. Це питання, зокрема, не визначено для багатоквартирних 
будинків.

5.2 ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

5.2.1 Фінансування з державного та місцевих бюджетів

Аналіз практики фінансування з державного бюджету заходів капітального характеру (у 
тому числі з енергозбереження)66 в житлових будинках свідчить про те, що характерним 
є переважне фінансування окремих заходів капітального характеру, без чітких вимог 
щодо співфінансування їх з боку співвласників та проведення їх в рамках першого після 
приватизації капітального ремонту будинку. 

Характерним також є ігнорування потреб співвласників багатоквартирних житлових 
будинків, розташованих у селах і селищах міського типу, спрямування коштів лише в 
міста. Можна також спостерігати найменування законодавцем багатоквартирних 
будинків, де хоч і приватизовано квартири, але не створено ОСББ чи ЖБК, "будинками 
державної та комунальної власності". Певні позитивні, хоч і недостатні, зрушення 
можна спостерігати лише в 2010 році.

Постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2010 р. № 461 затверджено 
«Порядок використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду, передбачених для 
реалізації Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-
комунального господарства на 2009-2014 роки та Загальнодержавної програми "Питна 

63
ПКМУ №151 від 17.02.2010 «Про затвердження порядку проведення перерахунку розміру плати за надання послуг з 

централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в 
повному обсязі, зниженої якості»

64 ПКМУ №630 від 21.07.2005 «Про затвердження правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної 
та гарячої води і водовідведення та типового договору по надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної 
та гарячої води і водовідведення»

65 «альтернативні джерела енергії - відновлювані джерела енергії, до яких належать енергія сонячна, вітрова, геотермальна, 
енергія хвиль та припливів, гідроенергія, енергія біомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, 
біогазів, та вторинні енергетичні ресурси, до яких належать доменний та коксівний гази, газ метан дегазації вугільних 
родовищ, перетворення скидного енергопотенціалу технологічних процесів» Закон України "Про альтернативні джерела 
енергії" №555-IV від 20.02.2003

66 Висновки базуються значною мірою на результатах дослідження ІМР в ході виконання науково-дослідної роботи 
«Розроблення методичних рекомендацій щодо організації першого капітального ремонту житлового будинку його 
власниками, співвласниками та державою через механізм спільного фінансування (заключний), 2010», підготовлену ТОВ 
«ІМР» за договором з Міністерством з питань житлово-комунального господарства України.
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вода України" на 2006-2020 роки», який визначає механізм використання у 2010 році 
виділених коштів.

Відповідно до пункту 5 Порядку, затвердженого Постановою КМУ від 16 червня 2010 р. 
№ 461, бюджетні кошти спрямовувалися на реалізацію Загальнодержавної програми 
реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки, у 
тому числі на : 

 погашення бюджетної кредиторської заборгованості за роботи, схвалені у 
рамках відповідних програм і виконані у 2007-2009 роках за бюджетними 
програмами "Ремонт і реконструкція теплових мереж та котелень", 
"Загальнодержавна програма реформування і розвитку житлово-комунального 
господарства" та "Відшкодування відсоткової ставки по кредитах, спрямованих 
на реалізацію проектів з енергозбереження в житлово-комунальному 
господарстві" – у сумі 41350 тис. гривень; Ці кошти були надані на цілі, 
перераховані у загадній Постанові Кабінету Міністрів України  від 16 червня 2010
р. № 461

 реконструкції та капітального ремонту житлових будинків із застосуванням 
енергозберігаючих технологій і обладнання (ремонт або заміна ліфтів, які 
перебувають в аварійному стані) - у сумі 43653 тис. гривень;

 реконструкції централізованих систем водопостачання і водовідведення з 
використанням енергоощадного обладнання та технологій - у сумі 84755,3 тис. 
гривень;

 енергозбереження, розвитку та реконструкції систем теплопостачання - у сумі 
151712 тис. гривень;

 надання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів: 

 з технічного переоснащення та капітального ремонту житлових будинків (зданих 
в експлуатацію до 1 січня 1989 р.), в яких утворюються нові або вже 
функціонують об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, - у сумі 
105742,5 тис. гривень; 

 з технічного переоснащення та капітального ремонту ліфтів у житлових 
будинках, в яких утворюються нові або вже функціонують об'єднання 
співвласників багатоквартирних будинків, - у сумі 40909,2 тис. гривень; 

 забезпечення широкої громадської підтримки державної політики реформування 
і розвитку житлово-комунального господарства – у сумі 650 тис. гривень;

 реалізації пілотних проектів у сфері житлово-комунального господарства, 
спрямованих на удосконалення системи управління житловим фондом, 
скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних 
ресурсів, у тому числі щодо впровадження використання альтернативних 
джерел енергії та видів палива, - у сумі 20000 тис. гривень, з яких до 10 відсотків 
- на виготовлення проектно-кошторисної документації (стадія "робочий проект").

Фінансування всіх проектів відбувалось за принципом неповернення коштів, у 
відповідності до процедур затверджених відповідними постановами Міністерства 
житлово-комунального господарства України.

За даними Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Микола 
Пашкевич в ході прес-конференції “Підсумки роботи Агентства у 2010 році. Реалізація 
пріоритетних реформ у 2011 році” уряд України розпочне програму пільгового 
кредитування населення, яка дозволить стимулювати усіх громадян до запровадження 
енергоефективних технологій. За попередніми розрахунками такий крок дозволить 
зменшити у побуті витрати теплової енергії на 5,2% від поточного рівня споживання,
витрати води на 4,8% від поточного рівня споживання, витрати електроенергії на 3,7%
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від поточного рівня споживання. В Україні пільгове кредитування теж буде у вигляді 
погашення відсотків за користування кредитами. «Ми будемо ініціювати відповідні зміни 
до Програми енергоефективності на 2010-2015 роки, щоб уже наступного року 
розпочати компенсацію відсотків по кредитам»67 Водночас існує ціла низка місцевих 
ініціатив, які впроваджуються в Україні. Однією з ініціатив, яку варто описати є 
Програма енергозбереження для населення Львівщини на 2009 – 2012 роки68. Це 
спеціалізована програма, орієнтована на підвищення ефективності та зменшення 
обсягів використання енергетичних ресурсів населенням. Мета Програми – реалізація 
комплексу заходів із термореновації будівель та альтернативного 
енергозабезпечення69. Ця програма спиралася на попередню “Програму
енергозбереження для бюджетної сфери і населення на 2006-2008 рр.” і 
використовувала аналогічний до описаного нижче механізм.

У рамках реалізації обласної Програми енергозбереження для бюджетної сфери і 
населення на 2006 – 2008 роки вперше в Україні розроблено ефективний механізм 
стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів. Суть даного механізму 
полягає в тому, що обласний бюджет відшкодовує позичальникам, які отримали кредит 
на заходи з енергозбереження, 15% від відсоткової ставки.Тільки фізичні особи могли 
брати участь у цьому механізмі та подавати запит на відшкодування відсоткової
ставки.70

З метою практичного запровадження даного механізму розроблено та затверджено 
розпорядженням голови облдержадміністрації Порядок відшкодування відсотків за 
кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих 
заходів.

Згідно з даним Порядком, відшкодування відсотків здійснюється на підставі 
Генерального Договору про співробітництво між головним розпорядником коштів 
обласного бюджету, передбачених на фінансування заходів з енергозбереження, та 
кредитно-фінансовою установою. Відшкодування відсотків за кредитами здійснюється 
на впровадження таких енергозберігаючих заходів:

 утеплення стін будинків, підлоги, горищ та дахів.

 встановлення рекуператорів тепла.

 встановлення та заміну вікон, вхідних дверей та віконно-балконних конструкцій.

 встановлення та реконструкцію електроопалення за енергозберігаючими 
технологіями.

 встановлення та реконструкцію індивідуальних систем опалення, у тому числі 
альтернативних до природного газу.

Заходи мають впроваджуватися підрядником на вибір позичальника. Таким 
підрядником може бути будь-яке підприємство, що надає відповідні послуги.

Упродовж терміну дії попередньої Програми (2006 – 2008 роки) населенням отримано 
5320 кредитів на загальну суму понад 44 млн. грн. (у середньому приблизно 8 300 грн. 
на позику), компенсаційні виплати за якими становили 3,3 тис. грн. (приблизно 617 
грн/позику). Протягом 2008 року спостерігалася чітка тенденція до збільшення кількості 

67
http://naer.gov.ua/archives/3654

68 http://www.loda.gov.ua/ua/priorities/energysaving/Programs/
69

У цьому розділі використано матеріали, підготовлені ІМР для МБРР та описані у звіті “Municipal Energy Efficiency Market 
Assessment in the Selected Ukrainian Cities VOLUME 1: General Review of the Technical Potential and Cost-Effectiveness of
Energy Efficiency Improvements and Key Barriers in the Municipal Sector of Ukraine, 2010”

70 http://www.loda.gov.ua/ua/priorities/energysaving/Programs/
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кредитів та їх вартості, що свідчить про збільшення рівня довіри населення до держави, 
а також про те, що населення все частіше схиляється до комплексного вирішення 
проблем енергозбереження. 

Обласний бюджет компенсував позичальнику 15% від відсоткової ставки для звичайних 

енергозберігаючих заходів (утеплення стін, заміни вікон, дверей) та 20% – для заходів з 

впровадження використання альтернативних джерел енергії. Кредити надавалися 

кредитно-фінансовими установами, які визначені операторами даної програми. 

Найактивнішими операторами впродовж 2006-2008 років були: Ощадбанк, Банк "Львів", 

Кредобанк, а також кредитні спілки "Анісія", "Вигода", "Самопоміч". Комерційна 

відсоткова ставка позик на проекти енергоефективності на той час становила 24,9%

річних і більше, а кінцева відсоткова ставка, що сплачувалася позичальником, 

становила 9,9% річних і більше71.

Звіт72 голови одного із районів Львівської області про виконання Програми соціально –
економічного та культурного розвитку Городоцького району за 2010 рік містить 
інформацію про реалізацію обласної програми з енергозбереження у 2010 році. Так, у 
звіті зазначено, що Програмою енергозбереження для населення Городоччини на 2010-
2012 роки передбачено відшкодування операторами Програми 15 % з обласного 
бюджету від відсоткової ставки та 10 % від відсоткової ставки з районного бюджету 
укладено генеральні угоди між райдержадміністрацією та кредитно–фінансовими 
установами, а саме: ЦКС «Анісія» (40% річних), КС «Львівська» (30% річних), КС 
“Вигода” (34% річних), АКБ «Львів» (24,9% річних) та Ощадбанк (30% річних) видано 
кредитів на загальну суму 587,8 тис. грн. 91 мешканцю району. Середня вартість 
кредиту становить 6,5 тис. грн. відшкодування з районного бюджету становить 5,0 тис. 
грн.

Загальною проблемою, яка сьогодні гальмує створення публічно-приватного 
партнерства при реалізації енергозбереження в житловому секторі, є 
короткостроковість бюджетної підтримки (3 роки за умови реалізації бюджетної 
програми) та щорічна зміна умов та порядку бюджетного фінансування відповідно до 
закону про державний бюджет на відповідний рік. 

Оскільки реалізація заходів капітального характеру в житлових будинках за умови їх 
фінансування за бюджетні кошти вимагає дотримання значної кількості вимог щодо 
проектування та дотримання плану фінансування будівництва, то щорічна зміна умов 
виділення коштів з бюджету фактично не дозволяє державі та органам місцевого 
самоврядування запровадити широкомасштабний проект підтримки енергозбереження 
в житловому секторі. Для цього необхідна розробка спеціального механізму державної 
підтримки. Одним із можливих механізмів такої підтримки міг би стати, наприклад, на 
перших порах – фонд фінансування енергоефективності у формі фінансової установи 
публічного права. 

5.2.2 Гранти

Сьогодні в Україні впроваджується низка проектів міжнародної технічної допомоги, які 
передбачають співфінансування проектів у житловій сфері, але переважно, вони 
спрямовані на підтримку ОСББ і передбачають участь у спільному фінансуванні 
проектів на безповоротній основі.

71
http://www.banklviv.com/page/ua/personcredits/

72
http://www.gorodok-vlada.gov.ua/engine/2011/03/09/zvit-golovi-gorodocko%D1%97-rajderzhadministraci%D1%97-pro-

vikonannya-programi-socialno-ekonomichnogo-ta-kulturnogo-rozvitku-gorodockogo-rajonu-za-2010-rik/
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В Україні активно працює низка торгових представництв європейських країн, які 
підтримують створення комфортних, безпечних, екологічно чистих продуктів та 
енергозберігаючих технологій та турбота про навколишнє середовище.

Нідерландсько-українська стала енергетична платформа за підтримки Державного 
агентства Міністерства економіки Нідерландів (NL Agency) нещодавно запропонувала 
можливість фінансування (часткового) розробки техніко-економічного обґрунтування 
проектів в галузі енергозбереження, енергоефективності та використання 
відновлюваних джерел енергії. Задля цього представництво НУСЕП в Україні 
оголосило конкурс на відбір інноваційних енергоефективних проектів. За результатами 
конкурсу буде відібрано 2 (два) проекти, по яким голландські спеціалісти за співпраці з 
українськими партнерами безкоштовно розроблять проектно-кошторисну документацію 
(бізнес-план). Одним з ключових аспектів документації є підготовка проекту до 
отримання фінансування та проробка критеріїв потенційних кредиторів та інвесторів. 
Витрати на розробку ТЕО несе нідерландська сторона. Участь у конкурсі можуть взяти 
українські компанії, організації та муніципалітети, які мають проекти у сфері 
енергозбереження, енергоефективності, переробки сміття та використання 
альтернативних джерел енергії, що потребують розробки ТЕО.

Шведська торговельна рада сприяє експорту товарів, продуктів та послуг із Швеції. 
Допомагає розвиватися шведським компаніям на міжнародному ринку. Основні 
напрямки діяльності - експортна інформація, розвиток експорту, експортний консалтинг. 
http://www.swedishtrade.se/om-exportradet/in-english/

Норвежсько - Українська Торгова Палата (NUCC) – це неприбуткова недержавна 
організація, яка пропонує допомогу норвежським та українським компаніям у розвитку 
їх торгово-економічних відносин та інвестиційних проектів. NUCC було засновано у 
2008 році і відтоді асоціація успішно розширила кількість своїх членів і контактну базу, а 
також сприяла налагодженню нових зв’язків та обміну досвідом поміж існуючими та 
потенційними інвесторами. http://www.nucc.no/nuhk-ukraine.aspx

Європейсько-українське енергетичне агентство (EUEA)73 створена як спільна 
платформа для представників політики, економіки, науки, а також фінансових структур і 
консалтингових компаній в Україні та Європі. Метою Асоціації є сприяння обміну 
інформацією, поєднання потреб з існуючими ресурсами в усіх сферах відновлюваної 
енергетики та енергозберігаючих технологій, надання підтримки бізнесу юридичними та 
законодавчими ініціативами. Асоціація прагне стати основним партнером в 
енергетичних питаннях України та зробити результативний внесок в екологічну та 
послідовну енергетичну політику.

Спільне фінансування донорами проектів у житлових будинках передбачено та 
здійснюється в рамках таких проектів:

 “Реформа міського тепло забезпечення» проект АМР США (http://mhrp.org.ua)

 “Енергоефективнісит в будівлях” проект, GTZ (www.eeib.org.ua)

 ПРООН в Україні. Проекти за 4 напрямами, у тому числі з питань енергії та 
навколишнього середовища http://www.undp.org.ua/

 Проект «Енергоефективність: місцеві партнерські ініціативи» спрямований на 
підтримку партнерств місцевої влади і громад задля покращення 
енергозбереження/ Фонд Східна Європа (ФСЄ)— міжнародна благодійна 
організація, заснована Фондом Євразія  East Europe Foundation (Eurasia 
Foundation Network) with the list of projects covering energy efficiency
http://www.eef.org.ua/index.php?page=catalog&id=77&pid=1&prj

73
http://euea-energyagency.org/
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 Міжнародна фундація «Відродження» 
http://www.irf.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=28186&Itemid=425

 Представництво Європейського Союзу в Україні. 
http://ec.europa.eu/delegations/ukraine/projects/overview/index_en.htm.

 Нідерландсько-українська стала енергетична платформа за підтримки 
Державного агентства Міністерства економіки Нідерландів (NL Agency) 
www.nusep.org."Municipal Heating Reform" project, USAID (http://mhrp.org.ua)

5.3 МОЖЛИВІСТЬ ТА БАЖАННЯ МЕШКАНЦІВ ФІНАНСУВАТИ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПОТРЕБИ

Можливість та бажання мешканців фінансувати інвестиційні потреби житлових будинків 
оцінювалися за методом фокусних груп. Процес проведення та результати трьох фокус 
груп надаються в окремому звіті. Тут наведено основні висновки, що були 
сформульовані за результатами проведеного дослідження. Дослідження думки 
мешканців міста Києва з основних питань підвищення енергоефективності 
багатоквартирних будинків проведено у березні-квітні 2011 року. Метою та завданнями 
дослідження було з’ясувати, що громадяни розуміють під словом 
«енергоефективність»;з’ясувати рівень обізнаності мешканців про можливі заходи з 
підвищення енергоефективності будинку та вартість впровадження цих заходів; 
визначити оцінку ступеня актуальності проблеми енергоефективності та 
енергозбереження для населення України; з’ясувати як мешканці бачуть роль держави, 
місцевої влади, комунальних підприємств та самого населення в справі підвищення 
енергоефективності житлового сектору; виявити за яких умов мешканці готові 
інвестувати в підвищення енергоефективності своїх будинків. 

Основним критерієм відбору учасників для опитування є рівень доходів. За цим 
критерієм було визначено три цільові групи:

1. Малозабезпечені (у тому числі ті, хто не працю та пенсіонери);

2. Громадяни з середнім рівнем доходу (переважно працівники бюджетної сфери: 
лікарі, вчителі та інші);

3. Громадяни з рівнем доходу вище середнього (менеджери вищої та середньо 
ланки, керівники та інші).

Загалом було проведено три фокус групи, в яких прийняли участь 28 осіб. Узагальнені 
результати такого опитування представлені нижче. 

Тлумачення поняття «енергоефективність»: У частини респондентів виникли 
певні труднощі стосовно інтерпретації терміну «енергоефективність». Представники 
бюджетної сфери та бізнесу формулюють це поняття більш чітко ніж малозабезпечені 
учасники опитування. Енергоефективність у застосуванні до будинку вони розглядають 
як умову забезпечення необхідного комфорту проживання за мінімально можливих 
витрата та втрат ресурсів. Частина малозабезпечених учасників фокус груп розуміють 
енергоефективність досить звужено, пов’язуючи поняття виключно з економією 
електроенергії та зменшення плати за неї, залишаючи без уваги питання ефективного 
використання теплової енергії  .  

Рівень обізнаності про енергоефективні заходи та їх вартість: Практично усі 
учасники фокусних груп мають уявлення про те, які можуть бути енергоефективні 
заходи. Про їхню енергоефективність та вартість мешканці знають або із власного 
досвіду, або від друзів, родичів, сусідів. Лише одиниці щось чули або читали про це у 
ЗМІ. Одна жінка була вдячна організаторам за запрошення взяти участь у фокус групі, 
оскільки в процесі обговорення вона дізналася дуже багато нової та цікавої інформації.
Найбільш популярними заходами, які учасники вважають енергоефективними з точки 
зору забезпечення теплового комфорту, - це заміна вікон, вхідних дверей та утеплення 
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стін. Утеплення даху або підвалу в якості енергоефективного заходу пропонували лише 
декілька респондентів. Установку індивідуального теплового пункту в якості 
енергоефективного заходу не назвав жоден з учасників. Для багатьох опитаних 
важливим енергоефективним заходом є можливість регулювати у бік зменшення 
надходження тепла в самій квартирі, приміром, за допомогою регуляторів на батареях, 
аби не допустити втрат енергії через відкриті хвіртки та вікна. Окремі представники із 
групи малозабезпечених та бізнесу вважають, що підвищення енергоефективності та 
енергозбереження можуть забезпечуватися  по квартирним обліком енергії, який 
дозволить оплачувати спожите тепло, а не  «міфічні» квадратні метри. 

Оцінка степені актуальності проблеми енергоефективності та 
енергозбереження для населення в Україні 

На думку переважної більшості респондентів, населення (і вони самі включно) серйозно 
не замислюється над проблемою енергоефективності та енергозберження
Учасники пояснюють таку ситуацію по-різному. Одні вважають, що у сучасних 
непростих умовах людям не до глобальних проблем, оскільки, в першу чергу, їх хвилює 
питання виживання. Інші, пояснюють це багаторічною звичкою безгосподарного 
відношення до ресурсів внаслідок їх доступності та низької вартості. Однак більшість 
учасників фокус груп впевнені, що стимулом для підвищення енергоефективності в 
житловому секторі стає постійне подорожчання енергоресурсів для настелення. 
Частина респондентів вважають, що необхідно інформувати мешканців про роль 
енергозбереження та підвищення енергоефективності у справі збереження 
навколишнього середовища та запобігання змін клімату. 

Участь держави, місцевої влади, комунальних підприємств та самого 
населення у справі підвищення енергоефективності житлового сектору: 
Значна частина респондентів не змогла дати чітких відповідей на це питання.  Їх 
рекомендації відносно участі перелічених вище сторін є декларативними та 
поверхневими. При цьому, частина представників бізнесу дають досить негативну
оцінку  діям держави у сфері підвищення енергоефективності. Деякі учасники очікують 
від держави  удосконалення законодавства для підвищення енергоефективності  на 
усіх рівнях та активізації інформаційно - роз’яснювальної роботи  по ключових питаннях 
енергозберження. У той же час більшість респондентів в усіх фокусних групах 
відводять визначальну роль у підвищенні енергоефективності самим мешканцям. 
Учасники, які проживають в кооперативних будинках або будинках, де створені ОСББ, 
та враховуючи свій досвід, вважають, що майбутнє у сфері підвищення 
енергоефективності – за об’єднаннями мешканців. Ця думка одержала підтримку
багатьох учасників. 

Готовність фінансувати впровадження енергоефективних заходів: Більшість 
учасників усіх фокус груп готові інвестувати в проекти підвищення енергоефективності 
багатоквартирних будинків. Найбільш прийнятними умовами фінансування для 
малозабезпечених та представників бюджетної сфери є розстрочка або кредит на 
термін  до 4-5 років, а для представників бізнесу -на строк від півроку до року. За 
поліпшення готові заплатити одноразово менше половини представників бізнесу. 
Окремі респонденти з числа малозабезпечених та бюдежтників розраховують на участь 
держави у фінансуванні підвищення енергоефективності або на забезпечення 
державою гарантій  виконання підрядниками своїх обов’язків. Абсолютними 
прихильниками участі мешканців у фінансуванні заходів з енергозбереження є 
мешканці будинків, у яких створені ОСББ. 
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6. ФІНАНСОВІ МОДЕЛІ

У цьому розділі аналізуються можливі фінансові моделі, які можуть використовуватися 
для забезпечення фінансових ресурсів, необхідних для впровадження заходів 
енергоефективності у житловому фонді України..

6.1 ЗАГАЛЬНІ МОДЕЛІ

Консультант підготував кілька фінансових моделей, які можна віднести до таких 
категорій: 

 Кредитні моделі;

 Модель револьверного фонду енергоефективності;

 Модель ЕСКО. 

Кожна модель більш детально описана у окремій главі. Слід зазначити, що ці моделі 
мають розглядатися лише як орієнтири витрат і переваг інвестицій у заходи 
енергоефективності. Розрахунки було зроблено на основі таких нині чинних в Україні 
тарифів, поданих у Таблиці 37:

Таблиця 37:  Тарифи, що використовуються у фінансових моделях 

Тарифи

Газ,

на м3,

в середньому1)

Опалення, 

на кВт-год

в середньому 2,3)

Електроенергія, 

на кВт-год, 

в середньому 4)

Гривні 1,5 0,22 0,22

Євро 0,13 0,02 0,02

1)
– тарифи на газ для населення в Україні диференціюються залежно від обсягу, спожитого 

за попередній рік. Таким чином, для споживачів, які використовують менше 2 500 м
3

на рік, 

тариф встановлено на рівні 0,72 грн/м
3
, за умови наявності приладу для обліку споживання 

газу, та 0,79 грн/м
3

за відсутності такого приладу. Споживачі, які використовують 2 500 –

6 000 м
3

на рік, сплачують 1,1 грн/м
3
, понад 6 000 м

3
на рік – 2,25 грн/м

3
, а понад 12 000 м

3
на 

рік – 2,68 грн/м
3
.

2)
– тарифи на опалення для населення формуються місцевим органами влади. Міністерство 

енергетики України оприлюднює тарифи на опалення для кожного обласного центру. Ці 

тарифи коливаються від 122 грн/МВт-год (142 грн/ГКал) до 344 грн/мВт-год (400 грн/ГКал).

3)
– тарифи на опалення виражені у грн/ГКал перераховуються у грн на кВт-год.

4)
– тарифи на електроенергію для населення залежать від кількох факторів: наявності 

системи централізованого опалення, місцезнаходження об’єкта (сільська місцевість), 

наявність встановлених електричних плиток. Тарифи встановлюються у розмірі від 0,18 

грн/кВт-год до 0,24 грн/кВт-год. 

Слід зазначити, що тарифи в Україні поступово зростають, тому у майбутньому 
економічні переваги від впроваджених заходів енергоефективності можуть бути навіть 
більш привабливими для населення. 

6.2 КРЕДИТНІ МОДЕЛІ

Кредитне фінансування є найбільш розповсюдженою моделлю фінансування проектів 
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енергоефективності, особливо у житловому секторі. Кількість кредитних продуктів, 
розроблених для житлової сфери у Словаччині (SLOVSEFF) та Болгарії, показали 
великий успіх цієї моделі. Однак з огляду на правову базу, Україна знаходиться значно 
позаду інших країн, таких як Болгарія та Словаччина, що створює кілька перешкод для 
залучення кредитного фінансування у проекти енергоефективності у житловому 
секторі. До цього часу жоден банк в Україні не запропонував продукт для українського 
ринку модернізації у сфері енергоефективності в житлі. Зустрічі з представниками 
банків виявили такі основні перешкоди: 

 ОСББ не вважаються належним позичальником, оскільки законодавство України 
не передбачає чіткого порядку забезпечення повернення цими об’єднаннями 
боргів від окремих власників;

 Ринок ОСББ розглядається місцевими банками на цей момент, як досить 
невеликий – в Україні зареєстровано 12 000 ОСББ, а тому банки не дуже 
зацікавлені у тому, щоб розробляти нові продукти для такого ринку. Однак, уряд 
України активно просуває створення ОСББ, і очікується, що до 2014 року їхня 
кількість значно збільшиться. 

 Заходи енергоефективності у багатоквартирних будинках вважаються 
соціальним проектом, який має підтримувати та розвивати держава. Оскільки 
власники квартир в одому будинку мають дуже різні доходи, малозабезпечені 
мешканці можуть стати перешкодою для інвестицій в енергоефективність; 
вважається, що пенсіонери взагалі не зацікавлені у інвестиціях; через це від 
цього сектору очікується дуже низький прибуток;

 Як правило, простий період повернення інвестицій перевищує п’ять років, тоді як 
банки не мають достатньо довгострокового капіталу у гривнях.  

У той же час місцеві банки зацікавлені у виході на цей ринок і не бачать перешкод 
підписанню кредитних угод з кожним власником окремо (за принципом надання 
споживчих кредитів, коли квартира виступає у якості забезпечення). Комерційні банки 
також вітають залучення державних банків, які могли би знизити їхні ризики у наданні 
таких кредитів.  

Переваги кредитного фінансування енергоефективних проектів:

 Кредитні лінії є найбільш прямим підходом до фінансування покращення 
енергоефективності, мають досить високий рівень успіху, мають вивірену базу 
для функціонування, та використовуються в багатьох країнах світу.

 Функціонує через існуючу мережу професійних кредитонадавачів (комерційних 
банків)

 Кредитні лінії з пільговими кредитами (зі сприятливими процентними ставками) 
надають додаткових стимулів для населення інвестувати в енергоефективні 
заходи в їхніх будівлях

 Розвиває ринок для енергоефективності в житловому секторі: починаючи з 
покращення обізнаності населення, розвитку попиту на послуги 
енергозбереження та матеріали, і закінчуючи розвитком інтересу до інвестицій в 
енергозбереження серед місцевих банків.

Перешкоди кредитного фінансування енергоефективних проектів:

 Неясно визначені енергозбереження вимагають стабільної кредитоспроможності 
клієнта (або надання значної технічної допомоги для розробки проектів з 
енергозбереження для населення, щоб можна було спроектувати грошові потоки 
проекту)

 В залежності від необхідної технічної допомоги, в деяких випадках операційні 
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витрати можуть бути досить високими

 Пільгові кредитні лінії можуть підтримувати «штучний» попит на 
енергозбереження, що створюється тільки за рахунок пільгових відсоткових
ставок та надання грантів державою залежно від рівня відповідної підтримки.

Банки можуть розглядати такі моделі кредитного фінансування: 

 Модель № 1: Багатоквартирний будинок, підключений до системи 
централізованого теплопостачання;

 Модель № 2: Багатоквартирний будинок, не підключений до системи 
централізованого теплопостачання;

 Модель № 3: Окремі квартири у багатоквартирному будинку;

 Модель № 4: Котеджні будинки (для проживання однієї родини).

У відношенні окремих квартир у житловому будинку Консультант рекомендує не 
заохочувати модернізацію ізоляційних конструкцій окремих квартир – результат такого 
підходу є непривабливим з естетичної та архітектурної точки зору. До того ж, такий 
підхід не дуже спрацював у рамках Національної дотаційної програми для житлового 
сектору в Болгарії, тому було вирішено відмінити таку можливість для окремих квартир. 

У відношенні джерела опалення для окремих квартир у багатоквартирних будинках 
Консультант рекомендує не заохочувати відключення від централізованого 
теплопостачання (якщо будинок підключений до мереж централізованого 
теплопостачання) та встановлення індивідуальних газових котлів. Упродовж останніх 
років багато мешканців самостійно відключилися від мереж централізованого 
теплопостачання та становили квартирні газові котли, головним чином через низьку 
якість централізованого теплопостачання. Ця ситуація спричинила додаткові технічні 
проблеми, які руйнують мережі централізованого теплопостачання та несуть ризики 
для здоров’я людей через неналежну вентиляцію відпрацьованих газів. Міністерство 
регіонального розвитку, будівництва, та житлово-комунального господарства  (раніше 
Міністерство з питань ЖКГ) неодноразово звертало увагу на цю проблему та вживає 
заходів для припинення чи перешкоджання процесу несанкціонованого відключення від 
мереж централізованого теплопостачання.

6.2.1 Модель №1: Багатоквартирний будинок, підключений до системи 
централізованого теплопостачання 

Припущеннями, які використані для розрахунків у цій моделі, є те, що багатоквартирний 
будинок знаходиться в кліматичній зоні І (Рівненська, Житомирська, Тернопільська, 
Хмельницька, Вінницька, Київська, Чернігівська, Сумська, Черкаська, Полтавська, 
Харківська, Кіровоградська, Луганська та Донецька області), споруджений до 1980 року 
та підключений до мереж централізованого теплопостачання.

Для багатоквартирних будинків, підключених до централізованого теплопостачання,
можуть бути запропоновані такі заходи для кредитного фінансування:  

 Ізоляція стін: ізоляція стін за допомогою, наприклад, мінеральної вати для 
досягнення термоопору стін, яка б відповідала нинішнім будівельним нормам в 
України. Так, для кліматичної зони І термоопір стін повинен становити принаймні 
2,8 м2∙К/Вт (або коефіцієнт теплопередачі (U) 0,36 Вт/м2К). Це означає, що 
типовий будинок повинен мати додатковий шар ізоляції мінеральної вати або 
полістиролу товщиною приблизно 100 мм. Початкові інвестиції складають 360
грн/м2 зовнішніх стін. 

 Ізоляція даху: ізоляція даху, наприклад, мінеральною ватою для досягнення 
термоопору даху, який відповідав би нинішнім будівельним нормам в України. 
Так, для кліматичної зони І термоопір даху повинен становити принаймні 3,3 
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м2∙К/Вт (або коефіцієнт теплопередачі 0,3 Вт/м2∙К). Це означає, що типовий 
будинок повинен мати додатковий шар ізоляції мінеральною ватою або 
полістироловими плитами товщиною приблизно 150-200мм. Початкові інвестиції 
складають приблизно 300-350 грн/м2 даху, не враховуючи гідроізоляцію.

 Нові енергоефективні вікна: щоб відповідати нинішнім будівельним нормам в 
Україні, встановленим для кліматичної зони І, вікна у будинку, який має 
щонайменше чотири поверхи, повинні мати термоопір принаймні 0,5 м2∙К/Вт (або 
коефіцієнт теплопередачі нижчий за 1,8 Вт/м2∙К). Для цього мають 
використовуватися однокамерні склопакети з низькоеміссійним покриттям, 
наповнені інертним газом (наприклад, аргоном), як це передбачено стандартом 
EN ISO 10077-1/2006. Можуть також використовуватися і двокамерні склопакети 
з повітряним наповненням, але відстань між скляними листами має бути понад 
12 мм. Початкові інвестиції – 800-900 грн/м2 на кожне нове вікно.

 Новий автоматичний тепловий пункт: такий пункт повинен мати 
центральний прилад управління, який може регулювати подачу тепла, залежно 
від зовнішньої температури, а також денного чи нічного режиму опалення. Пункт
також має включати теплообмінники для подачі гарячої води, циркуляційні 
насоси та регулятори температури. Крім того, така станція повинна бути 
обладнана приладами обліку. Труби опалення мають бути належним чином 
ізольовані для уникнення втрати тепла. Початкові інвестиції – 90.000-100.000 грн 
на будинок. 

 Термостатичні клапани для опалювальних батарей: вважається, що 
будинок має однотрубну систему з обхідними секціями на кожній батареї. У той 
же час, слід зазначити, що більшість житлових будинків в Україні мають 
однотрубну систему, і такі будинки потребують додаткової технічної експертизи 
для того, щоб підібрати належні клапани та збалансувати опалювальну систему 
для попередження порушення розподілу тепла від квартири до квартири. Слід 
зазначити, що рекомендується промивати опалювальну систему у будинку 
(особливо, якщо це не робилося роками) перед встановленням термостатичних 
клапанів для уникнення забивання клапанів осадом. Початкові інвестиції – 250-
350 грн на радіатор для кожного термостатичного клапана, включаючи 
балансування та очищення опалювальної системи.

 Заміна освітлювального обладнання: передбачається заміна найбільш 
зношених ламп розжарювання, 4-5 на квартиру, лампами CFL 15-20W. Початкові 
інвестиції – 35 грн. на лампу. Лампи LED все ще залишаються досить дорогими 
для середнього мешканця, коли ціни починаються з 500 грн за лампочку. 

У Таблиці 38 представлено підсумок економічних результатів такої моделі: 

Таблиця 38:  Оцінка заходів енергоефективності для Моделі 1.

Заходи енергоефективності

Обсяг інвестицій на 
опалювальну площу

Чистий обсяг заощаджень на 
опалювальну площу

Окупність

[грн/м
2
] [€/ м

2
] [кВт-

год/м
2
]

[грн /м
2
.

рік]
[€/м

2

рік]
років

1 Додаткова ізоляція стін 144 12,5 32,8 7,2 0,6 19,9

2 Нові вікна 92 8,0 27,0 5,9 0,5 15,4

3 Додаткова ізоляція даху 80 7,0 12,8 2,8 0,3 28,3

4
Новий автоматичний 
теплопункт 23 2,0 9,8 2,2 0,2 10,7

5 Термостатичні клапани 14 1,3 9,8 2,2 0,2 6,6



Framework Contract FC474/EBSF-2010-08-124F 113

6
Заміна внутрішнього 
освітлення 2 0,2 4,9 1,1 0,1 2,0

Всього: 355 31,0 97,2 21,4 1,9 16,6

На основі вище вказаної таблиці, кредити можуть бути надані для різних пакетів 
заходів, наприклад:

 1. Середні кредити для таких пакетів заходів: 2. Нові вікна, 4. Новий ІТП, 5. 
Термостатичні клапани, та 6. Освітлення (8 тис. грн. на квартиру або біля 700 €)
із загальним періодом окупності 11 років; 

 2. Кредити на загальну термомодернізацію будинків, що включає усі заходи, 
вказані у таблиці. При нинішньому тарифі 0,22 грн/кВт-год (що у 3-5 разів нижче, 
ніж у Європі), загальний період окупності буде 16 років. При середній корисній 
площі квартири 60 м2, середній обсяг інвестицій може складати 21 300 грн. або 1 
900 € на 1 квартиру/домашнє господарство. Загальний обсяг економії енергії 
(остаточний обсяг споживання) складає 46% або новий показник енергетичних 
характеристик квартирного будинку складатиме 112 кВт/м2 у порівнянні з 
базовим споживанням енергії на рівні 210 кВт/м2. Для квартирного будинку на 60 
квартир інвестиції у впровадження заходів енергоефективності складуть 
приблизно 1,3 млн грн. або 115 тис. €. Тому інвестиції мають включати значну 
частину державних грантових субсидій для того, щоб кредит був доступний для 
мешканців;

Слід зазначити, що деякі мешканці самостійно замінили свої старі вікна, а тому можуть 
не підтримати ідею здійснення нових інвестицій у нові вікна, навіть якщо такі вікна 
матимуть кращі термоізоляційні якості.

Головні економічні умови, які повинні виконуватися для того, щоб зробити кредит на 
термомодернізацію можливим і доступним для мешканців:  

 Кредитонадавач: банк, що приймає участь в кредитуванні через кредитну лінію, 
або місцева фінансова організація, прийнята в якості кредитонадавача в рамках 
кредитної лінії

 Позичальник: Кредит може надаватися окремим власникам квартир, які 
співпрацюють між собою, або ОСББ (якщо закон визначає чіткі механізми 
виконання зобов’язань ОСББ);

 Фінансовий внесок мешканців має складати не менше 10 %;

 Державна субсидія (грант) мінімум 50% від початкових інвестицій, що 
сплачується в період видачі кредиту

 Період повернення інвестицій – до 8 років (в залежності від проекту);

 Повернення інвестицій: кожного місяця, згідно з ануітетним кредитом, без 
пільгового періоду

 Відсоток, що сплачується на кредит, має визначатися відповідно до оцінки 
ризику клієнта та проекту банком-учасником. Якщо відсоток перевищуватиме 
10%, то це призведе до збільшення частки державної субсидії для того, щоб ці 
кредити залишалися доступними для мешканців. 

 Технічну допомогу необхідно надавати для розробки ТЕО/енергоаудиту, або 
попереднього проектування

 Технічну допомогу необхідно надавати для визначення затверджених 
технологій, обладнання та постачальників

6.2.2 Модель № 2: Багатоквартирний будинок, непідключений до системи 
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централізованого теплопостачання

Припущення, застосовані для розрахунків для цієї моделі, є схожими до попередніх, 
але не пов’язані з централізованим теплопостачанням. Через це заходи, спрямовані на 
модернізацію ізоляційних конструкцій буднику, будуть схожими до попередніх. Заходи, 
пов’язані з термостатичними клапанами, можуть також застосовуватися у цій моделі, у 
той час, як встановлення нового автоматизованого теплопункту буде замінено на:  

 Конденсаторний газовий котел або котел з високим ККД потужністю до 
300 кВт: цей захід також включає усі необхідні автоматичні прилади контролю, 
які дають можливість регулювати подачу тепла залежно від зовнішньої 
температури та від денного чи нічного режиму, включаючи підготовку гарячої 
води. Тариф для такого випадку визначається як для споживачів, які 
використовують понад 12 000 м3/рік, і дорівнює 0,29 грн/кВт-год.

У Таблиці 39 представлено підсумок економічних результатів такої моделі:

Таблиця 39: Оцінка заходів енергоефективності для Моделі 2 

Заходи енергоефективності 

Обсяг інвестицій на 
опалювальну 

площу

Чистий обсяг заощаджень на 
опалювальну площу

окупність

[грн/м
2
] [€/ м

2
] [кВтгод /м

2
.

рік]

[грн /м
2
.

рік]

[€/ м
2
] років

1. Додаткова ізоляція стін 144 12,5 38,6 11,2 1,0 12,9

2. Нові вікна 92 8,0 28,9 8,3 0,7 11,0

3. Додаткова ізоляція даху 80 7,0 15,7 4,5 0,4 17,7

4. Новий котел з високим ККД 51 4,4 33,4 9,6 0,8 5,3

5. Термостатичні клапани 14 1,3 12,0 3,5 0,3 4,1

6.
Заміна внутрішнього 
освітлення 2 0,2 4,9 1,1 0,1 2,0

Всього: 383 33,4 133,5 38,2 3,3 10,0

Зазначена вище таблиця свідчить про те, що кредити можуть бути надані для різних 

пакетів заходів:

1. Середні кредити для таких пакетів заходів: 2. Нові вікна, 4. Новий котел з високим 
ККД, 5. Термостатичні клапани на батареї, та 6. Освітлення (10 500 грн. на квартиру 
або біля 930 євро) із загальним періодом окупності 7 років

2. Кредити на загальну термомодернізацію будинків, що включає усі заходи, вказані 
у таблиці із загальним періодом окупності 10 років. При середній корисній площі 
квартири 60 м2, середній обсяг інвестицій може складати 24 000 грн. або 2 125 євро на 
1 квартиру/домашнє господарство. Загальний обсяг економії енергії (остаточний обсяг 
споживання) складає 52 % або новий показник енергетичних характеристик 
квартирного будинку складатиме 123 кВт-год/м2 у порівнянні з базовим споживанням 
енергії на рівні 256 кВт-год/м2. Для багатоквартирного будинку на 60 квартир обсяг 
інвестицій у впровадження заходів енергоефективності складе приблизно 1,45 млн грн. 
або 128 000 євро. Тому інвестиції мають включати значну частину державних грантових  
субсидій для того, щоб кредит був доступний для мешканців;

Якщо власники будівель, що підключені до систем централізованого теплопостачання 
вирішать встановити свою котельню на будинок – то нинішній більш високий тариф на 
газ для більших споживачів 0,29 грн/кВт-год не дає будинкам, підключеним до 
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централізованого теплопостачання, економічного обґрунтування для розвитку власних 
котельних станцій.

Головні економічні умови, які повинні виконуватися для того, щоб зробити кредит на 
термомодернізацію можливим і доступним для мешканців:

 Кредитонадавач: банк, що приймає участь в кредитуванні через кредитну лінію, 
або місцева фінансова організація, прийнята в якості кредитонадавача в рамках 
кредитної лінії

 Позичальник: Кредит може надаватися окремим власникам квартир, які 
співпрацюють між собою, або ОСББ (якщо закон визначає чіткі механізми 
виконання зобов’язань ОСББ);

 Фінансовий внесок мешканців має складати не менше 15 %;

 Державна субсидія (грант) мінімум 40% від початкових інвестицій, що 
сплачується в період видачі кредиту

 Період повернення інвестицій – до 6 років (в залежності від проекту);

 Повернення інвестицій: кожного місяця, згідно з ануїтетним кредитом, без 
пільгового періоду

 Відсоток, що сплачується на кредит, має визначатися відповідно до оцінки 
ризику клієнта та проекту банком-учасником. Якщо відсоток перевищуватиме 
12%, то це призведе до збільшення частки державної субсидії для того, щоб ці 
кредити залишалися доступними для мешканців. 

 Технічну допомогу необхідно надавати для розробки ТЕО/енергоаудиту, або 
попереднього проектування

 Технічну допомогу необхідно надавати для визначення затверджених 
технологій, обладнання та постачальників

Модель 2A: Та ж сама модель, але постачання тепла здійснюється за допомогою 
нафтового котла. Її можна застосувати до менш як 1% багатоквартирних будинків. Такі 
будинки слід розглядати окремо та у кожному випадку вирішувати питання необхідності 
переходу на газ, теплові насоси чи біомасу.  

Модель 2B: Та ж сама модель, але перехід з газу чи вугілля на котел з високим ККД, 
що працює на біомасі, повертає негативні показники готівкових надходжень через 
високий тариф на тепло, що виробляється котлами на біомасі. При ціні 1500-1800
грн/тонну біомаси або 0,35 грн за кВт-год у порівнянні з газовим тарифом у розмірі 0,29 
грн/кВт-год чи вугільним тарифом 0,15 грн/кВт-год роблять цю модель неконкурентною 
за нинішніх тарифів. Квартирні будники, які використовують вугільні котли, складають 
не більше 2% житлового господарства. 

6.2.3 Модель № 3: Окремі квартири у багатоквартирному будинку 

Як зазначалося вище, для того, щоб не заохочувати здійснення ізоляційних заходів, що 
не відповідатимуть нормам або архітектурним вимогам, встановленим щодо 
ізоляційних конструкцій, передбачається, що у рамках цієї моделі не буде проводитися 
часткова ізоляція стін і даху окремими мешканцями квартирних будинків.

Для середньої квартири розміром 60 м2 можуть бути запропоновані зазначені нижче 
типові заходи та інвестиції. 

У Таблиці 40 представлено підсумок економічних результатів такої моделі: 
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Таблиця 40:  Оцінка заходів енергоефективності для Моделі 3.

Заходи енергоефективності

Обсяг інвестицій на 
певну площу

Чистий обсяг заощаджень на 
певну площу

окупність

[грн/м
2
] [€/ м

2
] [кВт-

год/м
2
]

[грн /м
2
рік]

[грн/м
2
]

[€/ м
2
]

1. Нові вікна 92 8,0 27,0 2,1 0,2 43,7

2.
Окремий газоконденсаторний котел з 
високим ККД (лише за відсутності 
централізованого теплопостачання) 

160 14,0 30,5 2,4 0,2 66,7

3. Термостатичні клапани 14 1,3 9,8 0,8 0,1 17,9

4. Заміна внутрішнього освітлення 2 0,2 4,9 1,1 0,1 2,0

Всього: 268 23,5 72,2 6,4 0,6 41,9

Середній обсяг інвестицій може складати 16 100 грн. або 1 450 € на 1 
квартиру/домашнє господарство. Загальний обсяг економії енергії (остаточний обсяг 
споживання) складає 30 %. Нинішній тариф 0,078 грн/кВт-год (менше одного 
євроценту) не робить такий проект економічно вигідним без значних державних чи 
донорських грантів.

6.2.4 Модель № 4: Котеджні (приватні) будинки

На відміну від багатоквартирних, приватні будинки як правило не мають юридичних 
перешкод для отримання кредитних ресурсів модернізації та вдосконалення їхньої 
енергоефективності. Також важливо підкреслити, що ця модель буде корисною для 
України, де майже 53% житлового господарства утворюють приватні будинки. 

На додаток до заходів енергоефективності, пов’язаних з ізоляційними конструкціями, 
котлами з високим ККД на газі чи біомасі, а також встановленням термостатичних 
клапанів, у рамках цієї моделі можна застосувати такі заходи:  

 Система теплових насосів: слід зазначити, що ефективність і вартість цієї 
системи значною мірою залежатиме від умов застосування, починаючи від 
клімату, наявності джерел тепла і закінчуючи експлуатаційними умовами. Через 
це технічна оцінка буде важливою при застосуванні кредитних моделей до цього 
заходу. 

 Сонячні підігрівачі для гарячого водопостачання: в умовах українського 
клімату щорічний обсяг тепла, який можна отримати від сонячної енергії складає 
300-800 кВт-год/м2 сонячного колектора, залежно від регіону, ефективності, 
моделі використання, виду сонячної енергосистеми, рівня автоматизації та 
накопичення енергії. Цей захід може бути особливо привабливим для південних 
частин України, особливо Криму, а також може застосовуватися у літніх 
будинках в інших регіонах України. Ціни можуть коливатися від 2 500 до 8 000
грн/м2 для сонячних енергосистем “під ключ” і залежать від їхньої ефективності, 
типу, складності та розміру. Період окупності інвестицій у сонячні системи 
підігріву води на заміну системам підготовки гарячої води, що працюють на 
електроенергії (при тарифі 0,22 грн/кВт-год) може складати 10-25 років. 

Навіть якщо ці заходи вимагають, як правило, високих інвестицій, їхня висока 
ефективність може бути привабливою для власників з вищим рівнем доходу. Крім того, 
різні фокус-групи показали інтерес до встановлення сонячних колекторів для підготовки 
гарячої води у їхніх літніх будинках, навіть якщо це були мешканці з середнім доходом. 

Таким чином для середнього приватного будинку з площею 65 м2 можуть бути 
запропоновані зазначені нижче типові заходи та інвестиції. 
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У Таблиці 41 представлено підсумок економічних результатів такої моделі:

Таблиця 41:  Оцінка заходів енергоефективності для Моделі 4

Заходи енергоефективності 

Обсяг інвестицій на 
опалювальну площу

Чистий обсяг заощаджень на 
опалювальну площу

Період 
повернен

ня

[євро/ м
2
] [кВт-

год/м
2
]

[грн /м
2
.

рік]

[грн/ м
2
]

[євро/
м

2
]

[років]

1. Додаткова ізоляція стін 182 16,0 59,6 9,4 0,8 19,3

2. Нові вікна 136 12,0 26,1 4,1 0,4 32,9

3. Додаткова ізоляція даху 111 9,7 40,4 6,4 0,6 17,3

4. Новий котел з високим ККД 206 18,0 31,5 5,0 0,5 41,4

5. Термостатичні клапани 17 1,5 11,0 1,7 0,2 9,7

6.
Заміна внутрішнього 
освітлення 3 0,3 4,9 1,1 0,1 2,4

Всього: 655 57,5 173,5 27,7 2,6 23,6

При середній корисній площі квартири 65 м2, середній обсяг інвестицій може складати 
42 600 грн. або 3 800 євро на будинок. Загальний обсяг економії поданої енергії 
(остаточний обсяг споживання) складає 53%, а за умови впровадження усіх заходів 
енергоефективності новий показник енергетичних характеристик приватного будинку 
складатиме 153 кВт-год/м2 у порівнянні з базовим споживанням енергії на рівні 327 кВт-
год/м2. Нинішній газовий тариф у розмірі 78 грн/МВт-год (0,007 €/кВт-год) не робить такі 
проекти економічно вигідними, якщо тільки не буде запроваджено новий тариф або 
урядова субсидія для підтримки інвестицій у заходи енергоефективності. 

Головні економічні умови, які повинні виконуватися для того, щоб зробити кредит для 
приватних будинків можливим і доступним для мешканців:

 Кредитонадавач: банк, що приймає участь в кредитуванні через кредитну лінію, 
або місцева фінансова організація, прийнята в якості кредитонадавача в рамках 
кредитної лінії

 Позичальник: власник приватного будинку;

 Фінансовий внесок мешканців має складати не менше 20 %;

 Державна субсидія (грант) мінімум 40% від початкових інвестицій, що 
сплачується в період видачі кредиту

 Період повернення інвестицій – до 10 років (в залежності від проекту);

 Повернення інвестицій: кожного місяця, згідно з ануїтетним кредитом, без 
пільгового періоду

 Відсоток, що сплачується на кредит, має визначатися відповідно до оцінки 
ризику клієнта та проекту банком-учасником. Якщо відсоток перевищуватиме 
15%, то це призведе до збільшення частки державної субсидії для того, щоб ці 
кредити залишалися доступними для мешканців. 

 Технічну допомогу необхідно надавати для розробки ТЕО/енергоаудиту, або 
попереднього проектування

 Технічну допомогу необхідно надавати для визначення затверджених 
технологій, обладнання та постачальників

Проекти, що можуть підпадати під цю модель з пільговим кредитом та технічною 
допомогою, можуть бути комбінацією впровадження різних енергоефективних 
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технологій, обладнання та реконструкції будівлі, що можуть досягти мінімум 20% 
економії, якщо власник будинку (позичальник) може вкласти власних інвестицій в 
розмірі 25% від загальних, та повернути кредит за 5 років без грантової підтримки. У 
цих випадках в якості стимулювання можна надати покриття 10-30% кредиту, коли 
позичальник уже повернув 50% кредиту.

6.3 РЕВОЛЬВЕРНИЙ ФОНД ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

Револьверний фонд енергоефективності зазвичай пропонує кредити на м’якіших 
умовах. Повернення таких кредитів відбувається за рахунок енергозбереження. 
Повернені кредити використовуються для фінансування нових проектів 
енергоефективності. 

У 2005 році Болгарія заснувала Фонд енергоефективності (БФЕЕ), який є хорошим 
прикладом для створення схожого фонду в Україні. Для цього Фонду Глобальний фонд 
навколишнього середовища (GEF) надав грант у розмірі 10 млн. дол. США за спільного 
фінансування уряду Болгарії та двосторонніх донорів. Фонд мав можливість залучати 
необхідні боргові фінанси та гарантії. Фонд також найняв менеджера фонду на умовах 
виконавчого контракту. До травні 2010 року у проекти енергоефективності було 
інвестовано приблизно 40 млн. дол. США (з періодом окупності близько 7 років). 
Половина цих проектів впроваджувалася у муніципальних будинках. Відповідно до 
Світового банку, такі фонди енергоефективності можуть допомогти зібрати початковий 
капітал, однак гроші відновлюються повільно, і через це виникає постійна потреба у 
новому капіталі. На першому етапі фонди енергоефективності є прекрасним способом 
початку роботи на ринку енергоефективності та залучення місцевих банків. 

Також важливо відзначити, що Глобальний фонд навколишнього середовища надав 
грант Фонду енергоефективності для муніципалітету з метою досягнення 
енергоефективності у житлових будинках у Вільнюсі (Литва). Це стимулювало місцеві 
банки до активної участі у фінансуванні заходів енергоефективності у житловому 
секторі. Було досягнуто значних заощаджень, але прийняття процесу відбувалося дуже 
повільно. 

Револьверний фонд енергоефективності може надавати домогосподарствам кредити 
на м’якіших умовах, схожих до тих, які пропонуються зазначеними вище моделями. 
Якщо такий фонду буде створено для житлового сектору України, то він може 
зіткнутися з такими ж юридичними перешкодами у відносинах з ОСББ і 
багатоквартирними будинками, як і ті, що зазначені в описаних вище кредитних 
моделях. 

На додаток до кредитних продуктів Фонд також може надавати гарантії (схожі до 
гарантії житлового портфоліо, яку надає БФЕЕ) у тих випадках, коли, окрім надання 
гарантій комерційним банкам, фонд також допомагає домогосподарствам  розробляти 
комерційно прийнятні проекти. Фонд також може гарантувати покриття перших 5% 
дефолтів у сфері багатоквартирних будинків (або групи будинків, об’єднаних в одне 
портфоліо).  

Рисунок 42 відображає схему гарантії житлового портфоліо:

Рисунок 42: Схема револьверного фонду енергоефективності
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Переваги фінансування через Револьверні Фонди з Енергоефективності:

 Револьверні Фонди, подібно до кредитних ліній, є також прямим підходом до 
фінансування покращення енергоефективності.

 Подібно до кредитних ліній, вони надають початкові капітальні  інвестиції

 Зазвичай такі Фонди надають кредити на пільгових умовах (з процентними 
ставками нижчими за середні ставки на ринку) з більш довгим строком 
повернення кредиту 

 Такі револьверні фонди сприяють розвитку ринку для енергоефективності в 
житловому секторі: починаючи з покращення обізнаності населення, розвитку 
попиту на послуги енергозбереження та матеріали, і закінчуючи розвитком 
інтересу до інвестицій в енергозбереження серед місцевих банків.

 За допомогою таких фондів відбувається реінвестування в нові проекти 
енергозбереження, що підвищує ефективність використання державних коштів, 
які зазвичай плануються для державних програм з енергоефективності

Перешкоди фінансування через Револьверні Фонди з Енергоефективності:

 Через необхідну технічну допомогу операційні витрати можуть бути досить 
високими

 Порівнюючи з кредитними лініями, створення таких фондів зазвичай вимагає 
довшого періоду для проведення всіх необхідних переговорних процесів і 
процедур (для створення фонду в якості фінансової організації)

 Порівнюючи з кредитними лініями, створення таких фондів зазвичай вимагає 
довшого періоду для початку функціонування такого фонду

 постійна потреба у новому капіталі , оскільки гроші відновлюються досить 
повільно, так як револьверний фонд функціонує на основі повернення інвестицій 
на основі рівня енергозбереження.

 Пільгові кредитні лінії можуть підтримувати «штучний» попит на 
енергозбереження, що створюється тільки за рахунок пільгових процентних 
ставок та надання грантів державою.

 Висока вартість утримання таких фондів і затяжні адміністративні процедури. 

У випадку створення такого Фонду енергоефективності для житлового сектору в 
Україні, до нього можуть увійти такі учасники: 

Комерційний
банк

Домогосподарства
(за відсутності ОСББ, 

Угоди про повернення  кредитів
можуть укладатися

з кожним власником  квартир
пропорційно до площі забудови  

-

Фонд

енергоефективності

Гарантія

Кредит

Повернення

кредиту

Технічна допомога

на розробку проекту
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 Уряд України (надання коштів у рамках національних програм з підтримки 
оновлення житлового сектору України);

 ЄБРР;

 Інші комерційні банки;

 Міжнародні та місцеві донори;

Також для Фонду можуть бути встановлені такі індикативні фінансові умови: 

 Кредити від 15 000 до 500 000 євро, які можуть надаватися власникам 
приватних будинків, групам власників окремих квартир, які можуть 
співпрацювати між собою на основі певного договору, або ОСББ (за умови, 
що у Законі будуть визначені чіткі механізми виплати ОСББ своїх 
зобов’язань);

 Частка позичальника – принаймні 10%;

 Пільговий період: 2 роки зі строком повернення 10 років;

 Грант 20-35% від інвестицій, що видається в період видачі кредиту;

 Відсотки на кредит у розмірі 10% на рік (може бути предметом обговорення 
відповідно до оцінки ризику конкретного проекту);

 Комісія за управління (3%);

 Вартість технічної допомоги.

6.4 МОДЕЛІ ЕСКО

Основна роль ЕКСО полягає у тому, щоб надавати споживачам послуги з 
енергоефективності, зокрема енергетичний аудит, організація фінансування, 
впровадження або нагляд за впровадженням запропонованих заходів, введення в 
експлуатацію обладнання, обслуговування встановленого обладнання, оцінка та 
перевірка отриманої економії. Зазвичай ця діяльність проводиться на основі договору 
про «енергетичний перформанс» (повернення інвестицій через гарантоване 
енергозбереження

Спрощено, система фінансування у рамках моделі ЕСКО показана у Таблиці 43:

Таблиця 43:  Схема ЕСКО
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Модель ЕСКО – це одне з рішень, які на багатьох ринках Європи довели свою 
ефективність у роботі зі споживачами, які можуть не мати достатніх технічних знань і 
навичок, управлінських можливостей, технологічної інформації та інвестиційного 
капіталу. Однак, слід зазначити, що ЕСКО переважно використовується у публічному 
секторі, тоді як ця модель є не дуже поширеною у житловому фонді Європи. У деяких 
країнах, таких як Швеція, Естонія та Литва моделі ЕСКО мали комерційний успіх у 
житловому секторі (відповідно до Звіту ECEEE “Про останні досягнення ЕСКО в Європі” 
за 2007 р.). У той час, як ЕСКО зазвичай вважається хорошою моделлю для 
впровадження проектів енергоефективності та розробки послуг енергоефективності, ця 
модель вважається складним рішенням. 

Моделі ЕСКО були запроваджені для фінансування енергоефективності в Україні 
певний час тому. Однак цей бізнес більше розвивається у промисловому секторі або у 
сфері малих і середніх підприємств, у той час як житловому секторі попит на ці послуги 
не виник. 

Переваги фінансування через ЕСКО модель для житлового сектору:

 Це вважається хорошою фінансовою моделлю для реалізації проектів з 
енергозбереження, що пов’язані з одним власником/особою, що приймає 
рішення, наприклад, власниками приватних будинків або кондомініумами;

 Надає стимули, що досягти максимального рівня енергозбереження. Моделі 
ЕСКО забезпечують хорошу мотивацію для досягнення максимального 
енергозбереження, оскільки доходи у цьому випадку залежать від оцінки та 
перевірки енергозбереження;

 Якщо ЕСКО створена на базі комунального підприємства, то це надає переваг 
щодо наявності технічної експертизи, навиків виконання проектів, а також імені 
компанії, що в пізнається споживачами, та наявність мережі існуючих 
споживачів. Цей підхід може бути застосований в Україні;

 Подібно до кредитних ліній, вони надають початкові капітальні  інвестиції.

Перешкоди фінансування через ЕСКО модель:

 Вважається більш складною моделлю, оскільки вона вимагає вирішення усіх 
питань, що виникають на протязі усього життя проекту (договір ЕСКО), що 
включає вимір та підтвердження економії, передача власності та ін.

 Вимагає, щоб ЕСКО мала досить високу кваліфікацію в технічній сфері, 

ЕСКО

(здійснює інвестиції у 

заходи ЕЕ)

Споживачів

Повернення 

коштів

Кредити

Повернення 

кредиту

Інвестиції у 

заходи ЕЕ

Банк(и)

(надає кредити ЕСКО, 

може спиратися на окремі 

під контракти) 
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юридичній та фінансовій сфері. І навпаки – вимагає спроможність власників 
будинків розуміння щодо способу організації та функціонування таких схем за
такими контрактами ЕСКО. Необхідно буде запровадити досить обширне 
навчання для ЕСКО та для ОСББ, щоб обидві сторони могли мати вигоду від 
реалізації такої моделі

 Зазвичай вважається більш дорогим рішенням, оскільки ЕСКО має покрити усі 
свої ризики, пов’язані з експлуатацією, досягненням запланованого 
енергозбереження, підтвердження збереження та повернення інвестицій.

 За нинішніх умов в Україні ця модель буде мати додаткові перешкоди для 
функціонування. Вони головним чином пов’язані зі складними і нечіткими 
процедурами укладення договорів ЕСКО (по відношенню до багатоквартирних 
будинків):

 включаючи взаємозв’язок тарифів на комунальні послуги;

 схему повернення інвестицій кожним помешканням у 
багатоквартирних будинках;

 зв’язок тарифів на комунальні послуги з отриманням субсидій 
малозабезпеченими мешканцями.

 ЕСКО несе досить високі операційні ризики щодо «енергоперформанс» 
контрактів – відносно підтвердження фактичної економії у порівнянні до 
«нормалізованої» економії. Це пов’язано, окрім фактичних кліматичних умов, з 
проблемою «базової лінії» - незадовільним внутрішнім мікрокліматом у будівлі 
та поганою функціональністю інженерних систем в будівлях України.

За нинішніх умов в Україні, з усіх зазначених вище моделей, Консультант рекомендує 
цю модель в останню чергу.

6.5 ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Україна поступово відкриває ринок кредитування для впровадження заходів 
енергоефективності у житловому секторі. У той же час існує кілька правових перешкод, 
пов’язаних з ОСББ і багатоквартирними будинками, які зазначалися вище, що не дають 
відкрити ширший ринок для такого кредитування. Тому уряду України слід буде 
якнайшвидше вжити заходи для вдосконалення Закону України "Про об’єднання 
співвласників багатоквартирного будинку" для того, щоб ОСББ могли стати належними 
позичальниками для місцевих банків. 

Так само потребує вирішення питання фінансової освіти споживачів і навчання 
представників банків у відношенні інвестування в енергоефективність у житловій сфері. 
Як відмічали міжнародні спостерігачі в інших країнах, місцеві банки потребуватимуть 
інтенсивного навчання та спрямування, перш ніж вони захочуть і будуть готові 
здійснювати кредитування житлового сектору та розробляти фінансові продукти для 
таких проектів. Крім того, спроможність до реалізації проектів часто розглядається, як 
одна з перешкод для створення належної бази для проектів енергоефективності у 
житловій сфері. 

Зустрічі з представниками місцевих банків і фокус-групи з домогосподарствами 
показали, що існує зацікавленість у здійсненні інвестицій у сферу енергоефективності, 
особливо за умов постійного підвищення тарифів на енергетику. 

На цей момент складається враження, що місцеві банки віддають перевагу 
індивідуальному кредитуванню окремих домогосподарств. Однак, щойно будуть усунуті 
правові перешкоди у їхніх відносинах з ОСББ, банки готові запропонувати спільні 
кредитні продукти для ОСББ. 
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Консультанти запропонували кілька відносно простих фінансових моделей, які 
відображають результати фінансування ряду інвестицій у сферу енергоефективності, 
включаючи участь у державних фондах. 

Консультант пропонує Банку дві альтернативи: 

1. Банк може розглянути можливість відкриття кредитної лінії у розмірі 250 млн. 
євро, які можна розділити між 4-6 українським банками-учасниками або 
фінансовим інституціями у поєднанні зі схожим зобов’язанням з боку уряду 
України здійснювати інвестиції та надавати субсидії на реконструкцію житлового 
сектору з метою підвищення його енергоефективності, а також паралельного 
перегляду тарифної політики у сфері енергетики. 

Фінансові моделі, що використовуються ЄБРР у Болгарії та Словаччині, довели 
свою успішність і можуть бути відтворені на житловому ринку України. Ця 
модель повинна також включати технічну допомогу місцевим банкам і 
позичальникам, що може бути організовано за допомогою групи міжнародних і 
місцевих експертів (яких може найняти ЄБРР). Така група, окрім допомоги у 
розробці та впровадженні проекту, також зможе надавати допомогу у 
структуруванні, використанні та моніторингу кредитного продукту. Ця група також 
повинна включати спеціалістів з маркетингу для планування та ведення 
рекламної кампанії з просування відповідного кредитного продукту. 

Банки-учасники також можуть використовуватися для розповсюдження 
грантового компоненту (який головним чином забезпечуватиме уряд). Для цього 
має бути встановлена послідовна процедура для уникнення шахрайства, 
пов’язаного з поданням заявок на грант. 

Як вже зазначалося нинішнє українське законодавство робить кредитування 
ОСББ непривабливим, а тому банки більше схильні укладати індивідуальні 
кредитні угоди з кожним власником квартири окремо, аніж працювати з 
об’єднаннями власників. Однак такі кредитні схеми є менш ефективними, а тому 
було б доцільно, якби Національний банк України посприяв внесенню 
відповідних змін до Закону України "Про об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку". Тим часом банки готові надавати кредити на 
індивідуальній основі власникам квартир кожному окремо. 

2. Банк може розглянути можливість надання кредиту у розмірі 150 млн. євро 
Револьверному фонду енергоефективності. Організація цього Фонду може 
здійснюватися за прикладом Болгарського фонду енергоефективності, (що 
переважно використовується у публічному секторі, але може також підійти і для 
житлового) з обов’язковою участю державних фондів і можливою участю інших 
донорів. На нашу думку така модель може дати можливість більш просто 
консолідувати кошти держави та інших донорських організацій, зацікавлених у 
підтримці енергоефективності у житловій сфері України. У той же час, це також 
відіграє свою роль у заохоченні місцевих банків до того, щоб виходити на ринок 
інвестицій у заходи з підвищення енергоефективності у житловому секторі. 
Однак ця модель може вимагати більш тривалих переговорів з урядом України, 
оскільки це вимагатиме належного створення такого фонду (з належними 
статутними документами, які забезпечуватимуть прозорість цієї інституції та її 
правління, яке представлятиме донорів), а також його реєстрації як фінансової 
установи відповідно до законодавства України.
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Додаток 1: Термінологія

АРК Автономна Республіка Крим

АУБ Асоціація українських банків

БФЕЕ Болгарський фонд енергоефективності

ОСББ Об’єднання співвласників багатоквартирного 
будинку

ЦКУ Цивільний кодекс України 

ЦЕК Центральна енергосервісна компанія "ЕСКО-
Центр" (Київ)

ЦО централізоване опалення

КУ когенераційна установка

КМУ Кабінет Міністрів України

М3 метр кубічний

ЦТ централізоване теплопостачання

ЦТП центральний тепловий пункт

DIGH Голландська організація міжнародних 
гарантій для житла 

EA Енергетичний альянс

ГКУ Господарський кодекс України

ЕЕ енергоефективність

ФСХ Фонд Східна Європа

ENSI ЕНСИ

EP енергетичні характеристики 

EСКО енергосервісна компанія

ЄС Європейський Союз 

ЄУЕА Європейсько-українське енергетичне 
агентство 

євро євро

ПЕР паливно-енергетичні ресурси

Гкал гігакалорія

ВВП внутрішній валовий продукт

GEF Глобальний фонд навколишнього 
середовища

GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (Німецька компанія 
міжнародного розвитку)

GTZ Deutsche Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit (Німецька компанія технічної 
співпраці)

ГВт-год гігаватт-година

ЖБК житлово-будівельний кооператив

ЖКУ Житловий кодекс України

ЖКГ житлово-комунальне господарство

ЖКП житлово-комунальні послуги

ІТП індивідуальний тепловий пункт

ГВП гаряче водопостачання

ЖІ Житловий інститут (Братислава)

МАЕ Міжнародне агентство енергетики

МФІ Міжнародна фінансова інституція

IMC Міжміська співпраця

ISO Міжнародна організація стандартизації

АТ акціонерне товариство

кВт-год кіловат-година

LIP loan in process

ТОВ товариство з обмеженою відповідальністю

MATRA Програма соціальних реформ у Центральній 
та Східній Європі (MATRA) Міністерства 
закордонних справ Нідерландів

ІМР Інститут місцевого розвитку

ПМЗК Північний металургійно-збагачувальний 
комбінат

МЖКГ Міністерство житлово-комунального 
господарства

MPa мегапаскалі 

МРРЖКГ Міністерство регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального 
господарства  

M.тне млн. тонн нафтового еквіваленту

mV міллівольт

MV середня напруга

MВат мегават

MВат-год мегават-година

NATO Організація Північно-Атлантичного договору

НКРЕ Національна комісія регулювання 
електроенергетики України

ННД нові незалежні держави

НЛ Нідерланди

NM3 звичайний метр кубічний

NOx оксид азоту

NPSH регулятор тиску

ЧПВ чиста поточна вартість 

НУТП Норвезько-українська торгова палата

ОСББ організація співвласників багатоквартирного 
будинку 

РЩ розподільний щит

ПЛЕ програмна логіка електроавтоматики 

PPA Договір про купівлю-продаж електроенергії

PVC полівінілхлорид (conduit or piping) 

RGS оцинкована сталь 

RO/EDI зворотній осмос / електродеіонізація

ROI прибутковість інвестицій 

RTD датчик радіаційної температури

SCADA прилад для безперервної реєстрації 
вимірювальних параметрів

SCR каталізатор для зменшення викидів оксидів 
азоту
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ТПВ тверді побутові відходи

ПСЄ Південно-Східна Європа

СІ стратегічний інвестор

СПВА система паро-водного аналізу 

ПППІ простий період повернення інвестицій

м2 метр квадратний

тве тонна вугільного еквіваленту 

(1 тве = 7000 ккал/кг або 29,3 МДж)

тCO2 тонна діоксиду вуглецю

ЗКС загальне кінцеве споживання

тне тонна нафтового еквіваленту (1 тне=1,43 тве)

КТР клапан терморегуляції

грн українська гривня

ГЖ гарантоване живлення 

США Сполучені Штати Америки

USAID Агентство США з міжнародного розвитку

USD, US$ американський долар

ПРООН Програма розвитку ООН

ОП одиничний перетворювач 

V напруга 

ЧРЕ частотно-регульований електропривод

ППШ привід перемінної швидкості 

WAN регіональна мережа  

р. рік 

ЖЕО житлово-експлуатаційна організація
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Додаток 2: Англо-український тлумачний словник

Association of house owners – a legal

entity that is formed for representing joint

interests of the condominium associations.

Асоціація власників жилих будинків -

юридична особа, створена для 

представлення спільних інтересів об'єднань;

A housing complex - a uniform real estate

complex formed by a plot of land within set

limits, a residential apartment house located

on it or its part together with constructions

and engineering networks forming an integral

property complex;

Житловий комплекс - єдиний комплекс 

нерухомого майна, що утворений 

земельною ділянкою в установлених межах, 

розміщеним на ній жилим багатоквартирним 

будинком або його частиною разом із 

спорудами та інженерними мережами, які 

утворюють цілісний майновий комплекс; 

Ajacent territory – territory around multi-

apartment building that is defined by state act

for owning or using of land parcel and aimed

at maintanence of multi-apartment building;

Прибудинкова територія - територія 

навколо багатоквартирного будинку, 

визначена актом на право власності чи 

користування земельною ділянкою і 

призначена для обслуговування 

багатоквартирного будинку; 

Authorised person of the owner – physical

or legal entity, which has formal authorization

of the owner to represent his interests

according to his instructions within the scope

as defined by the law

Уповноважена особа власника - фізична 

або юридична особа, яка має оформлене у 

встановленому порядку доручення власника 

представляти його інтереси відповідно до 

доручення та в межах, визначених законом;

Auxiliary premises – premises, which are

used for ensuring maintenance of the house

and communal service provision of the

residents of the building (staircases,

hallways, corridors, stroller places, garbage

shoots, chimneys, cellars, closets, storage

rooms, lift shoots and machine

compartments, ventilation cameras, and

other technical premises);

Допоміжні приміщення 

багатоквартирного будинку -

приміщення, призначені для забезпечення 

експлуатації будинку та побутового 

обслуговування мешканців будинку (сходові 

клітини, вестибюлі, перехідні шлюзи, 

позаквартирні коридори, колясочні, кладові, 

сміттєкамери, горища, підвали, шахти і 

машинні відділення ліфтів, вентиляційні 

камери та інші технічні приміщення); 

Centralised cold and hot water supply - a

service which is aimed at satisfying needs of

the customer in cold and hot water, which is

provided by the provider who uses inter-

building systems of hot and cold water

supply;

Централізоване постачання холодної 

та гарячої води - послуга, спрямована на 

задоволення потреб споживача у холодній 

та гарячій воді, яка надається виконавцем з 

використанням внутрішньобудинкових 

систем холодного та гарячого 

водопостачання; 
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Centralised heating - a service which is

aimed at satisfying needs of the customer in

maintaining normative temperature in the flat

premises (in the cottage type building), which

is provided by the provider who uses inter-

building heating systems;

Централізоване опалення - послуга, 

спрямована на задоволення потреб 

споживача у забезпеченні нормативної 

температури повітря у приміщеннях 

квартири (будинку садибного типу), яка 

надається виконавцем з використанням 

внутрішньобудинкових систем 

теплопостачання;

Centralised wastewater collection– a

service which is aimed at satisfying needs of

the customer in wastewater collection, which

is provided by the provider who uses inter-

building sewage networks;

Централізоване водовідведення -

послуга, спрямована на задоволення 

потреб споживача у відведенні стічних вод, 

яка надається виконавцем з використанням 

внутрішньобудинкових централізованих 

систем водовідведення; 

Communal services - the result of economic

activity aimed at satisfaction of individual’s or

legal entity’s needs in provision of cold and

hot water, sewage services, gas and energy

supply, heating and household waste

transportation in accordance with legislation;

Комунальні послуги - результат 

господарської діяльності, спрямованої на 

задоволення потреби фізичної чи юридичної 

особи у забезпеченні холодною та гарячою 

водою, водовідведенням, газо- та 

електропостачанням, опаленням, а також 

вивезення побутових відходів у порядку, 

встановленому законодавством; 

Condominium association - a legal entity

created by owners for assistance of their

ownership usage and management,

maintenance and use of indivisible and joint

property;

Об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку (ОСББ) -

юридична особа, створена власниками для 

сприяння використанню їхнього власного 

майна та управління, утримання і 

використання неподільного та загального 

майна; 

Consumer – individual or legal entity who

uses or intends to use housing and

communal servises;

Споживач - фізична чи юридична особа, 

яка отримує або має намір отримати 

житлово-комунальну послугу; 

Heating area (volume) of the building –

total area (volume) of the building premises,

including in case of heating – the area

(volume) of the stairs, lifts’ and other shafts.

Опалювана площа (об'єм) будинку -

загальна площа (об'єм) приміщень будинку, 

в тому числі у разі опалення площа (об'єм) 

сходових кліток, ліфтових та інших шахт;

Heating area (volume) of the flat (building

of the cottage type) – total area (volume) of

the flat, and of the cottage type building

without accounting the area of the terraces,

balconies, loggia;

Опалювана площа (об'єм) квартири 

(будинку садибного типу) - загальна 

площа (об'єм) квартири, а також будинку 

садибного типу без урахування площі 

лоджій, балконів, терас; 
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Housing and communal services - the

result of economic activity aimed at providing

for conditions of persons' residence and stay

in residential and non-residential premises,

houses and buildings, complexes of houses

and buildings, in accordance with norms,

regulations, standards, procedures and rules.

Житлово-комунальні послуги - результат 

господарської діяльності, спрямованої на 

забезпечення умов проживання та 

перебування осіб у жилих і нежилих 

приміщеннях, будинках і спорудах, 

комплексах будинків і споруд відповідно до 

нормативів, норм, стандартів, порядків і 

правил; 

Housing stock – residential houses and

residential premises in anjther buildings

located on territory of Ukraine;

Житловий фонд - жилі будинки, а також 

жилі приміщення в інших будівлях, що 

знаходяться на території України;

Indivisible property – indivisible part of the

housing complex which is comprised of the

part auxiliary premises, structural elements of

the building, technical equipment of the

building which ensure proper functioning of

the housing building;

Неподільне майно - неподільна частина 

житлового комплексу, яка складається з 

частини допоміжних приміщень, 

конструктивних елементів будинку, 

технічного обладнання будинку, що 

забезпечують належне функціонування 

жилого будинку; 

Joint property – part of auxiliary premises of

the housing complex, which can be used

according to their purpose and at terms, that

are defined in the charter of the

condominium association (storages, garages,

including underground ones, workshops etc)

Загальне майно - частина допоміжних 

приміщень житлового комплексу, що можуть 

використовуватися згідно з їх призначенням 

на умовах, визначених у статуті об'єднання 

(кладові, гаражі, в тому числі підземні, 

майстерні тощо);

Joint property – property that is owned by

tow or more persons (co-owners);

Спільне майно - майно, що є у власності 

двох або більше осіб (співвласників);

Maintanance of housing and ajacent

territory - economic activity aimed at

satisfaction of individual’s and legal entity’s

needs in provision of maintenace and/or

repair of residential and non-residential

premises, houses, buildings, housing

complexes or complexes of houses and

buildings and adjacent territory maintenance

according to normative, norm, standards and

rules set by legislation;

Утримання будинків і прибудинкових 

територій - господарська діяльність, 

спрямована на задоволення потреби 

фізичної чи юридичної особи щодо 

забезпечення експлуатації та/або ремонту 

жилих та нежилих приміщень, будинків і 

споруд, комплексів будинків і споруд, а 

також утримання прилеглої до них 

(прибудинкової) території відповідно до 

вимог нормативів, норм, стандартів, 

порядків і правил згідно із законодавством;  

Manager – legal entity which manages

indivisible and whole property of the housing

complex under authority of the owner

0owners) of the property and ensures its

reliable maintenance; (as defined by the Law

of Ukraine “On housing and Communal

services”)

Управитель - юридична особа, яка 

здійснює управління неподільним та 

загальним майном житлового комплексу за 

дорученням власника (власників) майна і 

забезпечує його належну експлуатацію; (у 

визначенні  закону України «Про житлово-

комунальні послуги»);
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Manager – person who according to the

agreement with owner or the balance sheet

holder performs management of house,

building, housing complexes or complexes of

houses and buildings and provides its proper

usage according to Law and terms of

agreement; (as defined by the Law of

Ukraine “On CAs”)

Управитель - особа, яка за договором з 

власником чи балансоутримувачем 

здійснює управління будинком, спорудою, 

житловим комплексом або комплексом 

будинків і споруд (далі - управління 

будинком) і забезпечує його належну 

експлуатацію відповідно до закону та умов 

договору; (у визначенні  закону України 

«Про ОСББ»);

Non residential premise- a premise, which

belongs to the residential complex, but is not

a part of the housing stock and is an

independent object of civil and legal relations

Нежиле приміщення - приміщення, яке 

належить до житлового комплексу, але не 

відноситься до житлового фонду і є 

самостійним об'єктом цивільно-правових 

відносин; 

Norms of consumption - quantitative

indicators of housing and communal

consumption approved by executive

authorities and local self-government bodies

according to legislation;

Норми споживання - кількісні показники 

споживання житлово-комунальних послуг, 

затверджені згідно із законодавством 

відповідними органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування; 

Producer – economic entity who produces or

creates housing and communal services;

Виробник - суб'єкт господарювання, який 

виробляє або створює житлово-комунальні 

послуги; 

Provider - economic entity who provides

consumer with housing and communal

services according to terms of agreement;

Виконавець - суб'єкт господарювання, 

предметом діяльності якого є надання 

житлово-комунальної послуги споживачу 

відповідно до умов договору; 

Qualitative service indicator – the unit of

measurement for estimating qualitative

indicators of consumed by customers

service, that is defined according to the law;

Кількісний показник послуг - одиниця 

виміру для обчислення кількісних показників 

отриманої споживачем послуги, визначена 

відповідно до законодавства; 

Structural elements of multi-apartment

building – parts of the facility, which provide

for its unity and necessary technical

conditions of functioning (basement, carrying

construction walls, floors, flights of stairs,

constructions of the roof, entrances etc)

Конструктивні елементи 

багатоквартирного будинку - частини 

споруди, які забезпечують її цілісність та 

необхідні технічні умови функціонування 

(фундамент, несучі стіни, міжповерхові 

перекриття, сходові марші, конструкції даху, 

покрівля, в'їзна група тощо); 
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Tariffs for heat energy – money value of

expenditures for production, transportation

(including costs of transporting via networks,

which belong to other customers, to the

boarder of property differentiation of the

networks), and supply of 1 Gcal of heat

energy and accounting for investment and

other components, which are defined by the

methodologies that are defined by Minbud;

Тарифи на теплову енергію - грошовий 

вираз витрат на виробництво, 

транспортування, постачання одиниці 

теплової енергії (1 Гкал) з урахуванням 

рентабельності виробництва, інвестиційної 

та інших складових, що визначаються згідно 

із методиками, розробленими Мінбудом.

Tariffs for heating services – cost of

providing a unit of centralised heating service

of the respective quality, that is estimated

based on economically justified planned

costs and accounting for planned profit and

VAT;

Тарифи на надання послуг з 

централізованого опалення - вартість 

надання одиниці послуги з централізованого 

опалення відповідної якості, розрахована на 

основі економічно обґрунтованих 

планованих витрат з урахуванням 

планованого прибутку та податку на додану 

вартість; 

Tariffs for hot water supply services – cost

of providing a unit of centralised hot water

supply service of the respective quantity and

quality, that is estimated based on

economically justified planned costs and

accounting for planned profit and VAT;

Тарифи на надання послуг з 

централізованого постачання гарячої 

води - вартість надання одиниці послуги з 

централізованого постачання гарячої води 

визначеної кількості та відповідної якості, 

розрахована на основі економічно 

обґрунтованих планованих витрат з 

урахуванням планованого прибутку та 

податку на додану вартість; 

The balance sheet holder of a house,

building, housing complex or complex of

houses and buildings - is the owner or the

legal entity that based on an agreement with

the owner holds the respective property on

its balance sheet, as well as keeps

accounting, statistical and other reporting in

accordance with legislation, carries out

calculation of funds necessary for timely

realization of major and maintenance repairs

and maintenance, as well as provides for this

property management and is responsible for

its operation under the law;

Балансоутримувач будинку, споруди, 

житлового комплексу або комплексу 

будинків і споруд (далі -

балансоутримувач) - власник або 

юридична особа, яка за договором з 

власником утримує на балансі відповідне 

майно, а також веде бухгалтерську, 

статистичну та іншу передбачену 

законодавством звітність, здійснює 

розрахунки коштів, необхідних для 

своєчасного проведення капітального і 

поточного ремонтів та утримання, а також 

забезпечує управління цим майном і несе 

відповідальність за його експлуатацію згідно 

з законом; 
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The owner of an apartment, house,

building, housing complex or complex of

houses and buildings - an individual or a

legal entity having the right to own, use and

dispose of an apartment, house, building,

housing complex or complex of houses and

buildings registered in accordance with the

procedure set by the law;

Власник приміщення, будинку, споруди, 

житлового комплексу або комплексу 

будинків і споруд - фізична або юридична 

особа, якій належить право володіння, 

користування та розпоряджання 

приміщенням, будинком, спорудою, 

житловим комплексом або комплексом 

будинків і споруд, зареєстроване у 

встановленому законом порядку;

Two-tier tariff – tariff for production,

transportation, supply of heating energy and

heating and hot water supply services, which

is comprised of an annual customer fee (cost

of maintain a unit of heating capacity of the

heating consumption object), which

compensates fixed part of tariff, and cost of

the unit of the heat energy sold, heating and

hot water supply services, which

compensates variable part of tariff;

Двоставковий тариф - тариф на 

виробництво, транспортування, постачання 

теплової енергії та послуги з 

централізованого опалення і постачання 

гарячої води, який складається з річної 

абонентської плати (вартості 

обслуговування одиниці теплового 

навантаження об'єкта теплоспоживання), 

яка компенсує умовно-постійну частину 

тарифу, та вартості одиниці реалізованої 

теплової енергії, послуг з централізованого 

опалення і постачання гарячої води, яка 

компенсує умовно-змінну частину тарифу;

Unified tariff – cost of the unit of the service

sold which is defined as one rate and does

not break into variable and fixed parts;

Одноставковий тариф - вартість одиниці 

реалізованої послуги, яка визначена однією 

ставкою і не розподіляється на умовно-

змінну та умовно-постійну частини;
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Додаток 3: Список використаних джерел 

1. Житловий фонд України у 2008 році. Статистичний бюлетень. – Державний комітет 
статистики України. – Київ, 2009.

2. Житловий фонд України у 2007 році. Статистичний бюлетень. – Державний комітет 
статистики України. – Київ, 2008.

3. Житловий фонд України у 2006 році. Статистичний бюлетень. – Державний комітет 
статистики України. – Київ, 2007.

4. Житловий фонд України у 2005 році. Статистичний бюлетень. – Державний комітет 
статистики України. – Київ, 2006.

5. Житловий фонд України у 2004 році. Статистичний бюлетень. – Державний комітет 
статистики України. – Київ, 2005.

6. Житловий фонд України у 2003 році. Статистичний бюлетень. – Державний комітет 
статистики України. – Київ, 2004.

7. Житловий фонд України у 2002 році. Статистичний бюлетень. – Державний комітет 
статистики України. – Київ, 2003.

8. Житловий фонд України у 2001 році. Статистичний бюлетень. – Державний комітет 
статистики України. – Київ, 2002.

9. Житловий фонд України у 2000 році. Статистичний бюлетень. – Державний комітет 
статистики України. – Київ, 2001.

10. Житловий фонд України у 1998 році. Статистичний бюлетень. – Державний комітет 
статистики України. – Київ, 1999.

11. Статистичний бюлетень про основні показники роботи опалювальних котелень і 
теплових мереж України за 2009 рік. – Державний комітет статистики України. – Київ, 
2010.

12. Статистичний бюлетень про основні показники роботи опалювальних котелень і 
теплових мереж України за 2008 рік. – Державний комітет статистики України. – Київ, 
2009.

13. Статистичний бюлетень про основні показники роботи опалювальних котелень і 
теплових мереж України за 2007 рік. – Державний комітет статистики України. – Київ, 
2008.

14. Статистичний бюлетень про основні показники роботи опалювальних котелень і 
теплових мереж України за 2006 рік. – Державний комітет статистики України. – Київ, 
2007.

15. Статистичний бюлетень про основні показники роботи опалювальних котелень і 
теплових мереж України за 2005 рік. – Державний комітет статистики України. – Київ, 
2006.

16. Статистичний бюлетень про основні показники роботи опалювальних котелень і 
теплових мереж України за 2004 рік. – Державний комітет статистики України. – Київ, 
2005.

17. Статистичний бюлетень про основні показники роботи опалювальних котелень і 
теплових мереж України за 2003 рік. – Державний комітет статистики України. – Київ, 
2004.

18. Статистичний бюлетень про основні показники роботи опалювальних котелень і 
теплових мереж України за 2004 рік. – Державний комітет статистики України. – Київ, 
2005.

19. Статистичний бюлетень про основні показники роботи опалювальних котелень і 
теплових мереж України за 2003 рік. – Державний комітет статистики України. – Київ, 
2004.

20. Статистичний бюлетень про основні показники роботи опалювальних котелень і 
теплових мереж України за 2002 рік. – Державний комітет статистики України. – Київ, 
2003.

21. Статистичний бюлетень про основні показники роботи опалювальних котелень і 
теплових мереж України за 2001 рік. – Державний комітет статистики України. – Київ, 
2002.
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22. Статистичний бюлетень про основні показники роботи опалювальних котелень і 
теплових мереж України за 2000 рік. – Державний комітет статистики України. – Київ, 
2001.

23. Статистичний бюлетень про основні показники роботи опалювальних котелень і 
теплових мереж України за 1999 рік. – Державний комітет статистики України. – Київ, 
2000.

24. Статистичний бюлетень про основні показники роботи опалювальних котелень і 
теплових мереж України за 1998 рік. – Державний комітет статистики України. – Київ, 
1999.

25. Статистичний бюлетень про основні показники роботи опалювальних котелень і 
теплових мереж України за 1997 рік. – Державний комітет статистики України. – Київ, 
1998.

26. Результати використання котельно-пічного палива, тепло енергії та електроенергії за 
2008 рік. – Державний комітет статистики України. – Київ, 2009.

27. ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення
28. Галузева програма підвищення енергоефективності у будівництві на 2010-2014 роки. 

Міністерство регіонального розвитку і будівництва України. Київ, 2009.
29. Статистичні дані Міністерства регіонального розвитку і будівництва України. Київ, 2010.
30. ДБН В.2.6-31:2006 Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель
31. ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007 “Проектування. Настанова з розроблення та складання 

енергетичного паспорту будинків при новому будівництві та реконструкції ”
32. Житловий фонд України у 2009 році. Статистичний бюлетень. – Державний комітет 

статистики України. – Київ, 2010.
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Додаток 4: Житловий фонд міських поселень та сільської 
місцевості 

Станом на 01.01.2009 р. (за даними [1])

Кількість 

будинків, 

одиниць

Загальна площа 

житлових 

приміщень, м2

Житлова 

площа 

житлових 

приміщень, 

м2

Кількість 

квартир, 

одиниць

Загальна 

площа 

квартир, 

м2

Житлова 

площа 

квартир, 

м2

Україна 10148947 1066633755 681066201 19254567 1045752011 669005101

Автономна Республіка 

Крим
333941 39980967 24421912 786136 39139553 23902508

Вінницька область 568479 43789177 29883789 748231 43137364 29481808

Волинська область 233254 21788273 13819436 351207 21402311 13584137

Дніпропетровська область 611023 78719660 49354799 1506662 76974189 48368614

Донецька область 852752 100846268 64071311 1987664 98983551 63050377

Житомирська область 381158 33028542 21416738 591706 32552642 21141836

Закарпатська область 310202 27754400 16399794 383600 27522017 16261263

Запорізька область 351272 40644176 25278839 758749 39484108 24613203

Івано-Франківська область 344002 31604619 19926601 483394 31168657 19669044

Київська область 536764 52728288 33271446 828843 52035447 32853189

Кіровоградська область 313406 24665313 16210907 488952 24191640 15915218

Луганська область 517174 55429154 34542403 1083927 54492416 34000398

Львівська область 457041 52866855 33287427 865997 51707446 32644219

Миколаївська область 266341 25912590 17109021 486958 25331167 16763212

Одеська область 485788 53099344 35474887 937679 52001927 34813249

Полтавська область 422460 36950868 23791598 711154 36210441 23355267

Рівненська область 263302 24073153 15938068 389026 23575975 15629102

Сумська область 328303 27694092 18399060 536794 27117180 18069259

Тернопільська область 286347 24791410 16137905 388378 24334560 15873616

Харківська область 488307 62847569 40314824 1215282 61347494 39504361

Херсонська область 284515 24876666 16411662 449718 24358630 16108491

Хмельницька область 380347 32827726 21891230 568350 32155713 21491859

Черкаська область 428148 33999371 22587857 626742 33348477 22211820

Чернівецька область 248061 20020952 12615696 323260 19761989 12465238

Чернігівська область 391828 29581455 19270230 560773 29184553 19037372

м. Київ 34063 57954500 34001152 1020182 56291254 33087443

м. Севастополь 30669 8158367 5237606 175203 7941310 5108998
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Додаток 5: Житловий фонд міських поселень 

Станом на 01.01.2009 р. (за даними [1])

Кількість 

будинків, 

одиниць

Загальна площа 

житлових 

приміщень, м2

Житлова площа 

житлових 

приміщень, м2

Кількість 

квартир, 

одиниць

Загальна 

площа 

квартир, 

м2

Житлова 

площа 

квартир, м2

Україна 4039333 684276025 424246794 12842983 665381955 413457397

Автономна Республіка 

Крим
125070 26965466 16106611 531102 26354335 15734672

Вінницька область 127637 16173801 10442562 297629 15664910 10135995

Волинська область 56417 9887043 6012978 170132 9524632 5792894

Дніпропетровська 

область
360076 63772637 39662698 1237213 62127524 38743108

Донецька область 661953 90274769 57239429 1782989 88496459 56270733

Житомирська область 111643 16410343 10131948 310728 15999682 9896778

Закарпатська область 80355 9715322 5442665 150245 9499402 5314125

Запорізька область 166730 29633893 18123878 561829 28561423 17510291

Івано-Франківська 

область
72854 12635216 7804725 206310 12220473 7560568

Київська область 163376 26590960 16139995 425115 26012022 15796262

Кіровоградська 

область
123439 14100437 8749800 291091 13685761 8494150

Луганська область 375550 47615392 29289782 930401 46729905 28778175

Львівська область 115341 29041213 18060178 510082 27962622 17469230

Миколаївська область 110997 16961071 10955129 325154 16464517 10661988

Одеська область 176118 33412937 21831172 614922 32420359 21248412

Полтавська область 129125 20045272 12320072 399032 19448828 11972192

Рівненська область 59488 10259934 6256081 178445 9805140 5974510

Сумська область 133064 16967767 10761401 333597 16455053 10471127

Тернопільська область 57387 9940993 5985011 156080 9515561 5740461

Харківська область 256876 49231896 31069790 958739 47838075 30325465

Херсонська область 128943 15349480 9760568 285495 14921521 9516941

Хмельницька область 85197 14826062 9321071 268051 14223387 8964773

Черкаська область 122700 16047464 10054026 313034 15483808 9731083

Чернівецька область 53708 7636490 4479362 127171 7402882 4344752

Чернігівська область 125580 14996202 9207357 289013 14658992 9011988

м. Київ 34063 57954500 34001152 1020182 56291254 33087443

м. Севастополь 25646 7829465 5037353 169202 7613428 4909281
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Додаток 6: Житловий фонд сільської місцевості 

Станом на 01.01.2009 р. (за даними [1])

Кількість 

будинків, 

одиниць

Загальна 

площа 

житлових 

приміщень, 

м2

Житлова площа 

житлових 

приміщень, м2

Кількість 

квартир, 

одиниць

Загальна 

площа 

квартир, 

м2

Житлова 

площа 

квартир, м2

Україна 6109614 382357730 256819407 6411584 380370056 255547704

Автономна Республіка 

Крим
208871 13015501 8315304 255034 12785218 8167836

Вінницька область 440842 27615376 19441227 450602 27472454 19345813

Волинська область 176837 11901230 7806458 181075 11877679 7791243

Дніпропетровська область 250947 14947023 9692101 269449 14846665 9625506

Донецька область 190799 10571499 6831882 204675 10487092 6779644

Житомирська область 269515 16618199 11284790 280978 16552960 11245058

Закарпатська область 229847 18039078 10957129 233355 18022615 10947138

Запорізька область 184542 11010283 7154961 196920 10922685 7102912

Івано-Франківська область 271148 18969403 12121876 277084 18948184 12108476

Київська область 373388 26137328 17131451 403728 26023425 17056927

Кіровоградська область 189967 10564876 7461107 197861 10505879 7421068

Луганська область 141624 7813762 5252621 153526 7762511 5222223

Львівська область 341700 23825642 15227249 355915 23744824 15174989

Миколаївська область 155344 8951519 6153892 161804 8866650 6101224

Одеська область 309670 19686407 13643715 322757 19581568 13564837

Полтавська область 293335 16905596 11471526 312122 16761613 11383075

Рівненська область 203814 13813219 9681987 210581 13770835 9654592

Сумська область 195239 10726325 7637659 203197 10662127 7598132

Тернопільська область 228960 14850417 10152894 232298 14818999 10133155

Харківська область 231431 13615673 9245034 256543 13509419 9178896

Херсонська область 155572 9527186 6651094 164223 9437109 6591550

Хмельницька область 295150 18001664 12570159 300299 17932326 12527086

Черкаська область 305448 17951907 12533831 313708 17864669 12480737

Чернівецька область 194353 12384462 8136334 196089 12359107 8120486

Чернігівська область 266248 14585253 10062873 271760 14525561 10025384

м. Севастополь 5023 328902 200253 6001 327882 199717
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Додаток 7: Динаміка зростання загальної площі житлового 
фонду України 

Динаміка зростання загальної площі житлового фонду України, загалом міська і 

сільська місцевість
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Динаміка зростання загальної площі житлового фонду України, міська місцевість
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Динаміка зростання загальної площі житлового фонду України, сільська місцевість
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Джерело: [1-10]
Примітка: Звіти на початок 2000 не видавались
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Додаток 8: Структура житлового фонду міських поселень та сільської місцевості за формами 
власності 

Станом на 01.01.2009 р. (за даними [1]) 

Кількість 

будинків, 

одиниць

З них, одиниць
Загальна 

площа, м2

З них, м2
Житлова 

площа, м2 

З них, м2

державної 

власності

комунальної

власності

приватної

власності

державної 

власності

комунальної

власності

приватної

власності

державної 

власності

комунальної

власності

приватної

власності

Україна 10139128 22392 238160 9878576 1064966652 16123830 67510716 981332106 680005898 9212962 42179966 628612970

Автономна Республіка 
Крим

332339 1507 16936 313896 39816972 528064 4523375 34765533 24316361 306765 2887082 21122514

Вінницька область 568042 1128 3768 563146 43726428 707871 1404437 41614120 29842068 411308 913454 28517306

Волинська область 233197 256 4487 228454 21778193 190888 849106 20738199 13812674 109117 508659 13194898

Дніпропетровська область 610829 1186 19499 590144 78667807 1241322 7135968 70290517 49326604 696387 4477164 44153053
Донецька область 851835 1622 40137 810076 100742305 1101965 10961572 88678768 64004548 613048 6922558 56468942
Житомирська область 380669 898 11110 368661 32969474 406098 1425074 31138302 21377615 246327 863091 20268197
Закарпатська область 310182 211 3282 306689 27739563 153541 553110 27032912 16389975 90025 338538 15961412

Запорізька область 350575 779 9297 340499 40577866 542192 2521637 37514037 25235948 305723 1548281 23381944

Івано-Франківська 
область

343963 245 4288 339430 31593777 276769 762095 30554913 19919668 159979 489759 19269930

Київська область 536577 1124 6974 528479 52591843 584552 2505856 49501435 33193175 338013 1549455 31305707
Кіровоградська область 313248 342 4259 308647 24626800 248795 844562 23533443 16186852 154185 527312 15505355

Луганська область 516902 3145 18391 495366 55266923 816386 4981942 49468595 34425030 488883 3163349 30772798

Львівська область 456687 981 14981 440725 52681593 1096556 2389573 49195464 33162236 612268 1548800 31001168

Миколаївська область 266258 726 6739 258793 25904691 390812 1806541 23707338 17103764 232345 1124694 15746725

Одеська область 485709 817 10155 474737 53081944 1341675 4486902 47253367 35463195 749272 2813551 31900372

Полтавська область 421068 1360 6706 413002 36784846 634384 1769114 34381348 23682732 374898 1068430 22239404

Рівненська область 263157 387 3314 259456 24031433 385904 674620 22970909 15912882 234949 423260 15254673

Сумська область 327847 569 5186 322092 27620476 433128 1343481 25843867 18350819 250052 831202 17269565

Тернопільська область 286248 211 1792 284245 24780099 276316 453715 24050068 16130196 160760 271079 15698357

Харківська область 487502 1353 14308 471841 62764102 1276307 4160459 57327336 40257529 697307 2716865 36843357

Херсонська область 283700 791 4121 278788 24809750 609752 844044 23355954 16363112 359008 547003 15457101

Хмельницька область 380020 387 4470 375163 32783865 364120 1082898 31336847 21863100 205949 664312 20992839

Черкаська область 428000 527 3911 423562 33978328 398915 999335 32580078 22573788 226347 622101 21725340

Чернівецька область 248046 310 4381 243355 20016210 225052 420351 19370807 12612433 127682 256066 12228685
Чернігівська обл. 391799 730 4869 386200 29573989 432007 1397585 27744397 19265577 255218 892117 18118242

м. Київ 34060 584 8107 25369 57899008 1343111 6368432 50187465 33996411 735090 3713741 29547580

м. Севастополь 30669 216 2692 27761 8158367 117348 844932 7196087 5237606 72057 498043 4667506
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Додаток 9: Структура житлового фонду міських поселень за формами власності 

Станом на 01.01.2009 р. (за даними [1])

Кількість 
будинків, 
одиниць

З них, одиниць
Загальна 

площа, м2

З них, м2
Житлова 

площа, м2 

З них, м2

державної 
власності

комунальної
власності

приватної
власності

державної 
власності

комунальної
власності

приватної
власності

державної 
власності

комунальної
власності

приватної
власності

Україна 4036939 14151 204276 3818512 683391577 14166697 62406628 606818252 423706922 7998821 38977389 376730712

Автономна Республіка 
Крим

124965 776 11630 112559 26921588 440215 3789500 22691873 16079631 252303 2426347 13400981

Вінницька область 127572 645 3232 123695 16155383 561483 1249105 14344795 10430869 325357 810524 9294988

Волинська область 56388 143 4146 52099 9880384 172299 802436 8905649 6008689 98056 479107 5431526

Дніпропетровська 
область

359979 671 18027 341281 63736233 1117483 6824988 55793762 39644002 614265 4276070 34753667

Донецька область 661586 1328 38045 622213 90227146 1050074 10615470 78561602 57208777 580871 6710856 49917050
Житомирська обл. 111586 450 5699 105437 16392148 322370 999097 15070681 10120179 194201 612540 9313438
Закарпатська обл. 80348 95 3016 77237 9706107 126552 421841 9157714 5435831 73595 257997 5104239

Запорізька обл. 166620 377 7692 158551 29613525 485687 2307300 26820538 18110707 271342 1416036 16423329

Івано-Франківська 
область

72819 223 4087 68509 12625096 264175 726080 11634841 7798345 151375 467967 7179003

Київська область 163302 502 4916 157884 26481011 427652 2150569 23902790 16078697 243379 1335970 14499348
Кіровоградська обл. 123384 155 3659 119570 14079582 195248 743557 13140777 8736776 118594 460130 8158052

Луганська обл. 375362 2906 17595 354861 47461229 755126 4857608 41848495 29178192 452474 3084967 25640751

Львівська обл. 115123 713 14267 100143 28891040 967109 2217103 25706828 17958036 523812 1442650 15991574

Миколаївська обл. 110988 287 6041 104660 16960464 312074 1617021 15031369 10954711 182861 1005425 9766425

Одеська область 176099 542 9540 166017 33404730 1163752 4220378 28020600 21825316 647875 2641872 18535569

Полтавська обл. 128926 534 5472 122920 20012755 485017 1555694 17972044 12300218 282326 937207 11080685

Рівненська обл. 59449 250 2669 56530 10243156 343354 573438 9326364 6246302 208126 358741 5679435

Сумська обл. 132930 326 4141 128463 16926810 381804 1239283 15305723 10734778 217836 762981 9753961

Тернопільська обл. 57383 130 1646 55607 9937757 248831 423573 9265353 5982729 142896 252961 5586872

Харківська область 256634 763 11578 244293 49204917 1174453 3800404 44230060 31052291 632224 2483062 27937005

Херсонська обл. 128782 589 1324 126869 15334739 561907 576296 14196536 9750732 330549 368451 9051732

Хмельницька обл. 85100 262 3926 80912 14808676 320746 991159 13496771 9309986 178751 607742 8523493

Черкаська область 122648 254 3367 119027 16034680 300965 885190 14848525 10045910 167134 549139 9329637

Чернівецька обл. 53703 162 4180 49361 7634652 195136 375379 7064137 4478298 108311 227634 4142353
Чернігівська обл. 125557 293 3668 121596 14989296 334879 1273191 13381226 9203156 194506 812939 8195711

м. Київ 34060 584 8107 25369 57899008 1343111 6368432 50187465 33996411 735090 3713741 29547580

м. Севастополь 25646 191 2606 22849 7829465 115195 802536 6911734 5237606 72057 498043 4667506



Framework Contract FC474/EBSF-2010-08-124F 141

Додаток 10: Структура житлового фонду сільської місцевості за формами власності станом на 
01.01.2009 р. (за даними [1]) 

Кількість 
будинків, 
одиниць

З них, одиниць
Загальна 

площа, м2

З них, м2
Житлова 

площа, м2 

З них, м2

державної 
власності

комунальної
власності

приватної
власності

державної 
власності

комунальної
власності

приватної
власності

державної 
власності

комунальної
власності

приватної
власності

Україна 6102189 8241 33884 6060064 381575075 1957133 5104088 374513854 256298976 1214141 3202577 251882258

Автономна Республіка 
Крим

207374 731 5306 201337 12895384 87849 733875 12073660 8236730 54462 460735 7721533

Вінницька область 440470 483 536 439451 27571045 146388 155332 27269325 19411199 85951 102930 19222318

Волинська область 176809 113 341 176355 11897809 18589 46670 11832550 7803985 11061 29552 7763372

Дніпропетровська 
область

250850 515 1472 248863 14931574 123839 310980 14496755 9682602 82122 201094 9399386

Донецька область 190249 294 2092 187863 10515159 51891 346102 10117166 6795771 32177 211702 6551892
Житомирська область 269083 448 5411 263224 16577326 83728 425977 16067621 11257436 52126 250551 10954759
Закарпатська область 229834 116 266 229452 18033456 26989 131269 17875198 10954144 16430 80541 10857173

Запорізька область 183955 402 1605 181948 10964341 56505 214337 10693499 7125241 34381 132245 6958615

Івано-Франківська 
область

271144 22 201 270921 18968681 12594 36015 18920072 12121323 8604 21792 12090927

Київська область 373275 622 2058 370595 26110832 156900 355287 25598645 17114478 94634 213485 16806359
Кіровоградська 
область

189864 187 600 189077 10547218 53547 101005 10392666 7450076 35591 67182 7347303

Луганська область 141540 239 796 140505 7805694 61260 124334 7620100 5246838 36409 78382 5132047

Львівська область 341564 268 714 340582 23790553 129447 172470 23488636 15204200 88456 106150 15009594

Миколаївська область 155270 439 698 154133 8944227 78738 189520 8675969 6149053 49484 119269 5980300

Одеська область 309610 275 615 308720 19677214 177923 266524 19232767 13637879 101397 171679 13364803

Полтавська область 292142 826 1234 290082 16772091 149367 213420 16409304 11382514 92572 131223 11158719

Рівненська область 203708 137 645 202926 13788277 42550 101182 13644545 9666580 26823 64519 9575238

Сумська область 194917 243 1045 193629 10693666 51324 104198 10538144 7616041 32216 68221 7515604

Тернопільська область 228865 81 146 228638 14842342 27485 30142 14784715 10147467 17864 18118 10111485

Харківська область 230868 590 2730 227548 13559185 101854 360055 13097276 9205238 65083 233803 8906352

Херсонська область 154918 202 2797 151919 9475011 47845 267748 9159418 6612380 28459 178552 6405369

Хмельницька область 294920 125 544 294251 17975189 43374 91739 17840076 12553114 27198 56570 12469346

Черкаська область 305352 273 544 304535 17943648 97950 114145 17731553 12527878 59213 72962 12395703

Чернівецька обл. 194343 148 201 193994 12381558 29916 44972 12306670 8134135 19371 28432 8086332
Чернігівська область 266242 437 1201 264604 14584693 97128 124394 14363171 10062421 60712 79178 9922531

м. Севастополь 5023 25 86 4912 328902 2153 42396 284353 200253 1345 23710 175198
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Додаток 11: Розподіл житлових будинків за роками побудови на 01.01.2001 р. (за даними [9])

Всього будинків, %
у тому числі збудовані:

до 1919 року 1919-1945 1946-1960 1961-1970 1971-1980 1987-1990 1991 і пізніше

Україна 100 5,4 12,9 26,4 24,2 16,1 10,3 4,7

Автономна Республіка Крим 100 6,3 8,6 21,5 28,1 18,5 11,7 5,3

Вінницька область 100 7,8 14,4 25,6 24,1 14,9 8,6 4,5

Волинська область 100 1,6 11,0 28,0 24,6 18,1 11,4 5,3

Дніпропетровська область 100 5,3 12,4 28,6 25,0 14,7 9,5 4,5

Донецька область 100 3,6 14,7 27,3 23,7 16,4 10,4 3,9

Житомирська область 100 4,5 14,0 26,5 24,0 15,8 9,8 5,3

Закарпатська область 100 3,2 11,6 22,4 21,7 18,6 14,9 7,7

Запорізька область 100 7,2 14,9 29,2 22,5 14,0 9,0 3,2

Івано-Франківська область 100 6,8 14,4 20,5 20,6 17,9 13,4 6,4

Київська область 100 2,1 9,7 24,5 25,5 17,7 13,8 6,6

Кіровоградська область 100 15,1 15,1 23,0 20,3 14,1 8,6 3,8

Луганська область 100 3,0 11,8 34,0 26,7 13,9 7,9 2,6

Львівська область 100 5,8 17,2 23,8 21,6 16,0 10,6 4,9

Миколаївська область 100 10,7 11,7 27,4 22,5 15,8 8,5 3,4

Одеська область 100 10,6 17,0 23,8 21,9 14,7 8,4 3,6

Полтавська область 100 4,2 13,3 27,4 22,9 15,1 11,0 6,1

Рівненська область 100 2,0 12,7 25,8 22,4 18,8 12,5 5,7

Сумська область 100 4,7 12,8 23,4 25,3 16,5 12,0 5,3

Тернопільська область 100 3,6 13,7 22,3 26,8 19,1 10,6 4,0

Харківська область 100 5,1 11,4 30,2 23,4 15,8 10,0 4,2

Херсонська область 100 4,9 9,3 25,1 27,6 17,7 10,4 4,9

Хмельницька область 100 4,4 12,8 25,9 27,4 16,5 9,3 3,8

Черкаська область 100 3,2 9,0 32,1 27,4 15,4 8,9 3,9

Чернівецька область 100 6,4 15,7 20,1 20,5 17,6 12,9 6,9

Чернігівська область 100 3,2 12,2 30,5 26,6 15,8 8,2 3,4

м. Київ 100 11,0 8,8 23,5 25,4 13,8 10,0 7,5

м. Севастополь 100 1,7 3,5 16,3 24,6 21,8 18,4 13,8
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Додаток 12: Обсяги введеного житла за регіонами в 2009 р. [29] 

Уведено
за 2009р.

Темпи зростання (зниження),
у % до попереднього року

тис.м2
загально

ї
площі

у % до
загальног

о
обсягу

2009р.
довідково:

2008р.

Україна 6399,6 100,0 61,0 102,5
Автономна Республіка 
Крим 387,3 6,1 93,2 79,6
Вінницька 171,5 2,7 47,4 91,4
Волинська 138,7 2,2 71,1 108,4
Дніпропетровська 170,4 2,7 38,9 103,8
Донецька 173,0 2,7 39,6 118,0
Житомирська 88,8 1,4 35,9 112,1
Закарпатська 169,2 2,6 43,0 111,9
Запорізька 101,2 1,6 46,6 98,6
Івано-Франківська 380,6 5,9 73,7 113,4
Київська 680,1 10,6 58,4 135,9
Кіровоградська 66,5 1,0 51,8 106,6
Луганська 35,1 0,5 14,1 96,2
Львівська 391,6 6,1 50,2 116,6
Миколаївська 86,2 1,3 53,6 105,1
Одеська 537,2 8,4 63,4 106,8
Полтавська 155,5 2,4 59,5 93,9
Рівненська 98,3 1,5 56,9 68,0
Сумська 138,6 2,2 69,7 107,5
Тернопільська 146,2 2,3 48,0 100,1
Харківська 427,5 6,7 192,0 41,4
Херсонська 75,2 1,2 32,7 122,8
Хмельницька 266,1 4,2 86,3 99,6
Черкаська 144,8 2,3 88,7 79,9
Чернівецька 164,8 2,6 45,2 119,6
Чернігівська 104,8 1,6 51,5 109,2
м. Київ 947,9 14,8 66,3 102,1
м. Севастополь 152,5 2,4 184,9 82,3

Джерело [29]
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Додаток 13: Статистичні дані будівельної діяльності у 2010 р.

Вид діяльності

Обсяги робіт 

за січень 

2010р.,

млн. грн.

У % до

січня

2009р.

загального 

обсягу

Будівництво 1478,0 75,9 100,0

у тому числі
Підготовка будівельних ділянок 122,4 102,5 8,3
Будівництво будівель та споруд 1183,3 74,3 80,0
з нього

Загальнобудівельні роботи 937,5 70,0 63,4
будівництво будівель 693,4 64,6 46,9

будівництво мостів, шляхових естакад, 
тунелів та метрополітену 20,6 38,9 1,4

будівництво магістральних трубопроводів, 
ліній зв’язку та енергопостачання 98,6 106,8 6,7

будівництво місцевих трубопроводів, ліній 
зв’язку та енергопостачання 27,2 73,6 1,8

будівництво підприємств енергетики, 
добувної й обробної промисловості 64,4 142,6 4,4

будівництво інших споруд 1,4 30,3 0,1

монтаж та встановлення збірних конструкцій 31,9 91,1 2,1

Виготовлення каркасних конструкцій і покрівель 11,4 66,3 0,8
Будівництво доріг, аеродромів та улаштування 
поверхні спортивних споруд 42,9 97,4 2,9
Будівництво водних споруд 22,8 96,4 1,5
Інші будівельні роботи 168,7 100,1 11,4

Установлення інженерного устаткування 
будівель та споруд 164,0 74,2 11,1
Роботи з завершення будівництва 7,3 64,9 0,5

Оренда будівельної техніки з оператором 1,0 32,2 0,1

Джерело [29]
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Додаток 14: Виробництво та відпуск теплової енергії опалювальними котельнями міських 
поселень та сільської місцевості у 2008 р.

Вироблен
о теплової 
енергії за 

рік, 
тис.Гкал

Відпущено 
теплової 
енергії 
всього, 

тис.Гкал

Відпущено 
теплової 

енергії своїм 
споживачам, 

тис.Гкал

в тому числі Відпущено 
іншому 

підприєм-
ству 

(перепро-
давцю), 
тис.Гкал

Витрачено 
теплової 
енергії на 

власні 
потреби, 
тис.Гкал

Одержано 
теплової 
енергії зі 

сторони за 
рік, тис.Гкал

Втрати 
теплової 
енергії за 

рік, 
тис.Гкал

населенн
ю, 

тис.Гкал

на 
комунально-

побутові 
потреби, 
тис.Гкал

на 
виробничі 
потреби, 
тис.Гкал 

Україна 104699,1 96114,9 88987,9 51818,6 23634,2 13535,3 7127 3574,8 7375,3 12385,2

Автономна Республіка 
Крим

2864,9 2661,5 2532,2 1405,6 1020 106,6 129,3 45,4 107 265,1

Вінницька область 2187,7 1955,5 1944,2 795 851,1 298,1 11,3 69,7 13,4 175,9

Волинська область 1399,1 1526 1273,2 659,8 504,8 108,6 252,8 25,8 279,1 126,5

Дніпропетровська область 9471,5 8651,1 8357,8 5064,3 1925,6 1367,9 293,3 244,8 1096,4 1672

Донецька область 11289,7 9772,9 9709,9 6886,2 2077,6 746,1 63 236,7 54,1 1334,2

Житомирська область 1773 1636,1 1622,6 750,6 669,7 202,4 13,4 30,2 25,2 132

Закарпатська область 626,4 539,8 537,7 125,4 397,7 14,7 2,1 9,8 14,7 91,6

Запорізька область 6012,8 5776,1 5109,8 2713,2 930 1466,5 666,3 246,5 536,7 526,9

Івано-Франківська область 1576,5 1425,9 1171,3 504,6 513,1 153,6 254,6 60,2 90,9 181,3

Київська область 4108 3444,9 3421,2 1665,4 992,4 763,4 23,7 573,1 226,3 316,3

Кіровоградська область 1138,2 1027,8 1021 499,5 438 83,6 6,8 22,3 4,8 92,9

Луганська область 6586,4 5855,7 5837,1 2109,1 985,1 2742,8 18,6 394,6 104,5 440,7

Львівська область 4190,7 3622 3615 1794,2 1118,2 702,5 7,1 299,5 119,4 388,5

Миколаївська область 1748,3 1840,9 1582,4 922,3 497,6 162,5 258,5 20,1 271,6 158,9

Одеська область 4270,9 4238 3754,6 2081,5 913,5 759,6 483,4 71,6 502,3 463,6

Полтавська область 5108,8 4893,5 3158,4 1191,9 671,9 1294,7 1735,1 45,7 162,2 331,8

Рівненська область 1828,8 1971,9 1673,8 831,9 574,1 267,8 298,1 31,8 315,4 140,6

Сумська область 2410,2 1993,2 1978,8 1105,7 499,7 373,5 14,3 27,9 5,5 394,5

Тернопільська область 987 925,2 923,9 464,6 344,6 114,7 1,3 19,7 25,2 67,4

Харківська область 9464,5 10397,8 7960,3 5425,4 1676,6 858,3 2437,5 348,5 2464,3 1182,5

Херсонська область 1059,3 861,4 859,9 471,9 344,2 43,9 1,5 37,9 6,7 166,7

Хмельницька область 2226,1 1880,3 1879,2 1158,3 542,3 178,6 1,2 112,8 9,8 242,8

Черкаська область 2416 2140,3 2012,7 1116,4 629,2 267,1 127,6 25,3 136,7 387

Чернівецька область 532,6 516,1 515,4 221 278,4 16 0,7 7,1 20,7 30,2

Чернігівська область 2080,7 1741,4 1738,6 1001 542 195,5 2,8 73 20,9 287,2

м. Київ 16359,3 13975,6 13952,9 10167,2 3540,3 245,4 22,7 468 760,8 2676,5
м. Севастополь 981,7 844 844 686,6 156,5 0,9 – 26,8 0,7 111,6
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Додаток 15: Виробництво та відпуск теплової енергії опалювальними котельнями міських 
поселень у 2008 р.

Вироблено 
теплової енергії 

за рік, 
тис.Гкал

Відпущено 
теплової 

енергії всього, 
тис.Гкал

Відпущено 
теплової енергії 

своїм 
споживачам, 

тис.Гкал

в тому числі Відпущено 
іншому 

підприємству 
(перепро-
давцю), 
тис.Гкал

Витрачено 
теплової 
енергії на 

власні 
потреби, 
тис.Гкал

Одержано 
теплової енергії 

зі сторони за 
рік, тис.Гкал

Втрати теплової 
енергії за рік, 

тис.Гкал
населенню, 

тис.Гкал

на 
комунально-

побутові 
потреби, 
тис.Гкал

на виробничі 
потреби, 
тис.Гкал 

Україна 99385,2 90875,6 85148,2 51533,3 20817,9 12796,9 5727,4 3509,7 7302 12301,9

Автономна Республіка 
Крим

2782,1 2579,4 2450,1 1400,7 981,7 67,7 129,3 44,7 107 265

Вінницька область 2123,6 1891,6 1880,2 791,1 817 272,1 11,3 69,5 13,4 175,9

Волинська область 1238,5 1368,5 1116,7 656,3 352,6 107,8 251,8 22,5 274,6 122,2

Дніпропетровська область 9388,3 8568,4 8276,4 5060,7 1849 1366,7 292 244,3 1095,7 1671,3

Донецька область 11143 9637,5 9574,9 6844,9 2008,8 721,2 62,6 232,7 54,1 1326,9

Житомирська область 1563 1426 1412,6 748,6 463,5 200,4 13,4 30,1 24,8 131,7

Закарпатська область 587,5 501,2 499,1 122,5 364,2 12,4 2,1 9,7 14,7 91,3

Запорізька область 5885,5 5646,3 4980 2712,3 801,9 1465,8 666,3 246,3 533,8 526,7

Івано-Франківська область 1374,1 1229,8 975,9 504,6 354,5 116,8 253,9 54,5 90,6 180,4

Київська область 3637,7 3005,6 2983,1 1580,4 788,4 614,3 22,5 560,7 200,6 271,9

Кіровоградська область 1006,6 895 888,2 497,1 308,4 82,7 6,8 22 3,4 92,9

Луганська область 6524,4 5794,6 5776 2106,3 928,1 2741,6 18,6 394,4 104,5 439,9

Львівська область 4033,4 3460,6 3453,7 1778,7 977,7 697,3 6,9 299 113,5 387,3

Миколаївська область 1619,2 1711,7 1453,9 921,4 371,1 161,4 257,8 19,8 270,8 158,5

Одеська область 4137,6 4105,3 3626,9 2074,7 830,5 721,7 478,4 71,1 502,3 463,5

Полтавська область 4825,8 4611,8 2877,7 1159,5 513,7 1204,4 1734,2 44 161,6 331,5

Рівненська область 1649,9 1794,6 1496,5 828,9 414,3 253,4 298,1 29,7 314,1 139,7

Сумська область 2266,5 1851,8 1837,5 1099,9 438,2 299,4 14,3 25,4 5,2 394,5

Тернопільська область 863,5 801,7 800,4 464,6 231,4 104,3 1,3 19,7 25,2 67,4

Харківська область 7745,5 8701,1 7650,8 5370,9 1488 791,9 1050,3 323,6 2442,4 1163,2

Херсонська область 988,4 790,7 789,2 469,9 275,4 43,9 1,5 37,8 6,7 166,7

Хмельницька область 2163,3 1818,6 1817,6 1158,3 489,6 169,6 1 111,7 9,8 242,8

Черкаська область 2080,7 1805,2 1677,6 1109,3 432,6 135,7 127,6 21,7 132,3 386,1

Чернівецька область 481,4 464,8 464,1 221 227,2 16 0,7 7,1 20,7 30,2

Чернігівська область 1935,8 1595,3 1593,3 996,9 413,7 182,8 2 72,9 18,7 286,3

м. Київ 16359,3 13975,6 13952,9 10167,2 3540,3 245,4 22,7 468 760,8 2676,5
м. Севастополь 980,6 842,9 842,9 686,6 156,1 0,2 – 26,8 0,7 111,6
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Додаток 16: Виробництво та відпуск теплової енергії опалювальними котельнями сільської 
місцевості у 2008 р. 

Вироблено 
теплової 
енергії за 

рік, 
тис.Гкал

Відпущено 
теплової 
енергії 
всього,

тис.Гкал

Відпущено 
теплової 

енергії своїм 
споживачам, 

тис.Гкал

в тому числі
Відпущено 

іншому 
підприєм-

ству 
(перепро-
давцю), 
тис.Гкал

Витрачено 

теплової 

енергії на 

власні 

потреби, 

тис.Гкал

Одержано 

теплової 

енергії зі 

сторони 

за рік, 

тис.Гкал

Втрати 

теплової 

енергії за 

рік, 

тис.Гкал

населенню, 
тис.Гкал

на 
комунально-

побутові 
потреби, 
тис.Гкал

на 
виробничі 
потреби, 
тис.Гкал 

Україна 5314,2 5239,4 3840 285 2816,1 738,6 1399,5 65,4 73,4 83,2

Автономна Республіка Крим 82,8 82,1 82,1 4,9 38,3 38,8 – 0,7 – –

Вінницька область 64,2 64 64 3,9 34 26,1 – 0,2 – –

Волинська область 160,6 157,5 156,5 3,5 152,2 0,8 1 3,4 4,5 4,3

Дніпропетровська область 83,2 82,7 81,4 3,6 76,6 1,2 1,3 0,5 0,7 0,7

Донецька область 146,7 135,4 135 41,2 68,8 24,9 0,4 4 – 7,3

Житомирська область 210 210 210 1,9 206,2 2 – 0,1 0,4 0,3

Закарпатська область 38,9 38,6 38,6 2,9 33,5 2,3 – – – 0,2

Запорізька область 127,3 129,8 129,8 0,9 128,1 0,8 – 0,2 2,9 0,2

Івано-Франківська область 202,4 196,1 195,5 – 158,6 36,9 0,6 5,7 0,4 1

Київська область 470,3 439,3 438,1 85 204 149 1,2 12,3 25,7 44,4

Кіровоградська область 131,6 132,8 132,8 2,4 129,6 0,9 – 0,2 1,4 –

Луганська область 62 61,1 61 2,8 57 1,2 0,1 0,2 – 0,8

Львівська область 157,2 161,4 161,3 15,5 140,5 5,2 0,2 0,6 5,9 1,2

Миколаївська область 129,1 129,2 128,6 0,9 126,5 1,1 0,7 0,3 0,8 0,4

Одеська область 133,3 132,7 127,7 6,8 83 37,9 5 0,5 – 0,1

Полтавська область 283 281,6 280,8 32,4 158,1 90,3 0,9 1,7 0,7 0,3

Рівненська область 179 177,3 177,3 3 159,8 14,4 – 2,1 1,3 0,9

Сумська область 143,7 141,4 141,4 5,9 61,4 74 – 2,5 0,2 –

Тернопільська область 123,5 123,5 123,5 – 113,2 10,4 – – – –

Харківська область 1719,1 1696,7 309,5 54,4 188,6 66,5 1387,2 25 21,9 19,3

Херсонська область 70,9 70,8 70,8 1,9 68,8 – – 0,1 – –

Хмельницька область 62,8 61,8 61,6 – 52,7 9 0,1 1,1 – –

Черкаська область 335,3 335,1 335,1 7,1 196,5 131,5 – 3,7 4,4 0,9

Чернівецька область 51,3 51,3 51,3 – 51,3 – – – – –

Чернігівська область 144,9 146,1 145,2 4,1 128,4 12,7 0,8 0,2 2,2 0,9

м. Севастополь 1,1 1,1 1,1 – 0,4 0,7 – – – –
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Додаток 17: Виробництво та відпуск теплової енергії опалювальними котельнями міських 
поселень та сільської місцевості у 2009 р. 

Вироблено 
теплової 

енергії за рік, 
тис.Гкал

Відпущено 
теплової 
енергії 
всього, 

тис.Гкал

Відпущено 
теплової енергії 

своїм 
споживачам, 

тис.Гкал

в тому числі Відпущено 
іншому 

підприєм-ству 
(перепро-
давцю), 
тис.Гкал

Витрачено 
теплової 
енергії на 

власні 
потреби, 
тис.Гкал

Одержано 
теплової 
енергії зі 

сторони за 
рік, тис.Гкал

Втрати 
теплової 
енергії за 

рік, тис.Гкал

населенню, 
тис.Гкал

на комунально-
побутові 
потреби, 
тис.Гкал

на 
виробничі 
потреби, 
тис.Гкал 

Україна 97971,3 90727,8 83844,1 52055 22241,7 9547,8 6883,4 3243,5 8279 12279,3

Автономна Республіка Крим 2815,1 2606,9 2533,1 1445,8 1005 82,3 73,8 45,5 110,5 273,1
Вінницька область 2101,2 1913,2 1903,9 876,6 860 167,4 9,3 57 13,6 144,5
Волинська область 1385,6 1528,6 1262,1 697,1 485,5 79,6 266,4 24 295,6 128,6
Дніпропетровська область 8796,2 9076,3 8557 5458,3 1863,4 1235,3 519,4 227,3 2136,1 1628,7
Донецька область 10701,3 9195,3 9168,6 6676,1 1916,1 576,5 26,6 228,9 31,3 1308,5
Житомирська область 1685,3 1554,3 1547,6 775 653 119,7 6,7 26,7 22,5 126,8
Закарпатська область 632,7 555,6 555,6 85,5 451,6 18,5 – 8,1 9,3 78,4
Запорізька область 4977,2 4828,7 4196,3 2657,9 885,1 653,3 632,4 159,8 508,6 497,3
Івано-Франківська область 1326 1182,8 1127,2 514,2 505,4 107,6 55,6 53,4 101,1 190,9
Київська область 3834,3 3283,9 3264,6 1653,1 845,7 765,8 19,3 463,7 226,9 313,5
Кіровоградська область 1051,6 935,2 932 475,5 400,2 56,3 3,2 24,8 3,5 95,1
Луганська область 4964,9 4466,1 4464,2 2027,5 920,8 1515,9 1,9 224,3 99,6 374,2
Львівська область 4103,7 3508,4 3502,8 1953,3 1043,5 506 5,6 284,1 122,9 434,2
Миколаївська область 1537,1 1670,7 1398,3 799,9 447,6 150,9 272,4 10,7 285,4 141,2
Одеська область 3958,9 3909,2 3397,1 1908 754,2 734,9 512,1 63,9 453 438,8
Полтавська область 4639,9 4426,1 2824,4 1243,5 619,8 961,1 1601,7 41,1 160,4 333,2
Рівненська область 1758,9 1908,7 1606,7 892,6 532 182,2 301,9 32,3 323,8 141,8
Сумська область 2263,9 1830,2 1810,8 1088,1 453 269,7 19,4 25,5 4,5 412,7
Тернопільська область 883,8 826,1 825,5 469,5 322,6 33,4 0,6 17,7 25,1 65,2
Харківська область 9333,9 10239,2 7852,7 5584,6 1618,2 649,8 2386,5 326,5 2432 1200,1
Херсонська область 1000 788,4 788,4 438,2 312,3 38 – 23,9 4,9 192,7
Хмельницька область 2125,6 1821,2 1820,9 1122,5 504,2 194,1 0,3 97,8 11 217,6
Черкаська область 2293,9 2033,4 1884,9 1136,2 590,1 158,5 148,4 24,6 156,1 392
Чернівецька область 556,9 543,5 542,9 253,3 288,1 1,5 0,6 7,7 26,9 32,6
Чернігівська область 2014 1705,6 1702,3 1021 537 144,3 3,3 66,8 43,9 285,5

м. Київ 16425 13697,7 13681,7 10243,7 3293,3 144,7 16 655,6 670,5 2742,1

м. Севастополь 804,4 692,5 692,5 558 134 0,5 – 21,8 – 90
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Додаток 18: Виробництво та відпуск теплової енергії опалювальними котельнями міських 
поселень у 2009 р.

Вироблено 
теплової 

енергії за рік, 
тис.Гкал

Відпущено 
теплової 
енергії 
всього, 

тис.Гкал

Відпущено 
теплової енергії 

своїм
споживачам, 

тис.Гкал

в тому числі Відпущено 
іншому 

підприєм-ству 
(перепро-
давцю), 
тис.Гкал

Витрачено 
теплової 
енергії на 

власні 
потреби, 
тис.Гкал

Одержано 
теплової 
енергії зі 

сторони за 
рік, тис.Гкал

Втрати 
теплової 
енергії за 

рік, тис.Гкал

населенню,
тис.Гкал

на комунально-
побутові 
потреби, 
тис.Гкал

на 
виробничі 
потреби, 
тис.Гкал 

Україна 93110,8 85916,3 80446,7 51832,9 19533,7 9079,8 5469,6 3183,4 8197,1 12208,6

Автономна Республіка Крим 2743,9 2534,4 2460,6 1442,8 955,3 62,5 73,8 45,5 109,2 273,1

Вінницька область 2047,1 1859,6 1850,3 873,1 813,9 163,3 9,3 56,5 13,6 144,5

Волинська область 1232,6 1376,6 1110,3 691,2 339,9 79,2 266,3 20,7 289,3 124,6

Дніпропетровська область 8726,6 9006,8 8487,8 5455,7 1797,2 1234,9 519 227 2135,6 1628,4

Донецька область 10565,9 9062,4 9035,7 6663,2 1798,6 573,9 26,6 228,3 31,3 1306,6

Житомирська область 1486,9 1355,8 1349,1 773,3 457,4 118,3 6,7 26,6 22,1 126,6

Закарпатська область 570 492,9 492,9 83,4 392,7 16,7 – 8,1 9,3 78,4

Запорізька область 4860,3 4711 4078,6 2657,1 769 652,5 632,4 159,6 507,4 497,1

Івано-Франківська область 1155,2 1016,7 961,9 514 366,3 81,6 54,7 50,1 99 187,4

Київська область 3428,2 2903,2 2885,4 1575 646,1 664,3 17,8 451,5 200,6 274,1

Кіровоградська область 930,1 813,1 809,9 473,5 280,7 55,7 3,2 24,5 2,6 95,1

Луганська область 4910,7 4412,2 4410,3 2025 869,8 1515,6 1,9 224,2 99,6 374

Львівська область 3969,9 3370,4 3365,6 1948,1 915,6 501,9 4,8 283,8 117,7 433,4

Миколаївська область 1422,5 1556 1284,3 799,3 335 150 271,8 10,4 284,7 140,8

Одеська область 3808,7 3759,4 3252,6 1899,1 666,2 687,3 506,8 63,4 453 438,8

Полтавська область 4346,9 4132,7 2532 1208,9 471,7 851,4 1600,7 39,6 158,2 332,9

Рівненська область 1587,7 1734,8 1432,8 889 367,2 176,7 301,9 30,2 317,5 140,3

Сумська область 2196,6 1764,3 1744,9 1086,1 413,6 245,1 19,4 24,4 4,5 412,5

Тернопільська область 763,2 705,3 704,8 469,5 212,5 22,8 0,6 17,7 25 65,2

Харківська область 7663,3 8592,4 7608,2 5542,9 1453,1 612,2 984,2 298,6 2411,1 1183,4

Херсонська область 921,4 709,8 709,8 437,3 234,5 38 – 23,9 4,9 192,7

Хмельницька область 2075,4 1771,9 1771,7 1122,5 463,2 186 0,2 96,9 11 217,6

Черкаська область 2055,1 1795,4 1647 1129,8 410,7 106,5 148,4 20,1 151,6 391,2
Чернівецька область 537,7 524,3 523,7 253,3 268,8 1,5 0,6 7,7 26,9 32,6
Чернігівська область 1875,9 1565 1562,6 1018,1 407,4 137 2,5 66,7 40,9 285,2
м. Київ 16425 13697,7 13681,7 10243,7 3293,3 144,7 16 655,6 670,5 2742,1
м. Севастополь 804 692,2 692,2 558 134 0,2 – 21,8 – 90
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Додаток 19: Виробництво та відпуск теплової енергії опалювальними котельнями сільської 
місцевості у 2009 р.

Вироблено 
теплової 

енергії за рік, 
тис.Гкал

Відпущено 
теплової 
енергії 
всього, 

тис.Гкал

Відпущено 
теплової енергії 

своїм 
споживачам, 

тис.Гкал

в тому числі
Відпущено 

іншому 
підприємству 

(перепро-
давцю), 
тис.Гкал

Витрачено 
теплової 
енергії на 

власні 
потреби, 
тис.Гкал

Одержано 
теплової 
енергії зі 

сторони за 
рік, тис.Гкал

Втрати 
теплової 
енергії за 

рік, тис.Гкал
населенню, 

тис.Гкал

на комунально-
побутові 
потреби, 
тис.Гкал

на 
виробничі 
потреби, 
тис.Гкал 

Україна 4860,5 4811,4 3397,5 221,9 2707,6 467,8 1413,7 60,4 81,8 70,6

Автономна Республіка Крим 71,2 72,5 72,5 3 49,7 19,8 - - 1,4 -

Вінницька область 54,1 53,6 53,6 3,4 46,1 4,1 – 0,5 – –

Волинська область 153 152 151,8 5,9 145,5 0,4 0,1 3,2 6,2 4

Дніпропетровська область 69,6 69,5 69,1 2,6 66,2 0,4 0,4 0,3 0,4 0,2

Донецька область 135,4 132,9 132,9 12,9 117,4 2,6 – 0,6 – 1,9

Житомирська область 198,4 198,5 198,5 1,6 195,5 1,4 – 0,1 0,5 0,3

Закарпатська область 62,7 62,7 62,7 2,1 58,9 1,8 – – – –

Запорізька область 116,9 117,8 117,8 0,8 116,1 0,8 – 0,2 1,1 0,1

Івано-Франківська область 170,8 166,2 165,3 0,2 139,1 26 0,8 3,2 2,1 3,5

Київська область 406,1 380,7 379,2 78,1 199,7 101,5 1,5 12,2 26,3 39,4

Кіровоградська область 121,5 122,1 122,1 2 119,5 0,6 – 0,4 1 –

Луганська область 54,2 53,8 53,8 2,5 51 0,3 – 0,2 – 0,2

Львівська область 133,8 138 137,2 5,2 127,9 4 0,8 0,3 5,2 0,8

Миколаївська область 114,6 114,7 114 0,6 122,6 0,8 0,6 0,3 0,7 0,4

Одеська область 150,3 149,8 144,5 8,9 88 47,5 5,3 0,5 – –

Полтавська область 293 293,4 292,5 34,6 148,1 109,7 0,9 1,5 2,2 0,3

Рівненська область 171,2 173,9 173,9 3,6 164,8 5,5 – 2,2 6,3 1,5

Сумська область 67,3 65,9 65,9 1,9 39,3 24,6 – 1,2 – 0,2

Тернопільська область 120,6 120,8 120,8 – 110,1 10,7 – – 0,1 –

Харківська область 1670,6 1646,7 244,5 41,8 165,1 37,6 1402,3 27,9 20,8 16,7

Херсонська область 78,6 78,6 78,6 0,9 77,7 – – – – –

Хмельницька область 50,2 49,3 49,2 – 41,1 8,1 0,1 0,9 – –

Черкаська область 238,8 237,9 237,9 6,4 179,5 52 – 4,6 4,5 0,8

Чернівецька область 19,2 19,2 19,2 – 19,2 – – – – –

Чернігівська область 138,1 140,6 139,7 2,9 129,5 7,3 0,9 0,1 3 0,3
м. Севастополь 0,3 0,3 0,3 – – 0,3 – – – –
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Додаток 20: Динаміка виробництва тепла

Динаміка виробництва по Україні теплової енергії опалювальними котельнями за період 1997-2009 рр. 

[11-25]

Динаміка величини одержаної теплової енергії зі сторони по Україні за період 1997-2009 рр. [11-25]

Динаміка теплової енергії, що була витрачена на власні потреби по Україні за період 1997-

2009 р. [11-25]
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Динаміка загалом відпущеної теплової енергії по Україні за період 1997-2009 рр. [11-25]

Динаміка відпущеної теплової енергії своїм споживачам по Україні за період 1997-2009 рр. [11-25]

Динаміка відпущеної теплової енергії населенню по Україні за період 1997-2009 рр. [11-25]

Динаміка відпущеної теплової енергії на комунально-побутові потреби по Україні за період 1997-2009

379859
402414

431071

479967
493089496291

519412

472244481180
505253

637340

689620

773322

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

2009200820072006200520042003200220012000199919981997

Е,ТДж

351038
372575

398910

443064454350457118
476200

432154440003
462126

565160558938

667006

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

2009200820072006200520042003200220012000199919981997

Е,ТДж

217944216954
230316

253987
261045264709

282030

251585248140

266331

322487

284155

337248

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

2009200820072006200520042003200220012000199919981997

Е,ТДж



Framework Contract FC474/EBSF-2010-08-124F 153

рр.

Динаміка відпущеної теплової енергії на виробничі потреби по Україні за період 1997-2009 рр. [11-25]

Динаміки втрат теплової енергії по Україні за період 1997-2009 р. [11-25]
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Додаток 21: Результати використання теплоенергії та 
електроенергії підприємствами та організаціями за 2008 р. 

Види продукції 
Фактичні витрати на 
одиницю продукції за 
звітний період, кг.у.п.

Фактичні витрати на 
всю продукцію за 

звітний період, т.у.п.

Електроенергія, вироблена ТЕЦ загального 
користування, що працюють, на органічному паливі,  
тис. кВт.год

330,1 4221952

Електроенергія, вироблена ТЕЦ, що працюють, на 
органічному паливі, блокстанціями, тис.кВт.год

396,2 649772

Електроенергія, вироблена ТЕЦ, що працюють, на 
органічному паливі, не під’єднаними до 
енергосистеми, тис.кВт.год

191,8 67582

Електроенергія, вироблена тепловими 
електростанціями загального користування, крім 
ТЕЦ, що працюють на органічному паливі,  
тис.кВт.год

399,0 26482195

Електроенергія, вироблена тепловими 
електростанціями (крім ТЕЦ), що працюють на 
органічному паливі, не під’єднаними до 
енергосистеми,   тис.кВт.год

190,8 23901

Теплоенергія, вироблена і відпущена 
електростанціями, Гкал

166,8 7088658

Теплоенергія, вироблена і відпущена котельними, 
Гкал

164,6 16461403

Теплоенергія, вироблена і відпущена окремими 
котлами, не під’єднаними в котельню (умовними 
котельними), Гкал

167,7 289388
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Додаток 22: Результати використання теплоенергії та 
електроенергії підприємствами та організаціями за 2008 р. 

Види продукції

Фактичні витрати на 

одиницю продукції за 

звітний період, Мкал

Фактичні витрати на 

всю продукцію за 

звітний період, Гкал

Втрати теплоенергії в магістральних тепломережах 

енергосистем Мінпаливенерго України, Гкал
15,3 7268270

Електроенергія, вироблена ТЕЦ, що працюють, на 

органічному паливі, - блок станціями, тис. кВт·год
996,9 3825
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Додаток 23: Результати використання теплоенергії та 
електроенергії підприємствами та організаціями за 2008 р. 

Види продукції

Фактичні витрати на 
одиницю продукції за 

звітний період, 
кВт·год

Фактичні витрати на 
всю продукцію за 

звітний період, 
тис.кВт·год

Втрати електроенергії в електромережах 
енергосистем Мінпаливенерго України,  тис.кВт·год

11,0 14611182

Електроенергія, вироблена ТЕЦ загального 
користування, що працюють, на органічному 
паливі, тис.кВт·год

128,2 2222

Теплоенергія, вироблена і відпущена 
електростанціями, Гкал

20,0 6985

Теплоенергія, вироблена і відпущена котельними, 
Гкал

31,1 2075052

Теплоенергія, вироблена і відпущена окремими 
котлами, не об’єднаними в котельню (умовними 
котельними), Гкал

238,8 75208
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Додаток 24: Рівень використання вторинних горючих ресурсів 
за 2008 рік, т.у.п. (за даними [26])

Найменування Вихід
Фактично 

використано

Коефіцієнт 
використання, 

%

Втрати

в 
абсолютному

в %

Україна
Вінницька обл.
Волинська обл.
Дніпропетровська  обл.
Донецька  обл.
Житомирська  обл.
Закарпатська  обл.
Запорізька  обл.
Івано-Франківська  обл.
Кіровоградська обл.
Луганська обл.
Львівська обл.
Миколаївська обл.
Полтавська обл.
Сумська обл.
Хмельницька обл.
Черкаська обл.

11024169
35504
15789

2685981
5768438

32060
52449

1298449
78268
55023

903706
17953

132
45790
28442

6170
15

9672427
33678
14285

2203586
5247960

21176
46532

1180780
76710
48223

712252
15014

132
45691
20310

6083
15

87,7
94,9
90,5
82,0
91,0
66,1
88,7
90,9
98,0
87,6
78,8
83,6

100,0
99,8
71,4
98,6

100,0

1351742
1826
1504

482395
520478
10884

5917
117669

1558
6800

191454
2939

0
99

8132
87

0

12,3
5,1
9,5

18,0
9,0

34,0
11,3
9,1
2,0

12,4
21,2
16,4
0,0
0,2

28,6
1,4
0,0
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Додаток 25: Рівень використання вторинних горючих ресурсів 
за 2008 рік, Гкал (за даними [26])

Найменування
Вихід

Можлива 
виробка 
тепла

Фактично 
використано

Рівень 
викорис-

тання в %

Втрати

в абсолют-
ному 

виразі
в %

Україна
Автономна республіка Крим
Вінницька обл.
Дніпропетровська  обл.
Донецька  обл.
Житомирська  обл.
Закарпатська  обл.
Запорізька  обл.
Івано-Франківська  обл.
Київська обл.
Кіровоградська обл.
Луганська обл.
Львівська обл.
Одеська обл.
Полтавська обл.
Рівненська обл.
Сумська обл.
Харківська обл.
Херсонська обл.
Хмельницька обл.
Черкаська обл. 
Чернігівська обл.
м. Київ

16655766
511346
13602

1583399
6263586

13018
60104

526705
498166
44882

146060
2012490

12887
217600
221469

2687197
480257
216674
14645

7257
1121850

969
1603

13935294
372620
13602

1583399
5137855

11518
60104

520681
442866
38249

146060
1891424

12887
140600
130608

1701290
418015
177592
14645

7257
1111450

969
1603

11935024
258856
13602

1244714
4514742

10709
60104

497647
351976
13544

0
1778959

12887
117498
96436

1491795
237760
134480
12313

7257
1077173

969
1603

85,7
69,5

100,0
78,6
87,9
93,0

100,0
95,6
79,5
35,4
0,0

94,1
100,0

83,6
73,8
87,7
56,9
75,7
84,1

100,0
96,9

100,0
100,0

2000270
113764

0
338685
623113

809
0

23034
90890
24705

146060
112465

0
23102
34172

209495
180255
43112

2332
0

34277
0
0

12,0
22,3
0,0

21,4
9,9
6,2
0,0
4,4

18,2
55,0

100,0
5,6
0,0

10,6
15,4
7,8

37,5
19,9
15,9
0,0
3,1
0,0
0,0
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Додаток 26: Узагальнена інформація про оснащення житлового фонду засобами обліку та 
регулювання споживання води і теплової енергії по роках станом на 01. 01.2008 року 
(за даними [29])

Регіон

Лічильники холодної води Лічильники гарячої води Лічильники теплової енергії Регулятори температури
Уточнені 
завдання 
Програми

на 
01.01.
2007

на 
01.01.
2008

% до 
завдання 
Програми

Уточнені 
завдання 
Програми

на 
01.01.
2007

на 
01.01.
2008

% до 
завдання 
Програми

Уточнені 
завдання 
Програми

На 
01.01.
2007

На 
01.01.
2008

% до 
завдання 
Програми

Уточнені 
завдання 
Програми

На 
01.01.
2007

На 
01.01.
2008

% до 
завдання 
Програми

АР Крим 8 791 7 245 7 475 85,03 4 899 215 244 4,98 5 150 1943 2031 39,44 5 150 9 15 0,29
Вінницька  6 487 902 858 13,23 4 290 110 97 2,26 5 993 637 1180 19,69 5 993 89 62 1,03
Волинська 2 272 345 431 18,97 550 30 33 6,00 1 399 93 119 8,51 1 399 3 1 0,07
Дніпропетровськ
а

16 453 1 010 1 405 8,54 9 069 94 119 1,31 9 453 831 1579 16,70 9 453 71 8 0,08

Донецька                 20 051 6 597 6 831 34,07 5 731 361 443 7,73 19 398 4626 4596 23,69 19 398 2164 1390 7,17
Житомирська 5 126 492 607 11,84 1 305 87 84 6,44 4 132 320 269 6,51 4 132 221 46 1,11
Закарпатська 4 532 357 328 7,24 903 11 5 0,55 1 860 68 17 0,91 1 860 40 2 0,11
Запорізька 9 530 1 284 1 362 14,29 3 639 729 445 12,23 9 127 1054 1513 16,58 9 127 199 362 3,97
Івано-
Франківська

5 543 958 1 471 26,54 1 812 197 356 19,65 2 970 204 194 6,53 2 970 11 2 0,07

Київська                5 418 1 208 1 445 26,67 2 573 113 119 4,62 4 361 467 609 13,96 4 361 161 8 0,18
Кіровоградська 1 605 788 652 40,62 388 11 11 2,84 893 538 596 66,74 893 8 0 0,00
Луганська 16 631 1 197 2 026 12,18 6 549 45 26 0,40 11 735 220 376 3,20 11 735 20 5 0,04
Львівська                 16 828 939 1 052 6,25 2 432 648 755 31,04 4 814 3438 3697 76,80 4 814 36 75 1,56
Миколаївська 3 974 508 522 13,14 1 861 217 209 11,23 2 984 423 425 14,24 2 984 102 44 1,47
Одеська                  18 853 5 992 5 198 27,57 4 085 291 307 7,52 4 309 696 572 13,27 4 309 161 130 3,02
Полтавська 7 743 390 601 7,76 5 068 127 92 1,82 6 162 475 453 7,35 6 162 102 30 0,49
Рівненська 2 485 183 153 6,16 615 22 20 3,25 1 718 176 170 9,90 1 718 27 17 0,99
Сумська                  3 533 143 148 4,19 2 626 49 43 1,64 3 189 287 525 16,46 3 189 163 43 1,35
Тернопільська 2 191 485 451 20,58 502 65 58 11,55 1 376 86 67 4,87 1 376 5 0 0,00
Харківська 22 230 1 882 2 415 10,86 14 609 228 225 1,54 22 148 1221 1237 5,59 22 148 81 37 0,17
Херсонська 3 370 132 164 4,87 918 6 6 0,65 2 507 532 527 21,02 2 507 0 0 0,00
Хмельницька 3 159 220 211 6,68 1 012 57 54 5,34 2 462 362 483 19,62 2 462 49 20 0,81
Черкаська 2 700 431 396 14,67 1 014 96 64 6,31 4 423 462 401 9,07 4 423 141 10 0,23
Чернівецька 4 366 493 609 13,95 490 1 3 0,61 887 67 134 15,11 887 2 1 0,11
Чернігівська 3 521 288 330 9,37 1 434 84 90 6,28 2 351 283 284 12,08 2 351 9 6 0,26
м. Київ         9 808 20 460 8 862 90,35 8 120 1616 2046 25,20 9 510 2096 1974 20,76 9 510 496 260 2,73
м. Севастополь 2 535 1 859 1 891 74,60 2 455 4 4 0,16 2 535 280 307 12,11 2 535 0 0 0,00

Разом: 209 735 56 788 47894 22,84 88 949 5 514 5 958 6,70 147 846 21885 24335 16,46 147 846 4 370 2 574 1,74
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Додаток 27: Середньозважений тариф на послуги 
водовідведення в Україні за категоріями споживачів, 
2002-2009 рр., грн./м3

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Середньозважений н/д н/д н/д 65,44 89,73 133,22 172,23 229,80

Населення 63,22 64,17 67,52 58,23 80,77 115,20 144,56 179,45

Бюджетні установи 96,25 102,62 109,50 94,21 126,99 214,79 282,75 432,01

Інші споживачі 102,19 109,13 116,74 83,28 108,75 179,97 242,72 393,70
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Додаток 28: Тарифи на електричну енергію для населення 
в Україні*

Дата, з якої тариф у дії 01.04.1999 01.05.2006 01.09.2006 01.12.2009

Населення 15,60 19,50 24,36 24,36

Населення, що проживає в сільській місцевості 14,40 18,00 22,50 22,50

Населення, що проживає в житлових будинках 
обладнаних кухонними електроприладами, 
електроопалювальними установками (в тому числі в 
сільській місцевості)

12,00 15,00 18,72 18,72

Населення, що проживає в багатоквартирних будинках 
населених пунктів (міст, сіл, селищ) не газифікованих
природнім газом і в яких відсутні або не функціонують
системи централізованого теплопостачання. 

18,72

Населені пункти 15,12 18,90 23,64 23,64

Населені пункти в сільській місцевості 13,92 17,40 21,78 21,78

Населенні пункти, що проживає в житлових будинках 
обладнаних кухонними електроприладами, 
електроопалювальними установками (в тому числі в 
сільській місцевості)

11,52 14,40 18,00 18,00

*Тарифи наведено в копійках за 1 кВт/год включаючи ПДВ, як наведено в Постанові НКРЕ №309 від 10.03.99 і змінах 
до неї.

Дата з якої тарифи в дії 01.12.2009 01.02.2011

Населення: 24,36

за обсяг, спожитий до 150 кВт·год електроенергії на місяць (включно) 24,36

за обсяг, спожитий понад 150 кВт·год електроенергії на місяць 31,68

для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно 
від обсягів споживання електроенергії

24,36

Населення, яке проживає в сільській місцевості: 22,50

за обсяг, спожитий до 150 кВт·год електроенергії на місяць (включно) 22,50

за обсяг, спожитий понад 150 кВт·год електроенергії на місяць 29,28

для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно 
від обсягів споживання електроенергії

22,50

Населення, яке проживає в житлових будинках, обладнаних у встановленому 
порядку кухонними електроплитами та/або електроопалювальними 
установками (у тому числі в сільській місцевості):

18,72

за обсяг, спожитий до 250 кВт·год електроенергії на місяць (включно) 18,72

за обсяг, спожитий понад 250 кВт·год електроенергії на місяць 24,36

для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно 
від обсягів споживання електроенергії

18,72

Населення, яке проживає в багатоквартирних будинках населених пунктів (міст, сіл, 
селищ), не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують 
системи централізованого теплопостачання, незалежно від обсягів споживання 
електроенергії

18,72 18,72

Населені пункти (крім гуртожитків сімейного типу) 23,64 30,78

гуртожиткам сімейного типу 23,64

Населені пункти у сільській місцевості, крім гуртожитків сімейного типу 21,78 28,32

гуртожиткам сімейного типу у сільській місцевості 21,78

Населені пункти, що обладнані кухонними електроплитами та/або 
електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості), крім 
гуртожитків сімейного типу

18,00 23,40

гуртожиткам сімейного типу, що розташовані в будинках, обладнаних кухонними 
електроплитами та/або електроопалювальними установками (у тому числі в сільській 
місцевості)

18,00

* Тарифи наведено в копійках за 1 кВт/год. включно з ПДВ, і наведено відповідно до Постанови НКРЕ №309 з 
10.03.99 і змінам до неї.
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Додаток 29: Ціни на природній газ для населення в Україні, 1999-2011 рр.*

№ постанови НКРЕ, що встановлює ціну 310 400 739 1345 1672 1672 934 1239 812
Дата прийняття постанови 10.03.99 30.03.06 08.06.06 19.10.06 19.12.06 19.12.06 07.08.08 25.10.08 13.07.10

Дата з якої ціна у дії 01.04.99 01.05.06 01.07.06 01.11.06 01.01.07 01.03.07 01.09.08 01.12.08 01.08.10

Диверсифікація цін відповідно до обсягів споживання

якщо обсяг спожитого газу не перевищує 2500 м3/рік:
якщо встановлено лічильники 31,5 31,5 35,82 48,36 72,54

якщо не встановлено лічильники 34,5 34,5 39,36 53,16 79,80

якщо обсяг спожитого газу не перевищує 6000 м3/рік:
якщо встановлено лічильники 47,8 47,8 54,24 73,20 109,80

якщо не встановлено лічильники 52,6 52,6 59,64 80,52 120,78

якщо обсяг спожитого газу не перевищує 12000 м3/рік:
якщо встановлено лічильники 98,0 98,0 111,00 149,88 224,82

якщо не встановлено лічильники 107,8 107,8 122,10 164,82 247,32

якщо обсяг спожитого газу перевищує 12000 м3/рік:
якщо встановлено лічильники 117,3 117,3 132,60 179,04 268,56

якщо не встановлено лічильники 129,0 129,0 145,86 196,86 295,41

Ціна на природній газ, що використовується для потреб приготування їжі і нагрів води, але не використовується для потреб опалення:
якщо встановлено лічильники 31,5
якщо не встановлено лічильники 34,5

Ціна на природній газ, що використовується для всіх потреб населення, включаючи опалення, приготування їжі і нагрів води:
якщо встановлено лічильники 17,5 22,0 40,7 40,7 68,6
якщо не встановлено лічильники 19,0 24,0 44,4 44,4 75,4

*Ціна наведена в коп./м3 включаючи ПДВ.
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Додаток 30: Середньозважений тариф на послуги 
централізованого водопостачання в Україні за категоріями 
споживачів, 2002-2009 рр., грн./м3 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Середньозважений н/д н/д н/д 0,75 0,92 1,20 1,53 1,96

Населення 0,55 0,65 0,72 0,61 0,78 1,08 1,38 1,85

Бюджетні установи 1,25 1,55 1,92 1,69 2,12 2,57 3,11 4,03

Інші споживачі 1,56 1,90 2,16 0,89 1,03 1,22 1,59 1,91
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Додаток 31: Середньозважений тариф на послуги 
водовідведення в Україні за категоріями споживачів, 
2002-2009 рр., грн./м3

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Середньозважений н/д н/д н/д 0,60 0,77 1,05 1,33 1,81

Населення 0,40 0,44 0,51 0,36 0,49 0,69 0,90 1,32

Бюджетні установи 0,84 1,11 1,35 1,03 1,43 1,88 2,34 3,09

Інші споживачі 1,03 1,34 1,59 1,32 1,50 1,96 2,39 3,14
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Додаток 32: Матриця розподілу житлових будинків

Зона I Зона II Зона III Зона IV

Будинки збудовані до 1980
Поставлена енергія в кВт.год/м2 для:

Базовий 
рівень

Після заходів 
ЕЕ

Базовий 
рівень

Після заходів 
ЕЕ

Базовий 
рівень

Після заходів 
ЕЕ

Базовий 
рівень

Після заходів 
ЕЕ

Опалення (вкл. вентиляцію.) 165,0 72,7 143,0 66,1 104,0 54,2 94,9 46,5

ГВП 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0

Освітлення 10,0 5,1 10,0 5,1 10,0 5,1 10,0 5,1

Інше 12,6 12,6 12,5 12,5 12,3 12,3 12,1 12,1

Всього поставленої енергії кВт.год/м2 209,6 112,4 187,5 105,7 148,3 93,6 139,0 85,7

Умовна площа житлового фонду м2 262 765 515 262 765 515 85 085 758 85 085 758 51 303 966 51 303 966 15 296 304 15 296 304

Всього поставлена енергія в МВт.год 55 075 652 29 534 844 15 953 580 8 993 565 7 608 378 4 802 051 2 126 186 1 310 893

Будинки збудовані після 1980
Поставлена енергія в кВт.год/м2 для:

Базовий 
рівень

Після заходів 
ЕЕ

Базовий 
рівень

Після заходів 
ЕЕ

Базовий 
рівень

Після заходів 
ЕЕ

Базовий 
рівень

Після заходів 
ЕЕ

Опалення (вкл. вентиляцію.) 172,0 59,7 158,0 60,0 131,0 49,0 111,0 41,9

ГВП 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0

Освітлення 10,0 5,1 10,0 5,1 10,0 5,1 10,0 5,1

Інше 12,6 12,6 12,5 12,5 12,4 12,4 12,2 12,2

Всього поставленої енергії кВт.год/м2 216,6 99,4 202,5 99,6 175,4 88,5 155,2 81,2

Умовна площа житлового фонду м2 55 042 899 55 042 899 17 819 702 17 819 702 10 744 695 10 744 695 3 204 155 3 204 155

Всього поставлена енергія в МВт.год 11 922 292 5 471 264 3 608 490 1 774 842 1 884 619 950 905 497 285 260 177

Котеджні будинки
Поставлена енергія в кВт.год/м2 для:

Базовий 
рівень

Після заходів 
ЕЕ

Базовий 
рівень

Після заходів 
ЕЕ

Базовий 
рівень

Після заходів 
ЕЕ

Базовий 
рівень

Після заходів 
ЕЕ

Опалення (вкл. вентиляцію.) 289,9 121,3 258,0 110,0 225,1 98,2 190,2 89,7

ГВП 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0

Освітлення 10,0 5,1 10,0 5,1 10,0 5,1 10,0 5,1

Інше 12,6 12,6 12,3 12,3 12,1 12,1 12,1 12,1

Всього поставленої енергії кВт.год/м2 326,5 153,0 294,3 141,4 261,2 129,4 226,3 120,9

Умовна площа житлового фонду м2 344 129 750 344 129 750 125 393 988 125 393 988 75 647 460 75 647 460 20 200 303 20 200 303

Всього поставлена енергія в МВт.год 112 358 363 52 651 852 36 903 451 17 730 710 19 759 117 9 788 781 4 571 328 2 442 217



Framework Contract FC474/EBSF-2010-08-124F 166

Додаток 33: Класифікація багатоквартирних будинків у Києві,
2004

Найменування Серія Роки забудови

Кількість 

будинків, 

одиниць

Частка, 

%

Поверхо-

вість

«Дореволюційні» – до 1917 р. 1556 12.9 1…8

«Сталінки» –
20-і – середина 50-

х  рр.
1898 15.7 2…13

Панельні будинки

«Хрущьовка», «Чешка», 

«464»

середина 50-х –

кінець 80-х  рр.
1695 14.1 3…12

«96», «134»,

«БПС-б»

70-і – 80-і  рр. 1041 8.6 9…16

«Т», «КТ», «АППС» 70-і – 80-і  рр. 861 7.1 9…22

Цегляні будинки

«Хрущьовка», «ММ-640»,

«К14», 

«1-318-35/36»

середина 50-х –

кінець 80-х  рр
2878 23.9 2…14

«87», «Відомчі будинки», 
«КП»

до 1991 р. 809 6.7 4…20

Сучасні панельні 

будинки

«АППС люкс», «КТ Уют», 

«Б-5», «ЕС», 

«Індивідуальний проект»

після 1991 р. 286 2.4 9…26

Сучасні цегляні 

будинки
«Індивідуальний проект» після 1991 р. 1038 8.6 2…28
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Додаток 34: Нормативні максимальні теплові витрати 
багатоповерхових будинків, Emax, кВт∙год/м2, [кВт∙год/м3]

Призначення будинку / кількість 
поверхів

Значення Emax, кВт∙год/м2,  [кВт∙год/м3], для температурної зони
I II III IV

Житлові будинки та готелі /
1 - 3 Відповідно до додатку 24
4 - 5 89 [32] 77 [28] 65 [24] 53 [19]
6 - 7 83 [30] 72 [26] 61 [22] 50 [18]
8 - 9 79 [29] 69 [25] 58 [21] 48 [17]

10 - 11 75 [27] 65 [23] 55 [20] 45 [16]
12 і більше 73 [26] 63 [23] 54 [19] 44 [16]

Громадські й офісні будинки / 
1 [44] [38] [32] [26]
2 [40] [34] [29] [24]
3 [38] [33] [28] [23]

4 -5 94 [35] 81 [31] 69 [26] 56 [21]
6 -7 89 [33] 77 [29] 65 [24] 53 [20]
8 -9 83 [31] 72 [27] 61 [23] 50 [19]

10 - 11 79 [29] 69 [25] 58 [21] 48 [17]
12 і більше 77 [28] 67 [24] 57 [20] 46 [17]

Лікувальні та дитячі навчальні 
заклади /

1 [35] [31] [26] [21]
2 [34] [30] [25] [21]
3 [33] [29] [24] [20]

4 -5 [32] [28] [24] [19]
6 -7 [31] [27] [23] [[19]
8 -9 [30] [26] [22] [18]

10 - 11 [29] [25] [21] [17]

Дошкільні заклади /

1 - 3 [43] [37] [31] [26]
Магазини, універмаги, 
універсами /

1 [24] [21] [18] [92]
2 [23] [20] [17] [14]
3 [22] [19] [16] [13]

4 -5 [21] [18] [15] [12]
6 -7 [21] [18] [15] [12]

Площа 
будинку, що 
опалюється, 
м2

Кількість поверхів
1 2 3 4

Значення Emax, кВт∙год/(м2∙рiк), для температурної зони
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

менше 60 146 126 107 87 – – –
60 - 150 130 113 95 78 141 122 103 84 – –
151 - 250 115 99 84 69 125 108 92 75 135 117 99 81 –
251 - 400 104 90 76 62 109 95 80 66 115 99 84 69 120 104 88 72
401 - 600 – 94 81 69 56 99 86 73 59 104 90 76 62
601 - 1000 – 83 72 61 50 89 77 65 53 94 81 69 56
Більше 1000 – 73 63 53 44 78 68 57 47 83 72 61 50
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Додаток 35: Структура розподілу житлового фонду міських 
поселень та сільської місцевості за температурними зонами 

Показник
Температурна зона експлуатації України Загалом 

по Україні
І ІІ ІІІ ІV

Кількість 

будинків, 

одиниць

6186974 2243297 1345849 363008 10139128

Загальна площа 

житлових 

приміщень, м2

640139919 245315446 131535948 47975339 1064966652
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Додаток 36: Структура розподілу житлового фонду міських 
поселень за температурними зонами 

Показник
Температурна зона експлуатації України Загалом 

по Україні
І ІІ ІІІ ІV

Кількість 

будинків, 

одиниць

2565479 824632 496217 150611 4036939

Загальна площа 

житлових 

приміщень, м2

420853554 152380930 75406040 34751053 683391577
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Додаток 37: Структура розподілу житлового фонду сільської 
місцевості за температурними зонами 

Показник
Температурна зона експлуатації України Загалом 

по Україні
І ІІ ІІІ ІV

Кількість 

будинків, 

одиниць

3621495 1418665 849632 212397 6102189

Загальна площа 

житлових 

приміщень, м2

219286365 92934516 56129908 13224286 381575075
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Додаток 38: Матриця енергозаощаджень за видами ЕЕ заходів

Будинок до 7 поверхів забудови* Зона I Зона II Зона III Зона IV

Заходи/Заощадження кВт.год/м
2 кВт.год/м

2
кВт.год/м

2
кВт.год/м

2

Додаткова ізоляція стін 32,8 29,0 17,4 17,0

Нові вікна 27,0 19,2 11,6 11,5

Додаткова ізоляція даху 12,8 11,9 8,5 8,2

Новий ІТП та TRV 19,6 16,9 12,3 11,7

Заміна внутрішнього освітлення 4,9 4,9 4,9 4,9

Заощадження кВт.год/м
2
: 97,2 81,8 54,7 53,3

Будинок до 7 поверхів забудови*** Зона I Зона II Зона III Зона IV

Заходи/Заощадження кВт.год/м
2 кВт.год/м

2
кВт.год/м

2
кВт.год/м

2

Додаткова ізоляція стін 42,5 36,7 29,1 24,7

Нові вікна 41,7 35,8 31,0 24,4

Додаткова ізоляція даху 3,6 3,4 2,6 2,4

Новий ІТП та TRV 18,9 17,1 14,2 12,5

Заміна внутрішнього освітлення 4,9 4,9 4,9 4,9

Заощадження в кВт.год/м
2
: 111,6 97,8 81,8 68,9

Котеджний будинок Зона I Зона II Зона III Зона IV

Заходи/Заощадження кВт.год/м
2 кВт.год/м

2
кВт.год/м

2
кВт.год/м

2

Додаткова ізоляція стін 59,6 53,9 48,9 41,4

Нові вікна 26,1 21,1 15,6 12,6

Додаткова ізоляція даху 40,4 35,3 30,4 21,3

Новий ІТП та TRV 11,0 10,0 8,9 6,6

Заміна внутрішнього освітлення 4,9 4,9 4,9 4,9

Заощадження в кВт.год/м
2
: 31,5 27,7 23,1 18,6

Заходи/Заощадження 173,5 152,9 131,8 105,4

* переважно до 1980

**переважно після 1980
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Додаток 39: Матриця заощаджень в МВт.год.

Міські поселення

Будинок до 7 поверхів забудови* Зона I Зона II Зона III Зона IV Всього

Заходи/Заощадження МВт.год МВт.год МВт.год МВт.год МВт.год

Додаткова ізоляція стін 8 246 915 2 335 363 846 014 248 023 11 676 315

Нові вікна 6 796 541 1 546 839 566 370 168 405 9 078 155

Додаткова ізоляція даху 3 227 926 956 536 412 511 120 447 4 717 420

Новий ІТП та TRV 4 932 727 1 359 913 595 773 171 616 7 060 029

Заміна внутрішнього освітлення 1 231 757 395 092 238 217 71 659 1 936 725

Заощадження МВт.год: 24 435 866 6 593 744 2 658 886 780 150 34 468 645

Будинок до 7 поверхів забудови*** Зона I Зона II Зона III Зона IV Всього

Заходи/Заощадження МВт.год МВт.год МВт.год МВт.год МВт.год

Додаткова ізоляція стін 2 241 419 619 713 296 767 75 633 3 233 532

Нові вікна 2 200 389 604 527 316 394 74 831 3 196 141

Додаткова ізоляція даху 188 836 56 705 26 110 7 360 279 010

Новий ІТП та TRV 994 856 289 178 144 672 38 402 1 467 108

Заміна внутрішнього освітлення 258 278 82 844 49 950 15 026 406 097

Заощадження в МВт.год: 5 883 777 1 652 966 833 893 211 251 8 581 888
Котедж ний будинок в міському 
поселенні

Зона I Зона II Зона III Зона IV
Всього

Заходи/Заощадження МВт.год МВт.год МВт.год МВт.год МВт.год

Додаткова ізоляція стін 7 809 832 2 265 385 1 239 444 315 929 11 630 589

Нові вікна 3 421 606 887 112 394 558 96 204 4 799 480

Додаткова ізоляція даху 5 303 050 1 484 922 769 860 162 230 7 720 062

Установка TRV 1 446 286 422 308 226 570 50 517 2 145 681

Заміна внутрішнього освітлення 642 446 206 068 124 247 37 375 1 010 135
Заміна тепло генератора з 
високоефективним котлом 4 128 003 1 164 565 586 913 141 776 6 021 256

Заощадження в МВт.год: 22 751 224 6 430 359 3 341 591 804 029 33 327 203
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Сільські поселення

Будинок до 7 поверхів забудови* Зона I Зона II Зона III Зона IV Всього

Заходи/Заощадження МВт.год МВт.год МВт.год МВт.год МВт.год

Додаткова ізоляція стін 373 554 129 026 46 780 11 398 560 758

Нові вікна 307 858 85 461 31 318 7 739 432 375

Додаткова ізоляція даху 146 213 52 847 22 810 5 535 227 405

Новий ІТП та TRV 223 434 75 133 32 943 7 887 339 397

Заміна внутрішнього освітлення 55 794 21 828 13 172 3 293 94 088

Заощадження МВт.год: 1 106 852 364 296 147 024 35 852 1 654 023

Будинок до 7 поверхів забудови*** Зона I Зона II Зона III Зона IV Всього

Заходи/Заощадження МВт.год МВт.год МВт.год МВт.год МВт.год

Додаткова ізоляція стін 99 215 33 458 16 036 3 397 152 106

Нові вікна 97 399 32 638 17 096 3 360 150 494

Додаткова ізоляція даху 8 359 3 061 1 411 331 13 162

Новий ІТП та TRV 44 037 15 613 7 817 1 725 69 191

Заміна внутрішнього освітлення 11 432 4 473 2 699 675 19 279

Заощадження в МВт.год: 260 441 89 244 45 060 9 487 404 231
Котедж ний будинок в сільському 
поселенні

Зона I Зона II Зона III Зона IV
Всього

Заходи/Заощадження МВт.год МВт.год МВт.год МВт.год МВт.год

Додаткова ізоляція стін 12 688 733 4 489 301 2 458 265 520 756 20 157 055

Нові вікна 5 559 127 1 757 986 782 550 158 576 8 258 239

Додаткова ізоляція даху 8 615 933 2 942 662 1 526 911 267 409 13 352 915

Установка TRV 2 349 800 836 885 449 371 83 269 3 719 325

Заміна внутрішнього освітлення 1 043 790 408 363 246 426 61 606 1 760 185
Заміна тепло генератора з 
високоефективним котлом 6 706 818 2 307 812 1 164 061 233 694 10 412 384

Заощадження в МВт.год: 36 964 201 12 743 009 6 627 583 1 325 309 57 660 102
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Додаток 40: матриця заощаджень в МВт-год на квартиру та на будинок

Для багатоквартирних будинків в Україні Зона I Зона II Зона III Зона IV Всього

Заходи/Заощадження МВт.год МВт.год МВт.год МВт.год МВт.год

Додаткова ізоляція стін 10 961 103 3 117 561 1 205 597 338 450 15 622 711

Нові вікна 9 402 186 2 269 466 931 178 254 335 12 857 165

Додаткова ізоляція даху 3 571 334 1 069 150 462 842 133 672 5 236 997

Новий ІТП та TRV 6 195 053 1 739 837 781 206 219 629 8 935 726

Заміна внутрішнього освітлення 1 557 261 504 237 304 038 90 652 2 456 189

Сумарні заощадження в МВт.год: 31 686 937 8 700 250 3 684 862 1 036 739 45 108 787

Для котедж них будинків в Україні Зона I Зона II Зона III Зона IV Всього

Заходи/Заощадження МВт.год МВт.год МВт.год МВт.год МВт.год

Додаткова ізоляція стін 20 498 565 6 754 686 3 697 708 836 685 31 787 643

Нові вікна 8 980 734 2 645 098 1 177 108 254 779 13 057 719

Додаткова ізоляція даху 13 918 983 4 427 584 2 296 771 429 638 21 072 977

Установка TRV 3 796 086 1 259 193 675 941 133 786 5 865 006

Заміна внутрішнього освітлення 1 686 236 614 431 370 673 98 981 2 770 320
Заміна тепло генератора з 
високоефективним котлом 10 834 820 3 472 376 1 750 974 375 469 16 433 639

Сумарні заощадження в МВт.год.: 59 715 424 19 173 368 9 969 174 2 129 338 90 987 305
Загальні заощадження для України в 

МВт.год 91 402 361 27 873 618 13 654 036 3 166 078 136 096 092
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Додаток 41: Кошторис проекту у Бердичеві 

Назва роботи Загальна 
вартість 
(тис. грн.)

Вартість, тис. грн.*
вул. Ленина, 20/1 вул. Лупова, 14 вул. Ново-Іванівська, 36

Тис. грн. Тис. євро Тис. грн. Тис. євро Тис. грн. Тис. євро

Проектні роботи протягом 
всього періоду 
модернізації

84,1 23,2 - 24,7 - 36,2 -

Теплоізоляція зовнішніх 
стін 

3215 1188,0 - 980,0 1047,0 -

Облаштування пункту 
обліку спожитої теплової 
енергії 

20 10,0 - - - 10,0 -

Встановлення 
загальнобудинкового 
електричного нагрівача 
для гарячого 
водопостачання 

420 140,0 - 140,0 - 140,0 -

Встановлення 
індивідуального теплового 
пункту

330 110,0 - 110,0 - 110,0 -

Підготовка і ремонт 
приміщень 
індивідуального 
теплопункту й електричної 
котельні.

7 7,0 - - - - -

Внутрішні будинкові 
трубопровідні мережі 
водопостачання, 
опалення і каналізації 

14 7,0 - 7,0 - - -

Облаштування дахової 
газової котельні для 
гарячого водопостачання і 
опалення

980 - - 450,0 - 530,0 -

Ремонт асфальтового 
покриття у дворі будинку

21,6 - - 21,6 - - -

Ремонт внутрішніх мереж 
водопостачання, 
опалення і каналізації у 
підвалі будинку 

60 - - - - 60,0 -

Встановлення 
металопластикових вікон 
на сходових клітинах, 
заміна вхідних дверей у 
під'їздах 

60 - - - - 60,0 -

Разом 5211,7 1485,2 1733,3 1993,2

* грн./євро курс обміну станом на вересень 2007, 6,9 грн. за 1 євро
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Додаток 42: План фінансування проекту у Бердичеві

№ Джерело фінансування Сума, тис. 
грн.

% від 
загальної 
потреби

Призначення

1 Власні кошти компанії "ЕСКО-Центр" - - -
2. Бюджетні кошти міста 84,1 1,6 Оплата проектних робіт
3. Кошти Державного бюджету України 860,9 16,5 Капітальні вкладення
4. Позика DIGH 4266,7 81,9 Капітальні вкладення

Разом 5211,7 100,0
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Додаток 43: Кошторис робіт з енергомодернізації в Луцьку

Вид роботи Вартість, грн.
Утеплення фасадів 1 694 793
Теплоізоляція даху 209 150
Модернізація інженерних систем 1 291 904
Заміна старих вікон 561 718
Модернізація системи освітлення 15 600
Загальна вартість проекту 3 773 165
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Додаток 44: Окремі показники діяльності 20 банків з 
найбільшим кредитним портфелем, 01.01.2011

(mln. UAH)

№ Банк КІП**
Питома 

вага
(%)

Вкл.

Міжбанків-
ські 

кредити***

Резерв 
під 

заборгов
аність 
банків

Кредити 
юридичним 
особам ***

Кредити 
фізичним 
особам

Резерв під 
кредити та 
заборгован

ість 
клієнтів

Цінні 
папери

TOTAL 613285.07 100.00 46866.16 1736.52 476181.35 144121.52 115844.74 63697.31

1 PRIVATBANK 93189.87 15.195 10377.07 312.68 79558.32 19046.33 16352.33 873.16
2 UKREXIMBANK 53630.81 8.745 703.71 66.02 48881.91 1095.03 7392.33 10408.53
3 OSCHADBANK 49234.79 8.028 538.01 3.35 39034.64 4614.52 5574.27 10625.23
4 UKRSOTSBANK* 30799.11 5.022 318.65 16.49 16212.76 17496.90 6574.69 3361.99
5 PROMINVESTBANK* 26872.16 4.382 2590.94 45.28 23948.54 1192.72 2090.82 1276.06
6 VTB BANK 26774.67 4.366 259.45 3.01 25817.96 2715.89 4683.68 2668.07
7 OTP BANK 21093.38 3.439 402.69 54.76 11591.53 9399.54 3354.79 3109.17
8 ALFA BANK 18575.75 3.029 2266.65 59.25 16560.12 4306.14 6027.48 1529.58
9 FINANSY I KREDIT 17158.58 2.798 89.02 8.94 13550.62 3815.62 1529.28 1241.53
10 NADRA 16685.74 2.721 480.41 148.80 8568.87 12547.63 5190.05 427.67
11 PUMB 12672.58 2.066 1062.68 19.49 9763.36 3111.54 3009.58 1764.07
12 BROKBUSINESSBANK 11092.38 1.809 687.65 1.40 8364.82 2382.99 865.18 523.50
13 CREDITPROMBANK* 10784.91 1.759 865.96 4.19 7486.00 2525.59 1603.44 1515.00
14 FORUM 9692.43 1.580 139.47 154.03 8900.71 3889.05 4304.62 1221.85
15 PIVDENNY* 8246.29 1.345 510.92 4.60 7458.22 885.24 621.75 18.26
16 SVEDBANK 7958.36 1.298 1198.04 13.01 8167.25 5427.42 7274.55 453.21
17 SBERBANK ROSSII 7900.08 1.288 582.51 6.67 7397.06 1221.49 2413.28 1118.96
18 DELTA 7607.46 1.240 472.07 0.21 6732.24 3468.59 3224.51 159.29
19 ING BANK UKRAINE 7599.73 1.239 322.54 14.94 6412.82 97.90 148.25 929.67
20 UKRGAZBANK 7579.05 1.236 1721.79 482.79 5881.01 2517.64 4916.34 2857.75
21 UNICREDIT BANK* 6995.23 1.141 0.00 0.00 5674.24 1025.42 767.24 1062.81
22 ERSTE BANK 6303.51 1.028 406.70 1.44 1871.34 3241.49 1399.01 2184.43
23 FINANCIAL INITIATIVE 5791.52 0.944 262.01 49.18 6336.61 1.69 808.24 48.64
24 DONGORBANK 5415.18 0.883 1167.08 12.65 2702.49 1298.10 1109.70 1369.87
25 IMEXBANK 5006.06 0.816 137.48 4.06 4830.51 490.49 448.37 0.01
26 UNIVERSAL BANK 4919.79 0.802 321.70 0.67 1450.62 3340.66 1205.05 1012.53
27 CITIBANK UKRAINE 4801.34 0.783 82.88 0.83 2224.62 52.75 136.64 2578.57
28 KHRESCHATYK 4793.78 0.782 612.57 0.53 3627.05 514.70 386.74 426.74
29 VAB BANK 4179.95 0.682 210.05 1.48 3625.91 1341.44 1185.75 189.79
30 INDEX-BANK 4006.85 0.653 281.20 3.58 2329.39 1928.21 597.96 69.59
31 KYIVSKA RUS* 3992.81 0.651 291.69 0.30 3248.33 488.96 223.43 187.56
32 PRAVEX-BANK* 3883.66 0.633 0.00 0.00 1029.43 3768.25 1062.24 148.23

33
BANK CREDIT-
DNIPRO

3715.59 0.606 82.09 1.71 3384.97 600.61 416.49 66.12

34 CIB Credit Agricole 3176.48 0.518 110.00 4.30 3319.40 21.86 271.72 1.24
35 BANK TAVRIKA 3035.55 0.495 460.57 0.74 2387.32 268.76 100.44 20.07
36 MARFIN BANK 3000.56 0.489 253.62 8.80 1918.90 926.43 582.36 492.78
37 BTA BANK 2932.71 0.478 1033.30 1.03 1614.41 435.00 247.43 98.47
38 CREDOBANK 2790.38 0.455 0.00 1.54 2785.01 983.28 1377.55 401.18
39 MEGABANK 2744.68 0.448 135.94 0.03 2068.09 535.56 131.51 136.65
40 BM BANK 2429.85 0.396 344.71 0.16 1802.16 373.85 121.24 30.52
41 PIREUS BANK MKB 2242.47 0.366 102.71 0.03 1810.48 606.66 639.25 361.89

42
UKRAINIAN
PROFESSIONAL
BANK

2206.47 0.360 313.23 6.16 1744.75 134.01 120.89 141.52

43 ACTIV-BANK 2180.30 0.356 193.70 0.18 1435.62 646.36 100.40 5.20
44 SEB BANK 2155.07 0.351 100.48 10.88 1172.34 1163.53 575.87 305.48
45 INDUSTRIALBANK 2149.43 0.350 105.61 3.39 1933.37 161.60 305.45 257.70
46 CLEARING HOUSE 2116.84 0.345 129.60 0.04 2112.99 248.11 413.21 39.40
47 PIVDENCOMBANK 2091.24 0.341 405.76 6.76 1505.19 81.48 102.35 207.93
48 UKRINBANK 1928.97 0.315 370.74 3.56 1372.62 271.43 130.86 48.60
49 PROCREDIT BANK 1925.03 0.314 35.92 0.56 974.52 1042.94 150.93 23.14
50 VOLKSBANK 1855.01 0.302 70.00 0.73 617.24 1388.17 592.23 372.55
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51 ZLATOBANK 1819.73 0.297 342.66 3.19 1554.90 114.99 189.70 0.06
52 UKRBUSINESSBANK 1814.52 0.296 51.74 1.79 921.18 872.37 55.96 26.98
53 DIAMANTBANK* 1745.98 0.285 145.79 0.26 1524.16 80.59 80.04 75.74

54
NATIONAL
INVESTMENTS

1737.76 0.283 354.92 0.44 910.76 464.89 66.92 74.54

55 BANK OF CYPRUS 1606.31 0.262 32.51 0.11 1065.22 509.67 185.02 184.03
56 EUROGAZBANK 1508.56 0.246 1136.76 0.09 273.31 98.97 10.49 10.11
57 RODOVID BANK 1433.01 0.234 4.23 1.09 2346.90 1529.61 3038.74 592.09
58 INTEGRAL 1417.66 0.231 1010.12 11.67 385.83 69.24 80.09 44.23
59 PLATINUM BANK 1414.63 0.231 412.68 32.12 0.00 1206.20 173.21 1.08
60 ASTRA BANK* 1387.96 0.226 100.00 10.52 257.73 419.19 108.43 729.98

61
INVESTMENTS AND
SAVINGS BANK*

1332.77 0.217 240.30 1.98 1118.13 29.04 52.72 0.00

62 FORTUNA-BANK 1296.82 0.211 267.43 1.40 1140.14 27.86 137.27 0.06
63 EXPOBANK* 1249.41 0.204 154.57 0.21 999.21 308.09 300.00 87.74
64 EXPRESS-BANK 1180.08 0.192 0.80 0.04 902.08 404.45 139.19 11.99
65 ENERGOBANK 1162.16 0.189 253.87 0.04 750.45 227.48 99.24 29.65

66
BUSINESS
STANDARD

1141.19 0.186 252.34 0.62 514.98 289.61 105.90 190.79

67 BG BANK 1133.39 0.185 296.60 0.81 695.51 196.02 74.09 20.17
68 DEMARK 1097.15 0.179 177.56 1.35 967.20 89.93 153.93 17.74
69 TERRA BANK* 1095.57 0.179 480.14 2.18 323.58 115.41 38.86 217.49

70
CREDIT EUROPE
BANK*

1051.59 0.171 45.35 1.31 612.40 224.38 120.32 291.09

71 FINBANK 991.87 0.162 263.74 0.57 685.39 51.25 20.43 12.49
72 KAMBIO 976.28 0.159 86.47 0.43 776.09 92.55 40.02 61.62
73 GLOBUS 941.66 0.154 602.24 3.53 325.66 8.56 62.81 71.54
74 MISTO-BANK* 927.61 0.151 114.08 0.10 518.32 275.38 144.00 163.94
75 BASIS 916.31 0.149 11.94 0.08 725.19 191.94 46.60 33.92
76 UKRAINIAN CAPITAL* 840.16 0.137 571.62 1.39 163.92 91.62 22.60 37.00
77 UKRGAZPROMBANK 834.99 0.136 303.96 7.09 484.47 78.51 58.93 34.06
78 MERCURY 796.92 0.130 42.75 0.16 489.55 255.92 16.17 25.02
79 ZOLOTI VOROTA 793.43 0.129 0.00 0.20 496.11 408.50 110.97 0.00
80 DANIEL 782.23 0.128 243.26 0.07 279.68 191.81 38.68 106.22
81 HOME CREDIT BANK* 767.52 0.125 88.11 0.90 83.82 400.58 132.92 328.82
82 POLTAVA-BANK* 766.30 0.125 11.81 0.01 676.22 95.88 47.38 29.79
83 CAPITAL 755.15 0.123 39.96 0.04 524.19 167.21 39.83 63.66
84 ZAHIDINCOMBANK 700.74 0.114 0.00 0.01 867.53 206.00 402.87 30.08
85 AUTOKRAZBANK 699.78 0.114 71.05 0.01 588.62 54.44 54.17 39.84
86 UNEX 688.17 0.112 82.76 0.55 596.68 4.04 38.76 44.00
87 INPROMBANK 666.06 0.109 67.14 0.09 626.35 153.59 223.12 42.19
88 ERDE BANK* 661.64 0.108 240.63 8.00 386.11 15.71 26.12 53.31

89
UKRAINIAN
FINANCIAL WORLD

651.64 0.106 7.67 2.53 611.36 33.59 76.16 77.72

90
BANK
PETROCOMMERZ-
UKRAINE

643.77 0.105 115.01 0.12 509.68 83.92 106.69 41.96

91 APEX-BANK* 642.75 0.105 380.13 0.87 141.89 122.29 11.19 10.50
92 PLUS BANK 624.81 0.102 63.68 0.07 101.89 514.35 55.11 0.07

93
FIRST INVESTMENTS
BANK

590.61 0.096 80.99 7.75 498.71 117.01 124.50 26.16

94 TK-CREDIT 582.56 0.095 0.00 0.00 560.52 32.09 26.66 16.60
95 КOMINVESTBANK* 582.17 0.095 284.54 0.05 247.97 79.02 29.31 0.00
96 EUROBANK* 581.36 0.095 51.72 0.01 274.13 188.45 8.37 75.44
97 PREMIUM* 577.24 0.094 365.47 0.28 295.24 0.79 83.97 0.00
98 BANK 3/4* 575.16 0.094 548.91 4.73 8.74 18.01 0.14 4.38
99 CONVERSBANK 572.81 0.093 204.48 0.64 317.28 50.47 23.35 24.58
100 LVIV 521.29 0.085 15.38 1.55 407.12 177.17 108.10 31.27

101
INTERNATIONAL
INVESTMENTS BANK

519.29 0.085 66.81 0.05 443.67 14.93 11.83 5.77
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102 UNICOMBANK* 516.71 0.084 0.00 0.00 619.12 6.14 108.56 0.00
103 SOTSCOMBANK* 511.16 0.083 0.00 0.00 457.40 151.58 97.82 0.00
104 A-BANK 499.10 0.081 8.46 0.10 118.86 504.38 132.49 0.00
105 PORTO-FRANCO 487.92 0.080 102.06 0.28 306.72 96.47 22.05 5.00
106 NOVY* 484.45 0.079 79.88 0.22 404.90 32.34 60.47 28.01
107 METABANK 451.36 0.074 64.92 0.08 236.81 153.12 35.88 32.46
108 AGROCOMBANK 445.22 0.073 174.23 1.70 169.99 89.76 36.84 49.79
109 ARTEN-BANK 434.22 0.071 232.77 0.81 116.52 60.11 32.88 58.50
110 EUROPROMBANK* 431.86 0.070 70.87 0.19 367.75 3.01 9.58 0.00
111 GRANT 393.48 0.064 3.02 0.00 303.79 91.58 8.60 3.70

112
Bank Russian
Standard*

371.46 0.061 73.25 0.55 16.00 297.19 14.42 0.00

113 FINROSTBANK* 354.71 0.058 88.99 6.30 281.50 21.92 31.39 0.00

114
RENAISSANCE
CAPITAL BANK

352.32 0.057 118.42 16.22 0.00 292.27 42.15 0.00

115 VBR* 349.32 0.057 11.94 0.05 191.29 146.98 0.84 0.00
116 ASVIO BANK 346.10 0.056 17.16 1.52 260.76 76.47 6.77 0.00
117 CLASSIC BANK 339.43 0.055 100.81 13.24 292.07 0.00 62.11 21.89
118 INTERBANK 337.51 0.055 22.26 0.03 226.98 18.06 61.38 131.62

119
BLACK SEA BANK OF
RECONSTRUCTION
AND DEVELOPMENT

320.79 0.052 64.48 0.03 160.46 98.49 7.79 5.17

120 PROMECONOMBANK 302.93 0.049 0.00 0.00 286.47 36.22 30.59 10.84
121 INVESTBANK 295.80 0.048 69.94 7.03 194.18 47.54 18.64 9.81
122 REAL-BANK 284.25 0.046 45.00 0.38 199.62 7.01 0.70 33.71
123 POLICOMBANK 283.12 0.046 46.64 0.13 247.82 12.06 24.84 1.57
124 MORSKY 268.50 0.044 45.57 0.06 187.49 59.40 23.94 0.04
125 KYIV 252.96 0.041 190.49 1.62 3099.75 451.43 4114.66 627.56
126 TRUST-CAPITAL* 252.68 0.041 141.47 15.21 100.30 51.68 30.57 5.00
127 VOLODYMYRSKY 252.04 0.041 0.00 0.00 200.48 135.48 83.92 0.00
128 LEGBANK 248.98 0.041 23.87 0.07 201.43 16.05 15.68 23.38
129 SIGMABANK* 240.14 0.039 3.08 0.03 282.66 0.60 55.03 8.86
130 ACCORDBANK* 237.78 0.039 74.20 0.02 125.58 43.52 7.53 2.01
131 CONTRACT* 225.78 0.037 26.93 0.09 222.72 19.11 42.90 0.00
132 REGION BANK 225.72 0.037 33.44 0.01 147.24 57.33 12.28 0.00
133 CONCORD* 223.26 0.036 20.50 0.20 220.92 1.63 27.33 7.74
134 UKRCOMUNBANK* 213.75 0.035 0.00 0.01 161.25 74.18 22.47 0.80
135 EBRF 202.08 0.033 5.01 0.10 217.96 35.92 56.73 0.02
136 STOLYCHNY 192.18 0.031 0.00 0.00 223.47 3.10 38.72 4.33
137 RADICAL BANK 172.33 0.028 1.99 0.00 152.72 18.63 1.63 0.62
138 UCOOPSPILKA* 171.05 0.028 3.98 0.00 151.72 19.21 3.86 0.00
139 D-M BANK* 164.25 0.027 15.33 0.06 91.47 23.73 2.42 36.20
140 CREDITVEST BANK* 164.08 0.027 119.37 0.05 54.49 7.38 17.10 0.00
141 MOTOR-BANK* 155.69 0.025 94.32 3.40 67.70 0.39 12.33 9.00
142 CREDIT-OPTIMA* 142.65 0.023 54.79 0.00 64.99 30.11 7.24 0.00

143
INDUSTRIAL
FINANCIAL BANK*

137.40 0.022 21.00 0.65 64.20 16.13 10.56 47.28

144 PROFINBANK 114.33 0.019 57.99 0.62 4.78 55.67 28.51 25.03

145
COMMERSIAL
INDUSTRIAL

96.89 0.016 60.02 5.71 40.46 3.68 1.62 0.06

146 FINEXBANK 93.87 0.015 0.00 0.01 85.37 23.36 14.84 0.00
147 BANK VELES 93.27 0.015 0.00 0.00 112.93 2.63 22.28 0.00

148
SHIDNO-
PROMYSLOVY BANK*

85.02 0.014 19.49 0.20 39.13 21.68 4.99 9.91

149 RADABANK 75.06 0.012 20.00 0.90 60.40 1.13 5.56 0.00
150 ZEMELNY CAPITAL 72.72 0.012 0.00 0.00 46.30 18.84 5.75 13.33
151 TMM-BANK* 63.23 0.010 0.00 0.00 50.85 22.72 10.34 0.00
152 STOLYTSYA 55.33 0.009 0.00 0.02 59.06 39.37 43.08 0.00
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153
UKRAINIAN BANK OF
RECONSTRUCTION
AND DEVELOPMENT*

53.23 0.009 40.00 0.25 9.65 1.02 0.17 2.97

154 BANK FAMILNY 32.61 0.005 0.00 0.01 0.39 30.59 10.22 11.87



Framework Contract FC474/EBSF-2010-08-124F 182

Додаток 45: Детальний опис законодавчих та договірних норм 
для надання послуг

1. Визначення житлово-комунальних послуг

Відповідно до українського законодавства житлово-комунальні послуги – це результат 
господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та 
перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах 
будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил. Закон 
України "Про житлово-комунальні послуги" розділяє всі житлово-комунальні послуги за  
функціональним призначенням та порядком затвердження цін/тарифів на них. Так, 
залежно від функціонального призначення житлово-комунальні послуги поділяються 
на:

 комунальні послуги, до яких відноситься централізоване постачання 
холодної та гарячої води, водовідведення, газо- та електропостачання, 
централізоване опалення, а також вивезення побутових відходів тощо;

 послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій:
прибирання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової території, 
санітарно-технічне обслуговування, обслуговування внутрішньобудинкових 
мереж, утримання ліфтів, освітлення місць загального користування, поточний 
ремонт, вивезення побутових відходів тощо; 

 послуги з управління будинком, спорудою або групою будинків:
балансоутримання, укладання договорів на виконання послуг, контроль 
виконання умов договору тощо; 

 послуги з ремонту приміщень, будинків, споруд, в тому числі заміна та 
підсилення елементів конструкцій та мереж, їх реконструкція, відновлення 
несучої спроможності несучих елементів конструкцій тощо. 

Примірні переліки житлово-комунальних послуг та їх склад залежно від 
функціонального призначення визначаються центральним органом виконавчої влади з 
питань житлово-комунального господарства.  Так, наприклад, Кабінетом Міністрів 
України затверджений Типовий перелік послуг з утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій.

Залежно від порядку затвердження цін/тарифів на житлово-комунальні послуги вони 
поділяються на три групи: 

Залежно від порядку затвердження цін/тарифів на житлово-комунальні послуги вони 
поділяються на три групи: 

1) перша група - житлово-комунальні послуги, ціни/тарифи на які затверджують 
спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади; 

2) друга група - житлово-комунальні послуги, ціни/тарифи на які затверджують 
органи місцевого самоврядування для надання на відповідній території; 

3) третя група - житлово-комунальні послуги, ціни/тарифи на які визначаються 
виключно за договором (домовленістю сторін).

Ціни/тарифи на комунальні послуги та послуги з утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій формуються і затверджуються органами виконавчої влади та 
органами місцевого самоврядування відповідно до їхніх повноважень, визначених 
законом.

Надання  житлово-комунальних послуг підлягає нормативному регулюванню з боку 
центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування в межах їх повноважень згідно із законодавством. Вони розробляють і 
затверджують стандарти, нормативи, норми, порядки і правила у сфері житлово-
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комунальних послуг.

Відповідні стандарти, нормативи, норми і правила повинні встановлювати комплекс 
якісних та кількісних показників і вимог, які регламентують вироблення та виконання 
житлово-комунальних послуг з урахуванням соціальних, економічних, природно-
кліматичних та інших умов регіонів та населених пунктів. 

Законодавством також встановлюються мінімальні норми житлово-комунальних послуг. 
Це робиться з метою забезпечення санітарно-гігієнічних вимог проживання людей та їх 
перебування в приміщеннях, забезпечення технічних вимог до експлуатації будинку 
(споруди), підтримання несучої спроможності конструкцій та експлуатаційних 
характеристик внутрішньобудинкових мереж і систем. 

Мінімальні норми житлово-комунальних послуг, які визначають мінімальний перелік, 
мінімальні вимоги до кількості та якості житлово-комунальних послуг, повинні 
затверджуватися Кабінетом Міністрів України.  При цьому до переліку мінімально 
необхідних житлово-комунальних послуг не можуть включатися послуги, ціни/тарифи 
на які визначаються виключно за договором (домовленістю сторін).

Проте, нажаль, на сьогоднішній день переліку мінімально необхідних житлово-
комунальних послуг в Україні так і не існує. Кабінетом Міністрів України затверджений 
лише Типовий перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій та переадресовано до місцевих органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування можливість встановлення тимчасових норм споживання 
житлово-комунальних послуг II групи (холодної та гарячої води, централізованого 
опалення, вивезення побутових відходів), нормативів якості послуг та режимів їх 
надання з урахуванням технічних можливостей підприємств житлово-комунального 
господарства, кліматичних та інших місцевих умов.

Але в будь-якому разі, відповідно до закону, порядок надання житлово-комунальних 
послуг, їх якісні та кількісні показники повинні відповідати умовам договору на надання 
житлово-комунальних послуг та вимогам законодавства. 

Комунальні послуги повинні надаватися споживачу безперебійно, за винятком часу 
перерв на: 

 проведення ремонтних і профілактичних робіт виконавцем/виробником за 
графіком, погодженим з виконавчими органами місцевих рад або місцевими 
державними адміністраціями згідно з діючими будівельними нормами і 
правилами, правилами технічної експлуатації і користування, положеннями про 
проведення поточного і капітального ремонтів та іншими нормативними 
документами; 

 міжопалювальний період для систем опалення, рішення про початок та 
закінчення якого приймається виконавчими органами відповідних місцевих рад 
або місцевими державними адміністраціями виходячи з кліматичних умов, 
згідно з діючими будівельними нормами і правилами, правилами технічної 
експлуатації та іншими нормативними документами; 

 ліквідацію наслідків, пов'язаних з дією непереборної сили. 

У разі застосування перерви в наданні послуг виконавець/виробник зобов'язаний 
повідомити через засоби масової інформації про таку перерву споживача не пізніше ніж 
за 10 днів (за винятком перерви, що виникла внаслідок аварії або дії непереборної 
сили). У повідомленні повинні бути зазначені причини та строк перерви в наданні 
відповідних послуг. У разі перевищення нормативно встановлених термінів, за 
винятком настання форс-мажорних обставин, виконавець/виробник несе 
відповідальність згідно із законом. 

Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування в порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України, мають право тимчасово визначати інші 
норми споживання, якості та режими надання житлово-комунальних послуг з 
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урахуванням технічних можливостей підприємств, кліматичних та інших місцевих умов. 
Термін дії рішення щодо обмеження інших параметрів та нормативів споживчих 
властивостей, режимів надання житлово-комунальних послуг не може перевищувати 
один рік.

Хто і як надає житлово-комунальні послуги

за українським законодавством поділяються на виробників та виконавців таких послуг. 
Виробником визнається суб'єкт господарювання, який виробляє або створює житлово-
комунальні послуги. Виконавцем - суб'єкт господарювання, предметом діяльності якого 
є надання житлово-комунальної послуги споживачу відповідно до умов договору. При 
цьому виробник послуг може бути одночасно і їх виконавцем.

Усі відносини щодо надання житлово-комунальних послуг відповідно до законодавства 
повинні формуватися виключно на договірних засадах. Відповідно учасниками таких 
відносин у сфері житлово-комунальних послуг є їх споживач та виконавець/виробник. 

Кожен з цих суб’єктів має відповідні права та обов’язки, встановлені Законом про 
житлово-комунальні послуги. Так, споживач має право: 

 одержувати вчасно та відповідної якості житлово-комунальні послуги згідно із 
законодавством та умовами договору на надання житлово-комунальних 
послуг; 

 одержувати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію 
про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість 
місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання, порядок 
надання житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості тощо; 

 на відшкодування збитків, завданих його майну та/або приміщенню, шкоди, 
заподіяної його життю чи здоров'ю внаслідок неналежного надання або 
ненадання житлово-комунальних послуг; 

 на усунення протягом строку, встановленого договором або законодавством, 
виявлених недоліків у наданні житлово-комунальних послуг; 

 на зменшення розміру плати за надані послуги в разі їх ненадання або надання 
не в повному обсязі, зниження їх якості в порядку, визначеному договором або 
законодавством; 

 на несплату вартості житлово-комунальних послуг за період тимчасової 
відсутності споживача та/або членів його сім'ї при відповідному 
документальному оформленні, а також за період фактичної відсутності 
житлово-комунальних послуг, визначених договором у порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України; 

 отримувати від виконавця компенсацію в розмірі, визначеному договором, 
рішенням суду або законодавством, за перевищення нормативних термінів на 
проведення аварійно-відновлювальних робіт; 

 на перевірку кількості та якості житлово-комунальних послуг у порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України тощо

При цьому споживач зобов'язаний: 

 укласти договір на надання житлово-комунальних послуг, підготовлений 
виконавцем на основі типового договору; 

 своєчасно вживати заходів щодо усунення виявлених неполадок, пов'язаних з 
отриманням житлово-комунальних послуг, що виникли з власної вини; 

 забезпечувати цілісність засобів обліку комунальних послуг та не втручатися в 
їх роботу; 
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 за власний рахунок ремонтувати та міняти санітарно-технічні прилади і 
пристрої, обладнання, що вийшли з ладу з його вини; 

 оплачувати житлово-комунальні послуги у строки, встановлені договором або 
законом; 

 дотримуватися правил пожежної і газової безпеки, санітарних норм; 

 допускати у приміщення, будинки і споруди представників 
виконавця/виробника в порядку, визначеному законом і договором, для 
ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного 
обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних і 
профілактичних оглядів та перевірки показників засобів обліку; 

 дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства щодо 
здійснення ремонту чи реконструкції приміщень або їх частин, не допускати 
порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері 
житлово-комунальних послуг; 

 своєчасно проводити підготовку жилого будинку, помешкання (в якому він 
проживає або яке належить йому на праві власності) та його технічного 
обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період; 

 у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги 
сплачувати пеню у встановлених законом чи договором розмірах.

Права та обов’язки виконавця та виробника послуг визначаються Законом України 
«Про житлово-комунальні послуги» та надаються в таблиці на рисунку:

Права і обов’язки виконавця і виробника житлово-комунальних послуг 

Виконавець Виробник

Виконавець має право: 

- розробляти і подавати на затвердження 

розрахунки щодо рівня цін/тарифів на 

житлово-комунальні послуги першої і другої 

групи в порядку, встановленому 

законодавством; 

- пропонувати при укладенні договору 

ціни/тарифи на житлово-комунальні послуги 

третьої групи; 

- брати участь у конкурсах на набуття права 

виконувати житлово-комунальні послуги на 

певній території; 

- вимагати від споживача дотримання вимог 

правил експлуатації жилих приміщень та 

прибудинкової території, санітарно-

гігієнічних і протипожежних правил та інших 

нормативно-правових актів у сфері 

житлово-комунальних послуг; 

- вимагати від споживача своєчасного 

проведення робіт щодо усунення виявлених

Виробник має право: 

- розробляти і подавати на затвердження 

уповноваженим органам ціни/тарифи на 

житлово-комунальні послуги першої та другої 

груп; 

- пропонувати при укладенні договору 

ціни/тарифи на житлово-комунальні послуги 

третьої групи; 

- укладати договори з органами місцевого 

самоврядування на виробництво та створення 

житлово-комунальних послуг; 

- вимагати своєчасної і в повному обсязі 

оплати наданих послуг від виконавців; 

- брати участь у конкурсах на набуття права 

виробництва житлово-комунальних послуг на 

певній території; 

- видавати дозволи і технічні умови на 

підключення споживачів до відповідних 

централізованих інженерних мереж у 
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Виконавець Виробник

неполадок, пов'язаних з отриманням 

житлово-комунальних послуг, що виникли з 

вини споживача, або відшкодування 

вартості цих робіт; 

- отримувати компенсацію за надані 

відповідно до закону окремим категоріям 

громадян пільги та нараховані субсидії з 

оплати житлово-комунальних послуг і 

повертати їх у разі ненадання таких послуг 

чи пільг; 

- на відшкодування втрат у разі 

затвердження відповідним органом 

місцевого самоврядування цін/тарифів 

нижчими від розміру економічно 

обґрунтованих витрат на їх виробництво; 

- доступу в приміщення, будинки і споруди 

для ліквідації аварій, усунення неполадок 

санітарно-технічного та інженерного 

обладнання, його встановлення і заміни, 

проведення технічних та профілактичних 

оглядів і перевірки показань засобів обліку в 

порядку, визначеному законом і договором.

встановленому законодавством порядку; 

- отримувати інформацію про місцеві програми

розвитку житлово-комунального господарства 

та інші галузеві програми для відповідних 

територій; 

- на відшкодування втрат у разі затвердження 

відповідним органом місцевого 

самоврядування цін/тарифів нижчими від 

розміру економічно обґрунтованих витрат на їх 

виробництво

Виконавець зобов’язаний:

- забезпечувати своєчасність та відповідну 

якість житлово-комунальних послуг згідно із 

законодавством та умовами договору, в 

тому числі шляхом створення систем 

управління якістю відповідно до 

національних або міжнародних стандартів; 

- здійснювати контроль за технічним станом 

інженерного обладнання будинків, квартир, 

приміщень; 

- підготувати та укласти із споживачем 

договір на надання житлово-комунальних 

послуг з визначенням відповідальності за 

дотримання умов його виконання згідно з 

типовим договором; 

- надавати в установленому 

законодавством порядку необхідну 

інформацію про перелік житлово-

комунальних послуг, їх вартість, загальну 

вартість місячного платежу, структуру 

цін/тарифів, норми споживання, режим 

надання житлово-комунальних послуг, їх 

Виробник зобов'язаний: 

- укласти договір з виконавцем (споживачем) 

про умови надання житлово-комунальних 

послуг; 

- виробити житлово-комунальні послуги 

відповідно до умов договору, стандартів, 

нормативів, норм і правил; 

- проводити в порядку, встановленому 

Кабінетом Міністрів України, відповідні 

перерахунки розміру плати за житлово-

комунальні послуги в разі їх ненадання або 

надання не в повному обсязі, зниження їх 

якості; 

- впроваджувати ресурсозберігаючі та новітні 

технології виробництва житлово-комунальних 

послуг; 

- здійснювати технологічний облік 

матеріальних та енергетичних ресурсів; 

- надавати в установленому порядку необхідну 

інформацію про перелік житлово-комунальних 
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Виконавець Виробник

споживчі властивості тощо; 

- своєчасно проводити підготовку жилого 

будинку і його технічного обладнання до 

експлуатації в осінньо-зимовий період; 

- розглядати у визначений законодавством 

термін претензії та скарги споживачів і 

проводити відповідні перерахунки розміру 

плати за житлово-комунальні послуги в разі 

їх ненадання або надання не в повному 

обсязі, зниження їх якості; 

- утримувати в належному технічному стані, 

здійснювати технічне обслуговування та 

ремонт внутрішньобудинкових мереж, 

вживати заходів щодо ліквідації аварійних 

ситуацій, усунення порушень якості послуг у 

терміни, встановлені договором та/або 

законодавством; 

- сплачувати споживачу компенсацію за 

перевищення встановлених термінів 

проведення аварійно-відновлювальних 

робіт у розмірі, визначеному договором або 

законодавством; 

- вести облік вимог (претензій) споживачів у 

зв'язку з порушенням порядку надання 

житлово-комунальних послуг, зміною їх 

споживчих властивостей та перевищенням 

термінів проведення аварійно-

відновлювальних робіт; 

- своєчасно за власний рахунок проводити 

роботи з усунення виявлених неполадок, 

пов'язаних з отриманням житлово-

комунальних послуг, що виникли з його 

вини.  

послуг, їх вартість, загальну вартість місячного 

платежу, структуру тарифів, норми 

споживання, режим надання житлово-

комунальних послуг, їх споживчі властивості 

тощо.

2. Договори у сфері житлово-комунальних послуг

Відносини у житлово-комунальній сфері будуються виключно на договірних відносинах. 
Водночас законодавство здійснює регулювання таких відносин шляхом встановлення 
вимог щодо розробки та затвердження тарифів, якості послуг, а також затвердження 
типових договорів на надання відповідних послуг.

Договір між виконавцем/виробником та споживачем житлово-комунальних 
послуг

Істотними умовами договору на надання житлово-комунальних послуг є 
найменування сторін, перелік послуг, що надаються та їх вартість, порядок оплати 
таких послуг, права та обов‘язки сторін тощо. Крім істотних договір може містити інші 
умови за згодою сторін. 
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Договір на надання житлово-комунальних послуг набирає чинності з моменту його 
укладення. У разі якщо виконавець не є виробником, відносини між ним та виробником 
регулюються окремим договором, який укладається відповідно до вищезазначених 
вимог. 

Процедура погодження договору відбувається протягом одного місяця з дня внесення 
проекту договору однією із сторін. 

Договір про надання послуг з утримання будинків і споруд та при будинкових 
територій

Порядком формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків 
і споруд та прибудинкових територій, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів 
України від 20.05.209 року № 529  визначається механізм формування тарифів на 
послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. Він поширюється на 
суб'єктів господарювання всіх форм власності, які надають послуги, суб'єктів 
господарювання всіх форм власності, що спеціалізуються на виконанні окремих послуг, 
на умовах субпідрядних договорів з виконавцями, органи місцевого самоврядування, 
власників житлових будинків, власників (наймачів) квартир, власників нежитлових 
приміщень у житлових будинках. 

Тарифи розраховуються окремо за кожним будинком залежно від запланованих 
кількісних показників фактичного надання послуг з урахуванням забезпечення 
належного санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і споруд та 
прибудинкових територій з урахуванням типового переліку послуг з утримання будинків 
і споруд та прибудинкових територій. 

Послуги надаються відповідно до затвердженого (погодженого) рішенням органу 
місцевого самоврядування тарифу, його структури, періодичності та строків надання 
послуг. Слід звернути увагу, що копія такого рішення є невід'ємною частиною договору 
про надання послуг. 

Відповідно до вищезазначеного Порядку під час установлення тарифу на послуги 
необхідно забезпечувати прозорість визначення вартості усіх послуг з розрахунку на 1 
кв. метр загальної площі квартири, житлового приміщення у гуртожитку та нежитлового 
приміщення у житловому будинку.

Типовий договір про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій повинен містити умови щодо предмету договору, порядку оплати послуг, 
прав та обов‘язків сторін, відповідальності сторін, порядку розв‘язання спорів, форс-
мажорних обставини, строку дії договору тощо.

Визначення виконавця житлово-комунальних послуг у будинках державної та 
комунальної власності відбувається на конкурсних засадах. Процедура підготовки та 
проведення такого конкурсу регламентується Порядком проведення конкурсу з надання 
житлово-комунальних послуг, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 
21.07.2005 року № 631.

При здійсненні діяльності щодо надання житлово-комунальних послуг необхідно брати 
до уваги Примірний перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затверджений Наказом 
Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 
10.08.2004 року № 150. 

За договором про надання послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових 
територій виконавець послуг може включити до відшкодування в тарифах витрати на 
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заходи, які передбачені типовим переліком послуг з утримання будинків і споруд74 та 
прибудинкових територій, серед яких до заходів з енергозбереження можна віднести 
такі:

 Технічне обслуговування ліфтів 

 Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: (гарячого 
водопостачання; холодного водопостачання; водовідведення; 
теплопостачання; зливової каналізації)

 Технічне обслуговування та поточний ремонт систем протипожежної 
автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових 
інженерних систем у разі їх наявності 

 Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем 
гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та 
зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього 
упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку 
прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших 
майданчиків) 

 Освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води 

 Енергопостачання ліфтів 

 Періодична повірка, обслуговування і ремонт квартирних засобів обліку води 
та теплової енергії, у тому числі їх демонтаж, транспортування та монтаж після 
повірки.

Відповідно до Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд 
та прибудинкових територій тарифи на зазначені послуги не передбачають можливість 
відшкодування інвестиційних потреб житлового будинку. 

Спеціалісти у сфері утримання житла зазначають, що потенційно є можливість 
впроваджувати низько витратні заходи з енергозбереження, такі як встановлення 
світильників для освітлення на вході до під’їзду  в житловий будинок, або на арках 
житлових будинків, за рахунок коштів, що мають надходити як плата за «технічне 
обслуговування та поточний ремонт систем протипожежної автоматики та 
димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем у разі їх 
наявності». Але мова йде про встановлення світильників вартістю до 2500 грн. (це 
обмеження встановлено Податковим кодексом України для визнання малоцінних 
необоротних матеріальних активів). 

Окрім того, за інформацією окремих суб’єктів ринку75 інвестиції  у енергозберігаючі 
заходи (встановлення приладів обліку споживання електроенергії у місцях загального 
користування та ліфтах, влаштування енергозберігаючого обладнання та пристроїв у 
житловому фонді; виконання енергозберігаючих заходів при підготовці житлового 
фонду до зимового періоду та застосування в ремонтних роботах енергозберігаючих 
матеріалів і технологій) можливо впроваджувати за рахунок оптимізації  витрат в 
структурі тарифів на утримання будинків, споруд та при будинкових територій за 
рахунок впровадження енергозберігаючих та інших заходів, а також зменшення 
адмінуправлінських витрат. Повернення інвестицій передбачається за рахунок 
рентабельності (у розмірі до 10 відсотків) та економії від впровадження 

74
Затверджений Постановою КМ КМ України "Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з 

утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з 
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій" №529 від 20.05.2009

75
Див. Сайт ТОВ ТОВ «Житлово-комунальний союз України» http://gksu.com.ua/home.html
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енергозберігаючих та інших заходів. Тобто, окремі підприємства готові інвестувати в 
житлові будинки власний прибуток76.

Отже, розглядаючи договір про надання послуг з утримання будинків, споруд та 
прибудинкових територій як інструмент (засіб) фінансування проведення капітального 
ремонту, зокрема з впровадженням заходів з енергозбереження, багатоквартирного 
будинку, вбачається можливість здійснення певних заходів в незначних обсягах та за 
рахунок незначних коштів. Проте, в сьогоднішніх умовах не слід ігнорувати таку 
можливість. В комплексі з іншими інструментами (заходами), наприклад іншими 
договорами, такий спосіб фінансування також є важливим.

Договір про надання послуг з централізованого опалення, постачання 
холодної та гарячої води і водовідведення

Відносини між суб'єктом господарювання, предметом діяльності якого є надання 
житлово-комунальних послуг, і фізичною та юридичною особою, яка отримує або має 
намір отримувати послуги з централізованого опалення, постачання холодної та 
гарячої води і водовідведення регулюються Правилами надання послуг з 
централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та 
типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання 
холодної та гарячої води і водовідведення, затвердженими Постановою Кабінету 
Міністрів України від 21.07.2005 року № 630. Згідно з Правилами послуги повинні 
відповідати: 

 з централізованого постачання холодної та гарячої води - вимогам щодо 
якості і тиску води, температури гарячої води, а також розрахунковим нормам 
витрати води у точці розбору; 

 з централізованого опалення - нормативній температурі повітря у приміщеннях 
квартири (будинку садибного типу) за умови їх утеплення споживачами та 
вжиття власником (балансоутримувачем) будинку та/або виконавцем заходів 
до утеплення місць загального користування будинку; 

 з централізованого водовідведення - нормативам з відведення стічних вод за 
умови підтримання відповідного стану приміщень будинку та прибудинкової 
території. 

Місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування надається 
право тимчасово визначати інші норми споживання, кількісні та якісні показники та 
режими надання послуг в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України. 

Відповідно до вищезазначених Правил перелік послуг, що надаються споживачеві, 
залежить від рівня благоустрою відповідного будинку. 

Послуги з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і 
водовідведення надаються споживачеві згідно з договором, що оформляється на 
основі типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання 
холодної та гарячої води і водовідведення. Виконавець зобов'язується своєчасно 
надавати споживачеві відповідної якості послуги з централізованого опалення, 
постачання холодної та гарячої води і водовідведення, а споживач зобов'язується 
своєчасно оплачувати надані послуги за встановленими тарифами у строки і на 
умовах, що передбачені договором. 

За умови укладання такого договору між споживачами комунальних послуг та 
суб’єктами господарювання – виконавцями послуг у багатоквартирному будинку, 
споживачі можуть організувати фінансування інвестиційних проектів у системи  

76
Відповідно до діючого порядку формування тарифів суб’єкт господарювання може передбачати прибуток (до 

12% від собівартості послуг) на власні цілі.
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централізованого опалення та постачання гарячої води через відшкодування вартості 
інвестицій у тарифах на відповідні комунальні послуги. 

Формування тарифів на послуги з централізованого опалення, постачання холодної та 
гарячої води і водовідведення відбувається за встановленими Кабінетом Міністрів 
України Порядками.

Так, відповідно до пунктів 53-54 та 76-77 Порядку формування тарифів на виробництво, 
транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і 
постачання гарячої води, затвердженого Постановою КМУ від 10.07.2006 р. № 955, до 
тарифів на надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води 
включаються витрати із створення резервного капіталу, що спрямовується на 
капітальні інвестиції (в тому числі на придбання та встановлення будинкових приладів 
обліку теплової енергії), обсяг капітальних інвестицій, що спрямовуються на придбання 
та встановлення будинкових приладів обліку теплової енергії, визначається окремо для 
кожного будинку і передбачається в інвестиційній програмі на строк не більш як п'ять 
років. 

Витрати із здійснення капітальних вкладень, створення спеціальних інвестиційних 
фондів, забезпечення прибутковості інвестованого капіталу включаються до тарифів на 
строк не менш як п'ять років (у сумі, що не перевищує 20 відсотків загального обсягу 
витрат) згідно із затвердженою в установленому порядку програмою розвитку системи 
централізованого опалення. Програма розвитку інженерних систем централізованого 
опалення та інженерних систем централізованого постачання гарячої води передбачає 
здійснення заходів, пов'язаних з удосконаленням технології, реконструкцією об'єктів, 
автоматизацією і диспетчеризацією, ресурсозбереженням, зміцненням екологічної 
безпеки і надійності роботи систем, та необхідні кошти (з виділенням тієї частини, що 
фінансується з прибутку). До зазначеної програми додаються техніко-економічні 
розрахунки або бізнес-плани, якими підтверджується ефективність передбачуваних 
вкладень, визначаються джерела інвестиційних ресурсів і строк реалізації проектів.

При цьому, відповідно до Порядку формування тарифів на послуги з централізованого 
водопостачання та водовідведення, затвердженого Постановою КМУ від 12.07.2006 
№959, не передбачено фінансової можливості  відшкодування аналогічних 
інвестиційних потреб через тариф на послуги централізованого водопостачання та 
водовідведення. Тарифи лише можуть відшкодовувати інвестиційні витрати, пов’язані з 
розвитком систем водопостачання та водовідведення до будинку.

Договір енергопостачання

Вимоги до договору енергопостачання встановлюються в Господарському кодексі 
України (далі ГКУ). Так, відповідно до статті 275 за договором енергопостачання 
енергопостачальне підприємство (енергопостачальник) відпускає електричну енергію, 
пару, гарячу і перегріту воду (далі - енергію) споживачеві (абоненту), який зобов'язаний 
оплатити прийняту енергію та дотримуватися передбаченого договором режиму її 
використання, а також забезпечити безпечну експлуатацію енергетичного обладнання, 
що ним використовується. 

Відпуск енергії без оформлення договору енергопостачання не допускається. 

Виробники і постачальники енергії, що займають монопольне становище, зокрема 
суб'єкти природних монополій, зобов'язані укласти договір енергопостачання на вимогу 
споживачів, які мають технічні засоби для одержання енергії. Енергопостачальні 
підприємства інших, крім державної і комунальної, форм власності можуть брати участь 
у забезпеченні енергією будь-яких споживачів, у тому числі через державну 
(комунальну) енергомережу, на умовах, визначених відповідними договорами. 

Показники якості енергії узгоджуються сторонами на підставі державних стандартів або 
технічних умов. шляхом погодження переліку (величини) показників, підтримання яких є 
обов'язком для сторін договору. 
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Строки постачання енергії встановлюються сторонами у договорі виходячи, як правило, 
з необхідності забезпечення її ритмічного та безперебійного надходження абоненту. 
Основним обліковим періодом енергопостачання є декада, з коригуванням обсягів 
протягом доби. Сторони можуть погоджувати постачання енергії протягом доби за 
годинами, а також час і тривалість максимальних та мінімальних навантажень. 

Оплата енергії, що відпускається, здійснюється, як правило, у формі попередньої 
оплати. За погодженням сторін можуть застосовуватися планові платежі з наступним 
перерахунком або оплата, що провадиться за фактично відпущену енергію. 

Механізм формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової 
енергії підприємствами сфери теплопостачання та надання послуг з централізованого 
опалення і постачання гарячої води визначається Порядком формування тарифів на 
виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з 
централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженим Постановою 
Кабінету Міністрів України від 10.07.2006 року № 955.

Відповідно до Порядку формування тарифів підприємствами, які здійснюють 
виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, здійснюється відповідно 
до річних планів виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, 
економічно обґрунтованих планованих витрат, визначених на підставі державних 
нормативів (норм) витрат ресурсів, техніко-економічних розрахунків та кошторисів, 
ставок податків і зборів (обов'язкових платежів) та цін у планованому періоді, 
визначених на підставі прогнозних індексів цін виробників промислової продукції.

Договір про надання населенню послуг з газопостачання 

Відносини між газопостачальними підприємствами, газорозподільними підприємствами 
та фізичними особами (населенням) - споживачами газу регулюються Правилами, 
затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил 
надання населенню послуг з газопостачання» від 09.12.1999 року № 2246. Відповідно 
до Правил виконавцем є підприємство, що виконує роботи та/або надає послуги з 
газопостачання. Газопостачання - це послуга, яка передбачає реалізацію природного 
або скрапленого газу шляхом транспортування його до споживача. Постачання газу 
споживачеві здійснює газопостачальне підприємство, яке має відповідну ліцензію. 
Газопостачання здійснюється на підставі договору між споживачем та 
газопостачальним підприємством. Споживачем є фізична особа (населення), якій 
надаються послуги з газопостачання для побутових потреб (приготування їжі, підігріву 
води та опалення приміщень) відповідно до договору. Послуги з газопостачання 
надаються споживачеві на підставі договору, що укладається ним відповідно до 
типового договору, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Типового договору про надання населенню послуг з газопостачання та 
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р. N 2246» від 
5 липня 2006 р. N 938 Київ 

За договором про надання населенню послуг з газопостачання виконавець 
зобов'язується безперервно надавати споживачеві, членам його сім'ї та іншим особам, 
зареєстрованим у квартирі, приватному будинку, послуги з постачання природного або 
скрапленого газу від групових резервуарних установок для побутових потреб з 
гарантованим рівнем надійності, безпеки, якості та величиною тиску, а споживач 
зобов'язується своєчасно оплачувати надані послуги за встановленими тарифами 
(цінами) у строки і на умовах, передбачених цим договором. 

Виконавцем надаються послуги з постачання природного або скрапленого газу, 
технічного обслуговування і ремонту внутрішньобудинкових систем газопостачання та 
дворових газопроводів. 

Крім цього, в договорі про надання населенню послуг з газопостачання необхідно 
зазначати такі істотні умови, як обсяг, режим, строки та якість надання послуг, а також 
їх вартість. Слід зазначити, що роздрібна ціна на природний газ встановлюється НКРЕ. 
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Ціна на скраплений газ, що постачається від групових резервуарних установок, 
регулюється (встановлюється) Радою міністрів Автономної Республіки Крим, 
обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями);

Договір про надання послуг з вивезення побутових відходів

Порядок укладення договору про надання послуг з вивезення побутових відходів 
регламентується Постановою Кабінет Міністрів України «Про затвердження Правил 
надання послуг з вивезення побутових відходів» від 10 грудня 2008 р. № 1070. Правила 
визначають механізм надання суб'єктами господарювання незалежно від форми їх 
власності послуг з вивезення побутових відходів у містах, селищах і селах. Також Цією 
Постановою встановлюються вимоги щодо Типового договору про надання послуг з 
вивезення побутових відходів. Договір про надання послуг у багатоквартирному 
будинку укладається між власником квартири, орендарем чи квартиронаймачем та 
балансоутримувачем або уповноваженою ним особою. Обсяг надання послуг 
розраховується на підставі норм, затверджених органом місцевого самоврядування. 

Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку формування 
тарифів на послуги з вивезення побутових відходів» від 26.07.2006 року № 1010 
визначається механізм формування тарифів на послуги з вивезення побутових 
відходів. До послуг вивезення побутових відходів належать операції поводження з 
побутовими відходами (збирання, зберігання, перевезення, перероблення,  утилізація, 
знешкодження та захоронення), що здійснюються у населеному пункті згідно з 
правилами благоустрою, затвердженими органом місцевого самоврядування. 

Формування тарифів на такі послуги підприємством здійснюється відповідно до річних 
планів надання послуг і економічно обґрунтованих планованих витрат, визначених на 
підставі державних і галузевих нормативів (норм) витрат ресурсів, техніко-економічних 
розрахунків та кошторисів, ставок податків і зборів (обов'язкових платежів) та цін у 
планованому періоді, встановлених на підставі прогнозних індексів цін підприємства. У 
випадках, передбачених законодавством, суб’єкти господарювання, які мають наміри 
виробляти (надавати) житлово-комунальні послуги, повинні отримати відповідні 
дозволи, ліцензії. 

Договір з енергопостачання (договір постачання енергетичних та інших 

ресурсів через приєднану мережу

За цим видом договорів постачальник відпускає електричну енергію, пару, гарячу і 
перегріту воду (далі - енергію) споживачеві (абоненту)77 або інші ресурси78, до яких за 
визначенням ЦКУ можна віднести воду, а відповідальність постачальника закінчується 
на вході в будинок. Тому, лише інвестиції, які спрямовуються на придбання та 
встановлення будинкових засобів обліку теплової енергії, гарячої та холодної води 
можуть бути відшкодовані через тариф на відповідний енергетичний та інший ресурс. 
Такі положення передбачені в порядках формування тарифів на теплову енергію, воду 
та водовідведення.

Щодо електро- та газопостачання населенню в багатоквартирному будинку, то 
фактично придбання засобів обліку має відшкодувати споживач, а енергопостачальних 
та постачальник газу безплатно (як це визначено пунктом 40 Правил надання 
електричної енергії населенню79 та пункту 16.1 Правил надання населенню послуг з 
газопостачання80) здійснює планові повірку, обслуговування та ремонт приладів обліку
(електроенергії); періодична повірка лічильників газу, їх технічне обслуговування та 

77
Див стаття 275 ГКУ. 

78
Див. глава №54 ЦКУ

79
Постанови КМ України  №1357 від 26.07.1999

80
Постанова КМ України  №2246 від 09.12.1999
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пов'язаний з такою повіркою ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та 
монтаж) здійснюються за рахунок газорозподільного підприємства; дає рекомендації 
щодо можливості та доцільності використання електричної енергії для опалення, а 
також щодо енергозбереження та режимів споживання електричної енергії. 

Слід звернути увагу на особливості застосування тарифів на електричну енергію 
населенню, яке проживає у багатоквартирних будинках та в індивідуальних, а також в 
будинках, у яких створені ОСББ (або ЖБК) та у будинках, у яких співвласники не 
організували об’єднання.

У постанові НКРЕ від 10.03.99 № 309 "Про тарифи на електроенергію, що відпускається 
населенню і населеним пунктам" (з подальшими змінами та доповненнями) та 
постанові НКРЕ від 31.07.96 № 28 "Про затвердження Правил користування 
електричною енергією" (з подальшими змінами та доповненнями) виділяється категорія 
споживачів "населений пункт".

На практиці до категорії "населений пункт" НКРЕ та енергопостачальники відносять, 
серед іншого, об'єднання споживачів (населення) – ОСББ, ЖБК тощо – чим штучно 
відмежовують зазначені об'єднання, які відповідно до закону представляють 
споживачів, від самих споживачів. З урахуванням різниці між тарифами, які 
затверджуються НКРЕ для населення та для "населених пунктів", споживачі, які 
об'єдналися в ОСББ чи ЖБК, опиняються у менш вигідному становищі, аніж споживачі, 
які не створювали таких об'єднань. 

У той же час, зазначений поділ споживачів і таку їх категорію як "населений пункт" не 
передбачено ні Законом України "Про житлово-комунальні послуги", ні Законом України 
"Про електроенергетику". Тобто, згадані вище постанови НКРЕ в цій частині не 
відповідають нормативно-правовим актам, що мають вищу юридичну силу.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил 
користування електричною енергією для населення" від 26.07.1999 №1357 у 
багатоквартирному будинку енергопостачальник укладає договори з кожним наймачем 
(власником) квартири. Тобто, витрати енергопостачальника на збут електричної енергії 
є складовою тарифу.

Водночас, як видно з таблиці з переліком встановлених НКРЕ тарифів для населення 
(див додаток 1) та для населених пунктів, тариф на електричну енергію для населених 
пунктів є вище «роздрібного» тарифу для кінцевого споживача в багатоквартирному 
будинку, що немає економічного обґрунтування.

У зв'язку з цим та з огляду на необхідність підтримки створення і функціонування 
ОСББ, забезпечення рівних умов доступу споживачів до послуг електропостачання та 
розвитку енергозбереження в будинках, вважаємо за необхідне привести підзаконні 
нормативно-правові акти НКРЕ у відповідність до чинних законодавчих актів, та при 
затвердженні тарифів на електричну енергію відносити об'єднання споживачів у 
житловому фонді (ОСББ, ЖБК) до категорії "населення" або забезпечити економічну 
обґрунтованість визначення різниці між тарифами для зазначених вище груп 
споживачів. 

У зв'язку з цим та з огляду на необхідність підтримки створення і функціонування 
ОСББ, забезпечення рівних умов доступу споживачів до послуг електропостачання та 
розвитку енергозбереження в будинках, вважаємо за необхідне привести підзаконні 
нормативно-правові акти НКРЕ у відповідність до чинних законодавчих актів, та при 
затвердженні тарифів на електричну енергію відносити об'єднання споживачів у 
житловому фонді (ОСББ, ЖБК) до категорії "населення" або забезпечити економічну 
обґрунтованість визначення різниці між тарифами для зазначених вище груп 
споживачів. 

Далі описано другу групу договорів, оплата послуг за якими відбувається за рахунок 
коштів, які сплачуються додатково до вартості житлово-комунальних послуг.
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Договір підряду на капітальне будівництво81

Підрядні відносини у капітальному будівництві регулюються главою 33 Господарського 
кодексу України. Слід зазначити, що законодавством не встановлено обмежень щодо 
визначення сторонами умов розрахунків за договором підряду на капітальне 
будівництво. Таким чином, сторони самостійно на договірних засадах визначають 
спосіб оплати відповідних послуг. Проте, при укладанні договорів у сфері капітального 
будівництва необхідно враховувати вимоги інших нормативно-правових актів.

Так, основні правила визначення вартості нового будівництва, розширення, 
реконструкції та технічного переоснащення підприємств, будівель і споруд, ремонту 
житла, об'єктів соціальної сфери і комунального призначення та благоустрою, а також 
реставрації пам'яток архітектури та містобудування встановлені Наказом Держбуду 
України "Про затвердження Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-
2000)" №174 від 27.08.2000 і носять обов'язковий характер при визначенні вартості 
будов (об'єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або 
коштів підприємств, установ і організацій державної власності.

Відповідно до ДБН Д.1.1-1-2000 та Наказу Мінфіну "Про затвердження Положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 18 "Будівельні контракти"" №205 від 28.04.2001 р. 
капітальний ремонт відноситься за ознакою до складу робіт з будівництва, що 
визначається як «спорудження нового об'єкта, реконструкція, розширення, добудова, 
реставрація і ремонт об'єктів, виконання монтажних робіт».

Згідно з ДБН Д.1.1-1-2000 об'єктом будівництва є кожна відокремлена будівля 
(виробничий корпус або цех, склад, житловий будинок тощо) або споруда (міст, тунель, 
платформа тощо) з усіма улаштуваннями (галереями, естакадами тощо), 
устаткуванням, меблями, інвентарем, підсобними та допоміжними пристроями, що 
належать до неї, а також, за необхідності, з інженерними мережами, які прилягають до 
неї. На будівництво об'єкта має бути складений окремий проект і кошторис або 
кошторисний розрахунок (об'єктний кошторис або об'єктний кошторисний розрахунок). 

При будівництві підприємств, виробничих або житлово-цивільних комплексів окремими 
об'єктами, що входять до складу будови, є зовнішні мережі з обслуговувальними та 
допоміжними спорудами на них (водопостачання, каналізація, теплофікація, 
газифікація, енергопостачання тощо), під'їзні колії, внутрішньозаводські або 
внутрішньоквартальні дороги, інші загальномайданчикові роботи. 

Якщо на будівельному майданчику за проектом зводиться тільки один об'єкт основного 
призначення без будівництва підсобних та допоміжних об'єктів (наприклад, у 
промисловості - будівля цеху основного призначення; на транспорті - будівля 
залізничного вокзалу; у житлово-цивільному будівництві - житловий будинок, театр, 
будинок школи тощо), то поняття об'єкта будівництва збігається з поняттям будови. 

За роз’ясненнями Міністерства регіонального розвитку та будівництва України82
застосування типових форм первинних облікових документів у будівництві "Акт 
приймання виконаних будівельних робіт" (типова форма №КБ-2в) та "Довідка про 
вартість виконаних будівельних робіт та витрати" (типова форма №КБ-3), що 

81
У цьому розділі частково використано матеріали звіту про науково-дослідну роботу «Розроблення 

методичних рекомендацій щодо організації першого капітального ремонту житлового будинку його 
власниками, співвласниками та державою через механізм спільного фінансування (заключний), 2010»,
підготовленого ТОВ «ІМР» за договором з Міністерством з питань житлово-комунального господарства 
України.
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Лист Міністерства регіонального розвитку та будівництва України "Щодо застосування типових форм первинних 

облікових документів у будівництві" від 06.05.2010 р. №2/12-20/4993.
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затверджені наказом Мінрегіонбуду від 4 грудня 2009 року №554 83, зазначені типові 
форми підлягають обов'язковому застосуванню при проведенні взаєморозрахунків за 
виконані роботи між замовниками та виконавцями робіт з будівництва (підрядною 
організацією), що здійснюється за рахунок бюджетних коштів та коштів підприємств, 
установ і організацій державної форми власності.

Періодичність подання підрядником типових форм визначається у договорі підряду 
(пункти 98, 99 та 102 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в 
капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України "Про 
затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в 
капітальному будівництві" від 01.08.2005 №668 (далі – Загальні умови), підпункт 3.3.8 
Правил визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000). Практикою проведення 
взаєморозрахунків за виконані роботи з будівництва, як правило, прийнято щомісячне 
оформлення таких документів.

Загальні умови відповідно до Цивільного кодексу України визначають порядок 
укладення та виконання договорів підряду на проведення робіт з нового будівництва, 
реконструкції будівель і споруд та технічного переоснащення діючих підприємств (далі -
капітальне будівництво об'єктів), а також комплексів і видів робіт, пов'язаних із 
капітальним будівництвом об'єктів. 

Положення Загальних умов застосовуються також щодо укладення та виконання 
договорів підряду на роботи з реставрації та капітального ремонту будівель і споруд.

Фінансування робіт (будівництва об'єкта) проводиться за планом, який складається 
замовником, узгоджується з інвестором (головним розпорядником бюджетних коштів) 
та підрядником і є невід'ємною частиною договору підряду. План фінансування 
будівництва складається на підставі титулу будови (об'єкта), проекту організації 
будівництва з урахуванням календарних графіків виконання робіт і порядку проведення 
розрахунків за виконані роботи. Сторони узгоджують план фінансування будівництва у 
порядку, визначеному договором. 

План фінансування будівництва складається на весь період будівництва за роками, а 
на поточний рік - за місяцями з визначенням джерел та напрямів фінансування (видами 
витрат). Щомісячний розподіл коштів для перехідних об'єктів будівництва щороку 
узгоджується сторонами у визначені договором підряду строки. Відповідно до договору 
підряду замовник має право у визначені строки уточнити план фінансування 
будівництва на поточний рік з урахуванням наявних у нього коштів, обсягів фактично 
виконаних робіт тощо. 
Якщо замовник у визначені договором підряду строки не передасть підряднику на 
погодження план фінансування будівництва на поточний рік, підрядник має право не 
розпочинати роботи, а на перехідних будовах - припинити їх виконання, і, в разі 
невжиття замовником необхідних заходів, вимагати розірвання договору підряду. 

У разі прийняття замовником рішення про прискорення чи уповільнення темпів 
виконання робіт одночасно уточнюється план фінансування будівництва з внесенням 
відповідних змін у договір підряду. 

Видатки на виконання робіт (будівництва об'єкта) за рахунок державних коштів 
здійснюються у порядку, визначеному законодавством. 

У разі виконання робіт із залученням бюджетних коштів, коштів державних і 
комунальних підприємств питання розрахунків за виконані роботи (надання авансу, 
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Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України "Про затвердження типових форм 

первинних документів з обліку в будівництві" від 04.12.2009 р. №554.
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проміжні розрахунки, строки платежів тощо) визначаються договором підряду з 
дотриманням вимог актів законодавства, що регулюють ці питання.

Зокрема, у 2009 році Міністерство з питань житлово-комунального господарства 
України своїм наказом84 затвердило форму договору про надання у 2009 році 
бюджетних коштів Стабілізаційного фонду для реалізації інвестиційних та інноваційних 
проектів з енергозбереження в житлово-комунальному господарстві" Договір 
встановлює форму, за якою Міністерство надає бюджетні кошти одержувачу на умовах 
співфінансування за рахунок власних та/або залучених одержувачем коштів з 
зарахуванням на рахунок одержувача для реалізації проекту (або без співфінансування 
з зарахуванням коштів на рахунок одержувача для реалізації проекту).

Відповідно до Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в 
капітальному будівництві, Міністерство будівництва, архітектури та житлово-
комунального господарства України затвердило Примірний договір підряду в 
капітальному будівництві (далі - Примірний договір підряду)85. Примірний договір 
підряду застосовується замовниками та підрядниками у будівництві як рекомендації під 
час складання ними договору підряду на виконання робіт із будівництва об'єктів. У 
Примірному договорі підряду запропоновано декілька варіантів викладення окремих 
умов, що надає можливість сторонам договору вибрати найбільш прийнятний для них 
варіант. 

Керуючись положеннями частини четвертої статті 179 Господарського кодексу України 
щодо статусу примірних договорів, сторони договору підряду мають право за взаємною 
згодою та, виходячи з конкретних умов, змінювати окремі умови, передбачені 
Примірним договором, або доповнювати його зміст. При цьому сторони повинні 
дотримуватись положень, визначених законодавством та Загальними умовами 
укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженими 
постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 року N66886.

Відповідно до вимог постанови від 01.08.2005 р. №668 "Про затвердження Загальних 
умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному ремонті" визначено 
вичерпний перелік істотних умовам договору підряду, а відповідно, і на виконання робіт 
з капітального ремонту житлового будинку, які виконуватимуться за бюджетні кошти. 

Визначення капітального ремонту встановлено Наказом Державного комітету України з 
питань житлово-комунального господарства «Про затвердження Правил утримання 
жилих будинків та прибудинкових територій» від 17 травня 2005 року №76 (далі – Наказ 
№ 76 від 17.05.2005 р.). Відповідно до зазначеного наказу «Капітальний ремонт 
будинку - комплекс ремонтно-будівельних робіт, пов'язаних з відновленням або 
поліпшенням експлуатаційних показників будинку, із заміною або відновленням несучих 
або огороджувальних конструкцій, інженерного обладнання та обладнання 
протипожежного захисту без зміни будівельних габаритів об'єкта та його техніко-
економічних показників».
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Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України "Про затвердження форми договору 

про надання у 2009 році бюджетних коштів Стабілізаційного фонду для реалізації інвестиційних та інноваційних 

проектів з енергозбереження в житлово-комунальному господарстві" від 13.08.2009 р. №252.
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Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України «Про 

затвердження Примірного договору підряду в капітальному будівництві» від 27 жовтня 2005 року N3.

86
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів 

підряду в капітальному будівництві" від 01.08.2005 №668.
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Капітальний ремонт передбачає заміну, відновлювання та модернізацію конструкцій і 
обладнання будівель у зв'язку з їх фізичною зношеністю та руйнуванням, поліпшення 
експлуатаційних показників, а також покращення планування будівлі і благоустрою 
території без зміни будівельних габаритів об'єкта. 

Порядок розроблення, обсяг і характер проектно-кошторисної документації на 
капітальний ремонт жилих будинків, а також терміни її видачі підрядній організації, 
порядок проведення та фінансування капітального ремонту жилих будинків повинні 
встановлюватися відповідно до вимог нормативно-правових та нормативно-технічних 
документів.

Таким чином, враховуючи вимоги вищезазначених нормативно-правових актів, при 
укладенні договору підряду на капітальне будівництво сторони можуть домовитися про 
оплату відповідних робіт з відстрочкою платежу. Застосування такої форми оплати є 
реальною підставою та можливістю для власників (співвласників) багатоквартирного 
будинку самостійно у вигляді прямих інвестицій здійснити фінансування капітального 
ремонту багатоквартирного будинку. Організація розрахунків власників (співвласників) 
за таким договором аналогічна процедурі, що описана в розділі «прямі інвестиції 
власників (співвласників)». Особливості організації спільного фінансування 
капітального будівництва за бюджетні кошти є жорстко регламентованими, і тому, є 
тривалими у часі та потребують професійної підготовки як з боку замовника, так і 
підрядника. 

Договір енергосервісного підряду (перформанс-контракт)

Законодавство України не встановлює особливостей правового регулювання 
енергосервісного підряду як окремого виду господарських договорів, тому форма 
такого договору може бути обрана сторонами самостійно. Сьогодні в Україні є практика 
укладання договорів між співвласниками багатоквартирних будинків з 
енергосервісними компаніями (м. Ніжин – ОСББ «Зоря» - ТОВ «ЦЕК «ЕСКО- Центр», м. 
Луцьк – ОСББ «БІНОМ» - ТОВ «Енергосервісна компанія «Луцькі комунальні 
системи»»). Для регулювання відносин сторони обрали договір на надання послуг з 
централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води. 

У Ніжині елементи енергосервісного підряду в договорі на надання послуг 
запроваджено через встановлення власного алгоритму розрахунку максимального 
розміру тарифу на послуги. Такий тариф має становити 97% тарифу на постачання 
теплової енергії, встановленого для постачальника теплової енергії в місті, 
помноженого на норму споживання теплової енергії на один квадратний метр 
опалювальної площі в будинку, яка склалася за декілька останніх років і визначена 
розрахунково на підставі показів будинкового приладу обліку теплової енергії.  ТОВ 
«ЦЕК «ЕСКО-ЦЕНТР» уклала договори87 з кожним власником квартири про надання 
послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води, в якому в додаток до 
положень типового договору включений алгоритм визначення розрахунку 
максимального тарифу. Співвласники багатоквартирних будинків-учасників проекту 
поступово розраховуватимуться з ЕСКО за виконанні роботи через сплату щомісячних 
платежів за послуги протягом десяти років. 

В м. Луцьку ОСББ «БІНОМ» - ТОВ «Енергосервісна компанія «Луцькі комунальні 
системи»» аналогічно до договору, укладеному між учасниками відносин в м. Ніжин, 
передбачили, що споживачі будуть сплачувати за послуги за тарифом, який становить 
93% від затверджено в місті тарифу протягом 10 років. При цьому, при зміні тарифів у 
місті, новий розмір тарифу для споживачів будинку не може перевищувати розмір, який 
враховує фактичне середньомісячне споживання теплової енергії цим будинком в 

87
Аналогічні до Типового договір про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та 

гарячої води і водовідведення, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року 
№630.
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розрахунку на один метр квадратний опалювальної площі, визначений розрахунково. 
Але, на відміну від договору, укладеного в Ніжині, цей показник середньомісячного 
споживання не визначений. Як зазначено в договорі, поліпшення, які не належать до 
енергозберігаючих (ремонт даху, облаштування тамбурів, ремонт каналізації) 
виконуватимуться ЕСКО за окремим договором, і оплачуватиметься замовником 
протягом 10 років за рахунок коштів, зібраних від ОСББ як плата за утримання 
будинків, споруд та прибудинкових територій.

Незважаючи на намагання ЕСКО запровадити окремі елементи енергосервісного 
підряду в договорах на надання послуг, є низка обмежень для широкого застосування 
перформанс-контрактів в Україні на сьогодні. Серед них слід назвати такі:

Через особливості дії програм соціального захисту населення (житлових субсидій, пільг 
з оплати за житлово-комунальні послуги), які визначають розмір соціальної допомоги 
залежно від тарифів на послуги, ЕСКО компанії змушені бути виконавцями послуг з
централізованого опалення та постачання гарячої води. Інакше, оплата за послуги 
енергосервісного підряду, яка не буде прив’язана до тарифу на послуги, не буде 
враховуватися при визначенні суми соціальної допомоги для малозабезпечених 
споживачів та тих, що мають пільги з оплати послуг.  

Будь-які роботи (послуги), які пов’язані з реалізацією заходів з енергозбереження в 
багатоквартирному житловому будинку окрім заходів у сфері централізованого 
опалення або гарячого водопостачання, мають бути профінансовані мешканцями у 
вигляді окремої плати. Це пов’язано з особливостями формування тарифів на послуги 
централізованого водопостачання, водовідведення, утримання будинків, споруд та 
прибудинкових територій та постачання електричної енергії населенню (або 
«населеним пунктам»).

Без встановлення певного зрозумілого для споживачів орієнтиру (яким є тариф на 
споживання теплової енергії в розрахунку на один квадратний метр) гарантування 
досягнутої економії енергетичних ресурсів з боку ЕСКО потребує підготовки порядку 
підтвердження та моніторингу  показників енергоспоживання до і після впровадження 
заходів з енергозбереження та розуміння цих аспектів з боку співвласників для ведення 
переговорів з ЕСКО. За відсутності такого  досвіду в Україні попит на ЕСКО послуги в 
чистому вигляді ще не сформований. 
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Додаток 46 – Правові аспекти кредитного договору та 
договору лізингу для цілей фінансування енергоефективності 
в будинках

1. Кредитний договір88

Частина друга статті 66 Господарського кодексу України передбачає загальне право 
підприємств залучати кредити банків. Законодавство не містить прямих обмежень 
цього права ні за ознакою організаційно-правової форми, ні за ознакою форми 
власності підприємства.

Поняття "кредит" використовується кількома законодавчими актами, причому в різних 
актах в ці поняття вкладається різний зміст. По-різному визначаються і види кредитів.

За змістом статті 1054 Цивільного кодексу України, під кредитом слід розуміти грошові 
кошти, які банк або інша фінансова установа (кредитодавець) надає позичальникові на 
умовах, що позичальник зобов'язується повернути ці кошти та сплатити проценти за 
користування ними.

Поряд із цим, стаття 1057 ЦКУ містить посилання на "комерційний кредит" у вигляді 
авансу, попередньої оплати, відстрочення або розстрочення оплати товарів, робіт або 
послуг.

Стаття 1 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 
фінансових послуг" містить визначення "фінансового кредиту", яке відповідає 
розумінню кредиту за статтею 1054 ЦКУ. 

Відповідно до статті 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання 
ринків фінансових послуг" надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту 
належить до фінансових послуг. Відповідно до статті 5 зазначеного закону, право 
надання фінансових послуг мають фінансові установи; при цьому право надавати 
фінансові кредити за рахунок залучених коштів мають лише кредитні установи на 
підставі відповідної ліцензії. 

До фінансових установ закон відносить банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові 
компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного 
забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом 
діяльності яких є надання фінансових послуг. До кредитних установ відповідно до 
чинного законодавства належать банки і кредитні спілки, однак серед фінансових 
установ, в яких можуть залучати кредити підприємства, є лише банки (коло осіб, яким 
кредитні спілки можуть надавати кредити, обмежене Законом України "Про кредитні 
спілки").

Відповідно до статті 347 Господарського Кодексу України банківські кредити можуть 
мати такі форми: банківський, комерційний, лізинговий, іпотечний та інші. Види кредитів 
розрізняються за: строками користування (короткострокові, середньострокові та 
довгострокові); способами забезпечення; ступенем ризику; методами надання; 
строками погашення; іншими умовами надання, користування або погашення.

Законодавство не забороняє залучати кредити у нерезидентів (зокрема, в іноземних 
банках). Відповідно до "Положення про порядок отримання резидентами кредитів, 
позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній 
валюті нерезидентам", затвердженого Постановою НБУ від 17.06.2004р. № 270, таке 

88
При підготовці цього розділу використано матеріали звіту «Огляд джерел фінансування інвестиційних проектів у сфері 

теплопостачання та можливості їх застосування в рамках проекту «Реформа міського теплозабезпечення». Звіт за 
результатами проведеного дослідження. Частина І. Підготовлено Інститутом місцевого розвитку в рамках виконання 
проекту USAID “Реформа міського теплозабезпечення”.  Завдання 6.1. Київ, 2009»
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залучення кредитів здійснюється через уповноважені банки України ("обслуговуючі 
банки"). Договір, на підставі якого здійснюється кредитування, підлягає реєстрації в 
НБУ.

ОСББ як юридичні особи мають право залучати кредити. Стаття 4 Закону України "Про 
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" передбачає, що майно 
об'єднання утворюється з: 

 майна, переданого йому членами об'єднання у власність; 

 одержаних доходів; 

 іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом. 

Жоден законодавчий акт не містить заборони ОСББ отримувати кошти у вигляді 
кредитів. 

У той же час, законодавство визначає певні умови залучення і використання кредитних 
коштів ОСББ. Так, статтею 21 Закону України "Про об'єднання співвласників 
багатоквартирного будинку" і пунктом 6.2. Типового статуту ОСББ, затвердженого 
наказом Держжитлокомунгоспу № 141 від 27.08.2003 р., передбачено, що використання 
та розпорядження коштами здійснюється "відповідно до статуту та затвердженого 
кошторису". 

Отже, і залучення кредитних коштів, і їх використання та повернення повинне бути 
передбачене кошторисом об'єднання. Статтею 10 зазначеного закону затвердження 
кошторису віднесено до виключної компетенції загальних зборів об'єднання. Тому 
рішення про залучення кредиту ОСББ повинне прийматися на загальних зборах 
об’єднання, причому одночасно із прийняттям такого рішення збори повинні вирішити 
питання про внесення відповідних змін до кошторису (чи затвердження нового). Також, 
залежно від обраного механізму повернення кредитних коштів, може бути необхідним 
запровадження відповідних цільових внесків співвласників.

Забезпечення за кредитами ОСББ

Оскільки отримання кредиту завжди пов’язане з наданням позичальником 
кредитодавцеві забезпечення (застави тощо), необхідно звернути увагу на той факт, 
що ОСББ як юридична особа не є власником ні багатоквартирного будинку в цілому, ні 
спільного майна (ліфтів, горищ, підвалів тощо) такого будинку. Так зване спільне майно 
багатоквартирного будинку відповідно до статті 382 ЦКУ та Закону України "Про 
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" є спільною власністю власників 
квартир і нежитлових приміщень у будинку. Тож у більшості випадків єдиним майном, 
яке належить ОСББ як юридичній особі, є кошти на його банківських рахунках та 
зобов’язання/борги співвласників перед ОСББ. Також «активом» ОСББ можна назвати 
платежі, які ОСББ отримуватиме в майбутньому, але строк сплати яких іще не настав. 
Українське законодавство дозволяє передавати в заставу майнові права, у тому числі 
ті, яких заставодавець набуде в майбутньому (ст.4 і 49 Закону України "Про заставу", 
ст.576 ЦКУ) – тобто, в нашому випадку в заставу можуть передаватися права вимоги за 
зобов'язаннями, в т.ч. строк виконання яких іще не настав.  

Зауважимо, що серед згаданого вище спільного майна в багатоквартирному будинку є 
й допоміжні приміщення, які зараз ОСББ можуть здавати в оренду. Такі приміщення не 
виокремленні із загального складу спільного майна будинку, на них немає 
правовстановлюючих документів, вони залишаються спільною власністю всіх 
співвласників багатоквартирного будинку. Здавати їх в оренду об'єднання мають 
можливість лише тому, що таке право прямо надане ОСББ Законом України "Про 
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку". І попри те, що ОСББ укладає 
договори оренди щодо таких приміщень від свого імені, власником таких приміщень 
воно не є. 

Тому, надавати ж допоміжні приміщення у заставу, на нашу думку, ОСББ не можуть. 
Крім того, щоб бути предметом застави, допоміжне приміщення має бути виокремлене 
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зі складу спільного майна будинку. Оскільки приміщення виділяється зі складу 
спільного майна співвласників багатоквартирного будинку, то саме співвласники (а не 
ОСББ) будуть співвласниками цього приміщення89. Теоретично, співвласники 
приміщення можуть надати його в заставу за кредитним зобов’язанням, узятим ОСББ, 
однак це вимагатиме досягнення ними 100% згоди з цього питання, що на практиці не
завжди є можливим.

Поодинокі ОСББ мають у своїй власності квартири або нежилі приміщення, і оформлені 
правовстановлюючі документи на них.

Отже, в ОСББ як юридичної особи, як правило, немає майна, яке б потенційні 
кредитори готові були прийняти як заставу. За винятком тих небагатьох ОСББ, які 
мають у своїй власності квартири, єдиним активом об'єднань є "грошовий потік" внесків 
і обов'язкових платежів співвласників. 

Організаційні аспекти запозичень ОСББ

Слід мати на увазі, що більшості ОСББ бракує знань, досвіду і фахівців для ведення 
переговорів щодо отримання кредиту та укладення необхідних договорів. Отримання 
кредиту, окрім пошуку власне потенційного кредитодавця, який запропонує оптимальні 
умови кредитування, пов’язане ще й з необхідністю розробити бізнес-план та 
підготувати для одержання кредиту пакет документів, які може вимагати 
кредитодавець. Окрім того, в разі надання кредиту, ОСББ потребує кваліфікованої 
юридичної допомоги при укладенні кредитного договору та договору застави. Як 
свідчить досвід, в Україні дуже невелика кількість голів і членів правлінь ОСББ має для 
цього необхідну освіту чи підготовку. І навіть з числа членів ОСББ не завжди можливо 
знайти відповідних спеціалістів, які могли б надати таку допомогу. Залучення ж 
сторонніх спеціалістів тягне для ОСББ додаткові витрати – при тому, що якість послуг 
таких спеціалістів не завжди є гарантованою.

Оскільки в Україні кредити, що забезпечуються заставою прав вимоги по грошових 
зобов'язаннях, є надто дорогими (що пов'язано із особливостями регулювання ринку 
банківських послуг в Україні), то на практиці брати кредит в українському банку ОСББ 
невигідно. Відповідно, найбільш вигідним для ОСББ є отримання від компанії-
підрядника комерційного кредиту (ст.1057 ЦКУ) у вигляді розстрочення оплати 
виконаних робіт. Це дозволяє ОСББ уникнути необхідності самостійно вести 
переговори та укладати договори з кредитодавцями (адже ОСББ далеко не завжди 
мають можливість звернутися по допомогу фахівців у галузі права, фінансів тощо).

Головним обмеженням використання кредитів ОСББ в якості джерела фінансування 
інвестиційних проектів є брак знань, досвіду і фахівців для ведення переговорів щодо 
отримання кредиту та укладення необхідних договорів; відсутність у ОСББ як 
юридичної особи майна, яке б потенційні кредитодавці готові були прийняти як заставу; 
статус ОСББ як неприбуткової організації, який для окремих банків є неприйнятним для 
здійснення кредитування відповідно до внутрішнього регламенту. 

Співвласники багатоквартирного будинку, в якому не створено ОСББ, можуть 
звернутися до банку з метою отримання кредиту для проведення капітального ремонту 
їхнього будинку. Для прийняття рішення щодо отримання кредиту необхідно отримати 
згоду всіх (100%) співвласників. У цьому випадку співвласники звертаються до банку як 
фізичні особи, тобто несуть відповідальність перед банком своїм власним майном. 
Навряд чи власники квартир в багатоквартирному будинку виявлять бажання 
ризикувати своїм майном. Отже, на сьогодні за відсутності законодавчого 
врегулювання питань щодо кредитування інвестиційних потреб багатоквартирного 
будинку, отримання стовідсоткової згоди усіх співвласників багатоквартирного будинку 

89
Оскільки приміщення є об'єктом нерухомого майна і право власності на нього підлягає державній реєстрації, то всі 

співвласники мають бути вказані і в свідоцтві про право власності на таке приміщення. Окрім іншого, це створює ще й 
чисто практичні незручності.
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на здійснення запозиченння, в якому не створено ОСББ, видається технічно 
нереальним. 

2. Договір лізингу90

У житловій сфері для впровадження енергозбереження можуть бути застосовані 
відносини фінансового лізингу. Правові та економічні засади фінансового лізингу 
визначаються Законом України "Про фінансовий лізинг" №723/97-ВР від 16.12.1997 (у 
цьому розділі далі – Закон). 

Відповідно до статті 1 Закону, фінансовий лізинг (далі - лізинг) - це вид цивільно-
правових відносин, що виникають із договору фінансового лізингу. За договором 
фінансового лізингу (далі - договір лізингу) лізингодавець зобов'язується набути у 
власність річ у продавця (постачальника) відповідно до встановлених 
лізингоодержувачем специфікацій та умов і передати її у користування 
лізингоодержувачу на визначений строк не менше одного року за встановлену плату 
(лізингові платежі). Відповідно до статті 4 Закону, суб'єктами лізингу можуть бути будь-
які юридичні особи, а саме:

 лізингодавець - юридична особа, яка передає право володіння та користування 
предметом лізингу лізингоодержувачу; 

 лізингоодержувач - фізична або юридична особа, яка отримує право володіння 
та користування предметом лізингу від лізингодавця; 

 продавець (постачальник) - фізична або юридична особа, в якої лізингодавець 
набуває річ, що в наступному буде передана як предмет лізингу 
лізингоодержувачу; 

 інші юридичні або фізичні особи, які є сторонами багатостороннього договору 
лізингу. 

Стаття 6 закону встановлює, що істотними умовами договору лізингу є: 

 предмет лізингу; 

 строк, на який лізингоодержувачу надається право користування предметом 
лізингу (строк лізингу); 

 розмір лізингових платежів; 

 інші умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди. 

Закон встановлює загальні правила та обмеження щодо визначення істотних умов 
договору фінансового лізингу.

Предмет лізингу. Статтею 3 Закону передбачаються певні обмеження щодо 
предмету договору лізингу. Предметом договору лізингу (далі - предмет лізингу) може 
бути не споживна річ (призначена для неодноразового використання), визначена 
індивідуальними ознаками та віднесена відповідно до законодавства до основних 
фондів. 

Земельні ділянки та інші природні об'єкти, єдині майнові комплекси підприємств та їх 
відокремлені структурні підрозділи (філії, цехи, дільниці) не можуть бути предметом 
лізингу. 

90
При підготовці цього розділу використано матеріали звіту «Огляд джерел фінансування інвестиційних проектів 

у сфері теплопостачання та можливості їх застосування в рамках проекту «Реформа міського 
теплозабезпечення». Звіт за результатами проведеного дослідження. Частина І. Підготовлено Інститутом 
місцевого розвитку в рамках виконання проекту USAID “Реформа міського теплозабезпечення”.  Завдання 6.1. 
Київ, 2009»
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Майно, що перебуває в державній або комунальній власності та щодо якого відсутня 
заборона передачі в користування та/або володіння, може бути передано в лізинг у 
порядку, встановленому цим Законом. 

Строк лізингу. Стаття 6 закону визначає, що строк лізингу визначається сторонами 
договору лізингу відповідно до вимог закону і, відповідно, не може бути меншим одного 
року.  

Лізингові платежі. Відповідно до статті 16 Закону сплата лізингових платежів 
здійснюється в порядку, встановленому договором. Лізингові платежі можуть включати: 

 суму, яка відшкодовує частину вартості предмета лізингу; 

 платіж як винагороду лізингодавцю за отримане у лізинг майно; 

 компенсацію відсотків за кредитом; 

 інші витрати лізингодавця, що безпосередньо пов'язані з виконанням договору 
лізингу.

Таким чином, законодавство України не містить обмежень щодо кола юридичних осіб, 
які можуть здійснювати діяльність з надання послуг фінансового лізингу та 
користування послугами фінансового лізингу. Підприємство (лізингодавець) не 
обов’язково має бути фінансовою установою для надання майна іншому підприємству у 
фінансовий лізинг. За умови фінансового лізингу відсутні додаткові вимоги щодо 
застави або гарантій, оскільки майно, яке передається в лізинг, є формою 
забезпечення зобов’язань за договором.

Водночас, широко лізинг не застосовується у житловій сфері, в першу чергу, через 
відсутність попиту з боку співвласників. За експертними оцінками вартість фінансового 
лізингу може бути вищою порівняно з кредитом, оскільки включає не лише відсотки, а й 
інші витрати лізингодавця, які безпосередньо пов’язані з виконанням договору лізингу 
(винагорода, інші витрати лізингодавця тощо), витрати на страхування майна, яке 
передається в лізинг тощо.

Сьогодні в Україні лізингові компанії пропонують укладання договорів зі строком до 5 
років. Окрім того фінансовий лізинг фактично обмежує підприємство, яке має потребу у 
придбанні обладнання, у виборі обладнання лише тих постачальників, які можуть 
запропонувати продаж на умовах фінансового лізингу, або залучати лізингові компанії, 
що збільшуватиме вартість договору. 

Здійснення співвласниками лізингових платежів можна розглядати як у складі тарифу 
на послуги централізованого опалення та постачання гарячої води (що передбачено 
Порядком формування тарифів ПКМУ №955), так і як окремий платіж, якщо мова йде 
про обладнання, яке не можна віднести для сфери теплопостачання (ліфти, 
підкачувальні насоси питного водопостачання тощо).

Таким чином, з метою фінансування інвестиційних потреб житлового будинку, 
співвласники такого будинку можуть укласти договір фінансового лізингу. Водночас, 
враховуючи специфіку фінансового лізингу, обрання власниками (співвласниками) 
такого способу фінансування може бути невиправдано дорогим та економічно 
необґрунтованим.
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Резюме

Цей документ являє собою Порівняльний аналіз Закону України «Про об’єднання 
співвласників багатоквартирного будинку»1 2002 року із змінами 2005 та 2006 років
порівняно із «досить добре функціонуючим» законодавством Словаччини щодо 
сектору житлових будівель. Очевидно, що ці два законодавства про володіння 
квартирами значно відрізняються одне від одного. Вірогідно, що такі відмінності є 
результатом відмінностей у сприйнятті обов’язків власників квартир по відношенню 
до своїх помешкань, а також відмінностей в оновленій державній житловій політиці, 
на яку впливає соціально-економічне середовище обох країн.

1 («Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (Відомості Верховної Ради 
(ВВР), 2002, № 10, ст.78) (Із змінами, внесеними згідно із Законом  N 3053-IV (3053-15) від 
03.11.2005, ВВР, 2006, № 4, ст.60)
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1. Резюме Закону України

1.1 Резюме чинного Закону

Закон «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку»
визначає правові та організаційні принципи створення, функціонування, 
реорганізації та ліквідації об’єднань власників житлових приміщень та 
приміщень, що використовуються у нежитлових цілях, захист їх прав та 
виконання обов’язків стосовно спільного утримання багатоквартирного 
будинку.

Закон надає визначення використаних термінів, визнаючи два 
терміни, що описують можливі способи організації домовласників:

 Об’єднання власників квартир та співвласників приміщень загального 
користування – юридична особа, створена з метою використання 
загального майна (статті 3,4)

 Асоціація власників квартир – також юридична особа, створена з 
метою захисту спільних інтересів об’єднання (статті 3,8)

Закон визначає процес створення, реєстрації, діяльності та ліквідації 
таких юридичних осіб, їх взаємовідносини та їх відносини з Урядом та 
органами місцевого самоврядування, а також їх відносини з 
комерційними установами.

Закон правильно визначає об’єднання власників квартир (Об’єднання
домовласників), форму створення, права та обов’язки його членів –
власників кімнат, квартир та інших нежитлових приміщень, а також 
представників об’єднання (статті 2-11). Однак, проблемним питанням є 
визначення його створення у багатоквартирному будинку. Воно може 
складатися з одного будинку або з декількох будинків, а також може 
включати будинки, що належать іншим згідно контрактної угоди. У 
такому випадку процес прийняття рішень, що застосовується 
власниками кімнат, квартир та нежитлових приміщень, є незрозумілим. 
Згідно такої схеми власники можуть не мати прямого контролю за 
використанням коштів у своєму власному будинку (їх майні), саме тих 
коштів, що вони зобов’язані збирати у банку для цілей проведення 
ремонтів та обслуговування (стаття 21), разом з іншими будинками у 
комплексі будинків. Такі «спільні» кошти не реєструються за 
конкретними будинками та не належать їм, що у свою чергу є причиною 
недостатньої зацікавленості власників будинку у належному проведенні 
ремонтів та обслуговування. Така система не дозволяє розпоряджатися 
коштами у прозорий спосіб. Закон не дозволяє створювати декілька 
об’єднань в одному будинку (стаття 4) та дозволяє мати управителя 
будинку на основі договору з організацією з управління будинками
(стаття 13).

Об’єднання визначається Законом як юридична особа зі статусом 
неприбуткової організації (стаття 4), але у статті 10 дозволяє виступати 
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засновником (учасником) товариств з обмеженою відповідальністю 
(ТОВ) (стаття 17), що суперечить Законові «Про неприбуткові 
організації».

Членство в об’єднаннях є добровільним (стаття 9), член об’єднання 
може бути прийнятий до нього та виключений з нього (стаття 7), що 
робить об’єднання подібним до асоціації, що базується на спільних 
інтересах. Об’єднання власників є формою спільного управління 
активами, а тому членство та пов’язаний із цим обов’язок по прийняттю 
рішень є обов’язковими для всіх власників квартир у будинку.

Права та обов’язки членів об’єднання (статті 14, 15, 16) визначені 
правильно.

Платежі розділяються на створення необхідних рахунків та платежі за 
послуги (статті 21, 22). Платежі за послуги повинні вноситися щомісячно 
згідно з договорами. Види договорів, необхідні документи з виставлення 
рахунків, що містять вид послуги та обсяг наданих послуг, а також 
визначення постачальників та одержувачів послуг не надаються.
(Необхідно визначати іншими законами).

У разі неплатежів об’єднання може звертатися до суду через 60 днів з 
дня припинення платежів та вимагати оплати (стаття 13). Закон не 
містить встановлення законного права вимоги (утримання майна за 
борги) у відношенні майна на користь інших власників. Встановлення 
права утримання майна за борги є важливим для забезпечення 
платежів, а також відіграє значну роль в одержанні кредиту на 
реконструкцію та поверненні такого кредиту.

Закон містить положення про участь колишнього власника активів в 
ремонті і обслуговуванні загального майна будинку (стаття 24). При 
передачі права власності на майно всі обов’язки по його ремонту та 
обслуговуванню повинні бути передані новому власнику. Обов’язок 
колишнього власника активів брати участь в ремонті та обслуговуванні 
повинен застосовуватися лише у випадку, коли не всі квартири продані 
або передані. У такому випадку колишній власник повинен мати права 
та обов’язки, однакові з іншими власниками.

Однією з основних проблем Закону є визначення двох рівнів юридичних 
осіб – об’єднання та асоціації, якій може бути делегований обов’язок 
утримання загального майна (статті 12 та 16). У цьому випадку власники 
є виключеними з процесу прийняття рішень. Другий рівень юридичної 
особи необхідно виключити.

1.2 Пропонований підхід

Закон повинен базуватися на принципі передачі відповідальності за 
нерухомі активи багатоквартирного будинку від колишнього власника
(держави або іншого) до конкретних власників квартир та нежитлових 
приміщень, а також повинен визначати їх права та обов’язки. Закон 
повинен встановити той факт, що право власності на квартиру включає 
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також спільну власність на загальні приміщення, а також права на неї та 
обов’язки щодо неї.

Основний зміст такого закону у будь-якій країні повинен включати:

 Записи в реєстрі права власності на нерухоме майно на ім’я 
конкретних власників, що набули таке майно шляхом придбання, 
наслідування або в результаті інших дій, а також всіх пов’язаних із 
правом власності питань, таких як фінансова відповідальність за 
оплату ремонтів та утримання.

 Забезпечення управління загальними приміщеннями та загальним 
обладнанням будинку через створення об’єднання домовласників
(ОД), встановлення правил відбору керівництва та його прав, процес 
відбору керівника(ів). Другою формою управління може бути договір
(контракт) зі спеціалізованою та ліцензованою організацією з 
управління будинками або з приватною особою.

 Відповідальність за збір фінансових ресурсів на ремонт та 
обслуговування загального майна та засоби платежів за послуги, що 
пов’язані з використанням квартир (комунальні послуги).

 Встановлення процесу прийняття рішень власниками щодо 
використання фінансових ресурсів та ремонту та обслуговування 
шляхом голосування, а також у випадку недостатності власних 
ресурсів – дозвіл використовувати інші кошти, такі як кредити.

 Надання засобів для забезпечення отримання платежів від власників 
квартир у фонд ремонту та обслуговування та за надані послуги.

 Встановлення правил для спільного управління та обслуговування
будинку згідно інших законів, таких як Закон про енергетику, стандарти 
безпеки тощо.

Вищезазначені принципи зараз не входять до Закону України 2002 року.

2. Опис житлової політики Словаччини

У 1990 році Уряд Словаччини прийняв основні принципи, згідно яких 
громадянин самостійно несе відповідальність за його/її помешкання, за 
його придбання на ринку житла та за його обслуговування. На основі 
цього у 1992 році була назавжди скасована вся попередня система
оренди житла та надання житлових субсидій. Одночасно платежі за 
оренду житла та послуги були відокремлені та «контроль за орендою» 
був поступово знижений, а зрештою і скасований. Зараз у Словаччині не 
існує контролю за орендою житла.

Принцип відповідальності громадян за їх власні помешкання зараз 
застосовується у Словаччині до всього житлового сектору, включаючи 
квартири у приватній власності мешканців. Так звана «соціальна 
сліпота» у житловому секторі вимагала запровадження положень про 
соціальний захист – допомогу для економічно та соціально вразливих 
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громадян, які з тієї чи іншої причини (зазвичай, з економічних причин) не 
можуть утримувати власне помешкання.

Держава взяла на себе зобов’язання по захисту соціально та економічно 
вразливої частини суспільства через ряд законодавчих актів, директив, 
а також інших наявних засобів та ефективно захищає такі соціально та 
економічно вразливі групи, наприклад, молоді сім’ї, інвалідів, меншини 
тощо. Поступове запровадження засобів соціального захисту, 
починаючи з 1992 року, а також ефективне сполучення таких засобів 
значною мірою вплинуло не лише на наявність, але й на доступність 
житла, його обслуговування, а віднедавна – також на його покращання.

У 2006 році Рада Європи прийняла пропозицію групи експертів та 
видала Директиву про житло, фінансування та субсидії з наміром 
сформулювати положення, які забезпечать адекватні засоби для 
забезпечення житлом вразливої частини населення та попередять 
виключення частини суспільства через бідність, расизм чи ксенофобію. 
Цей документ містить визначення та опис фінансових засобів, що 
можуть бути застосовані, включаючи спеціалізовану житлову субсидію.
Більшість запропонованих у цьому документі засобів застосовується у 
Словаччині з дуже позитивними та багатообіцяючими результатами.
Результати включають нове будівництво державного житла під здачу в 
оренду, надання кредитів під котеджне будівництво та будівництво 
багатоквартирних будинків під низькі проценти по кредиту, гнучкі 
кредитні схеми для фінансування реконструкції житла, програму 
кредитних гарантій тощо. Законодавство та всі директиви час від часу 
переглядаються на предмет їх ефективності та впливу і в разі 
необхідності в них вносяться зміни. Результати використовуються для 
формування державної житлової політики з 5-річним циклом.

В результаті приватизації багатоквартирних будинків (1993) колишні 
власники житлового фонду були звільнені від будь-яких обов’язків по 
відношенню до житла. У 1991-1992 роках деякі експерти оцінювали 
сумарну вартість необхідних ремонтів та обслуговування запущених 
багатоквартирних будинків (зокрема, збудованих з бетонних панелей) у 
суму приблизно 13 мільярдів євро, тобто близько двох річних бюджетів 
країни. Тому держава відкликала будь-які подальші свої зобов’язання по 
відношенню до приватизованого житлового фонду, оскільки таку суму 
грошей неможливо було зібрати ні державі, ні муніципалітетам, які 
поступово ставали власниками таких квартир. Це також стало причиною 
того, що ціни на квартири було знижено, оскільки власники почали 
виконувати свої обов’язки згідно статусу приватизованого житлового 
фонду. Ступінь запущеності вимагав швидкого реагування. Замість 
прямої підтримки було запроваджено стимули для власників – субсидії 
на модернізацію будинків за допомогою державних грантів. Власники 
квартир самі приєднувалися до довгострокових планів заощадження, 
щоб назбирати кошти для ремонту, одержували субсидії на іпотечні 
кредити у вигляді часткового погашення банківських процентів, а також 
програми гарантування за сприяння Словацького банку гарантій та 
розвитку тощо. У 1994 році було створено Державний фонд розвитку 
житла (ДФРЖ), він базується на принципі револьверності. У 1996 році 
він розпочав надавати підтримку як юридичним, так і фізичним особам у 
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формі кредитів та безповоротних внесків. Державний фонд розвитку 
житла (надалі ДФРЖ) є фондом, що створений для надання державної 
підтримки для ремонту та розширення житлового фонду, зазвичай у 
формі вигідних довгострокових кредитів. Держава робить регулярні річні 
внески у цей фонд. В цілому державні субсидії житловому сектору у 
Словаччині нижчі, ніж у багатьох країнах Західної Європи.

З самого початку Словаччина підтримує такий підхід, що кожен будинок 
(мешканці одного будинку) повинні відповідати за власне економічне 
управління та розпорядження всіма ресурсами на основі спільного 
прийняття рішень власниками квартир. Велика кількість будинків 
служить підтвердженням правильності такого підходу, оскільки з 
незначною державною підтримкою та багатьма наявними фінансовими 
ресурсами власники квартир змогли самостійно виконати реконструкцію 
свого майна. Оцінки демонструють, що більш ніж 20% житлових будинків 
були повністю оновлені. Часто покращання технічного стану будинку не 
є єдиною метою, тому що багато власників також намагаються знизити
своє енергоспоживання у будинку згідно Закону про підвищення 
енергоефективності будівель. Тоді значна частина кредитів може бути 
погашена за рахунок енергозбереження.

3. Різниця між законодавством Словаччини та України

Визначення активів
Закони України та Словаччини визначають терміни по-різному. Закон 
Словаччини дає визначення та оперує лише терміном 
«багатоквартирний будинок» і не розглядає «квартирний комплекс», що 
складається з кількох багатоквартирних будинків. Закон України не 
визначає розмір квартирного комплексу. Це впливає на процес 
прийняття рішень у відношенні фінансових ресурсів та руху цих ресурсів 
між одиницями комплексу. Це може призвести до недостатньої 
прозорості та втрати зацікавленості у тому, щоб дбати про майно.

Земля
Закон України, говорячи про передачу права власності, включає також і 
землю. У Словаччині ж це питання було ускладнено процесом 
реституції, і передача землі є складною і досі не завершена. Обидва 
закони базуються на фундаменті визначення кондомініуму, де житлові 
та нежитлові приміщення складають суб’єкт прямого права власності, 
частка загальних приміщень складає частину спільного права власності, 
а власники квартир зобов’язані спільно дбати про них.

Передача квартир
Закон України також містить питання про передачу житлових 
кооперативів, що у Словаччині залишається досі невирішеним 
питанням. Це здебільшого стосується невиплачених кредитів за 
кооперативні квартири, що мають бути виплачені державі. Закон 
Словаччини розглядає можливість передачі квартири лише у тому 
випадку, коли кредит виплачений, що поступово й відбувається. 
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Вид юридичної особи
Закон України розрізняє між двома рівнями юридичних осіб – асоціацією 
та об’єднанням. Визначення обох відрізняється від Закону Словаччини у 
тому, що стосується обслуговування багатоквартирного будинку, що 
знаходиться у власності мешканців. У випадку з асоціацією, 
незрозумілою є мета її створення, оскільки у Законі така мета не 
визначена, тобто незрозуміло, чи це для управління будинком, чи це 
асоціація на базі спільних інтересів. Це форма, яка не існує у Законі 
Словаччини. Словацьке законодавство дозволяє лише один правовий 
рівень управління житловим фондом під назвою «об’єднання 
домовласників» або договір, підписаний з управляючим будинком. 
Спільна власність на інфраструктурні мережі за межами будинку не 
дозволена у Словаччині, оскільки існують інші закони про надавачів 
послуг, які служать такій меті. Постачальники послуг є власниками 
мереж, і це зазвичай пов’язане із обов’язком встановлювати лічильники 
у будинках, а за них відповідають саме постачальники послуг
(водопостачання, теплопостачання та гаряче водопостачання).

Національна асоціація об’єднань домовласників
Створена у Словаччині Національна асоціація об’єднань домовласників 
є юридичною особою, що функціонує на добровільних засадах з 
об’єднаннями-членами по всій Словаччині. Вона проводить тренінги для 
керівників об’єднань домовласників, регулярно видає журнал для своїх 
членів, представляє інтереси об’єднань у відносинах з урядом,
Парламентом та іншими організаціями. У принципі вона не виконує 
управління будинками та працює через свої регіональні організації. З 
моменту свого створення у 1996 році НАОД стала дуже важливим 
партнером всіх державних організацій, вона надає експертні висновки по 
всіх актах законодавства, а також підзаконних актах та директивах, 
представляє інтереси власників квартир, а також користувачів послуг та 
споживачів енергії. Закон Словаччини про право власності на квартири 
не визначає НАОД, цю організацію було створено на базі Цивільного 
кодексу та зареєстровано як неприбуткову організацію.

У Словаччині об’єднання домовласників – власників квартир та 
загальних приміщень будинку – є єдиною правовою формою, що може 
бути створена домовласниками з метою управління своїми загальними 
приміщеннями та обладнанням у будинках. Об’єднання домовласників 
реєструються як неприбуткові організації, які не можуть володіти 
нерухомим майном або вести господарську діяльність через інших осіб. 
Єдиним видом прибутку об’єднань домовласників є прибуток від оренди 
загальних приміщень та обладнання, що оподатковується згідно 
відповідних положень (спочатку це були статті, що відраховувалися до 
оподаткування).

Процес створення об’єднання домовласників
Аналогічно до українського законодавства Закон Словаччини також чітко 
визначає порядок створення об’єднань домовласників через статутні 
документи та реєстрацію у відповідному реєстраційному органі 
державної адміністрації. Створення об’єднань у Словаччині можливе 
лише у будинках, де є більше чотирьох квартир. На основі реєстрації 
об’єднання домовласників одержує ідентифікаційний номер та 
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включається до реєстру податкового органу як платник податків. 
Реєстраційний орган записує назву та адресу об’єднання 
домовласників, ідентифікаційний номер, органи об’єднання 
домовласників, а також керівництво, зокрема голову об’єднання 
домовласників. Договір повинен містити інформацію про об’єднання 
домовласників (назва та адреса, органи об’єднання домовласників, 
стиль керівництва, база щодо прав та обов’язків домовласників –
основні обв’язки домовласників встановлюються безпосередньо у Законі 
– участь у зборах, голосування тощо), способи та уповноваження осіб, 
що працюють з грошима у фонді (загальні збори, голова, правління, або 
інші погоджена сторона). Призначення керівництва є важливим при 
взаємодії з іншими юридичними особами та статутними органами
(відповідальність, право підпису).

Керівництво об’єднання домовласників 
Аналогічно до Закону Словаччини українське законодавство також 
призначає керівні органи об’єднання. Фактично, їх склад відрізняється,
але роль загальних зборів залишається подібною (збори 
домовласників). Закон не визначає ті питання, рішення по яких 
приймаються лише загальними зборами власників. Закон не визначає 
обов’язку власників створювати фонд для обслуговування та ремонтів 
та робити внески до нього шляхом регулярних щомісячних платежів. 
Відсутність такого обов’язку вірогідно призведе до відсутності розуміння 
власниками свого обов’язку по утриманню свого майна. Крім того, Закон 
України дозволяє можливість створення бізнес-структури об’єднанням. У 
Словаччині це суперечить неприбутковому статусу об’єднання 
домовласників.

Згідно Закону Словаччини органи об’єднання домовласників
складаються з: голови, правління, загальних зборів (зборів 
домовласників) та інших органів, затверджених домовласниками у їх 
угоді. З моменту прийняття цього Закону у 1993 році Закон змінювався 
10 разів, і перший варіант про колективний статутний орган зараз 
замінений на єдину позицію голови як особи, що несе повну юридичну 
відповідальність та діє згідно рішень загальних зборів та відповідно до 
положень Закону.

Голова є виконавчим органом (керівником), що координує діяльність 
об’єднання домовласників та діє від його імені, загальні збори обирають 
його/її на три роки. Правління об’єднання домовласників є наглядовим 
органом та складається щонайменше з трьох членів. Його роль полягає 
у контролі за економічним управлінням будинком та поданні звіту про 
економічне управління на щорічні загальні збори домовласників. 
Загальні збори є вищим органом об’єднання домовласників, що 
формується всіма домовласниками будинку. Правління скликає загальні 
збори щонайменше раз на рік. Існують також інші способи скликання 
загальних зборів. Окрім цих базових положень Закон також визначає 
інші деталі щодо прав та обов’язків, голосування, затвердження 
документів, виборів тощо. Більше того, Закон також визначає шляхи 
ліквідації об’єднання домовласників.
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Договір на управління будинком
У Словацькій Республіці обов’язковим для домовласників є сприяння 
безпосередньому управлінню будинком через створення об’єднання 
домовласників або шляхом укладення договору з фізичною або 
юридичною особою – адміністратором будинку. Існує лише одна форма 
управління будинком, що прийнятна за законом. У випадку залучення 
адміністратора будинку повинен бути підписаний письмовий договір з 
домовласниками, що визначає спільні права та обов’язки обох сторін. 
Закон дуже конкретно визначає обов’язки адміністратора по відношенню 
до домовласників. Адміністратор будинку повинен вести фінанси 
домовласників на окремому банківському рахунку. Об’єднання 
домовласників або адміністратор повинні вести облік згідно відповідних 
положень про неприбуткові організації. Фінанси розміщуються на 
банківських рахунках, а розрахунки з постачальниками послуг базуються 
на виплатах по одержаних рахунках-фактурах за надані послуги. 
Соціальні субсидії є цільовими та одержуються безпосередньо 
власниками.

Кількість будинків
Зазвичай, об’єднання домовласників створюється лише в одному 
будинку, тоді як спільні об’єднання зустрічаються дуже рідко у випадках 
зі спільним технічним обладнанням (наприклад, котел на 3 будинки 
тощо). Основною причиною існування окремих об’єднань домовласників
є економічне управління фінансовими ресурсами, що оплачуються 
домовласниками, а тому залежать від їх спільного рішення. Держава не 
відіграє ролі у створенні об’єднань домовласників. Дуже позитивну роль 
у підтримці цього процесу відіграли засоби масової інформації, оскільки 
вони робили інформацію доступною.

Фонд експлуатації та обслуговування
Домовласники повинні робити регулярні місячні платежі на основі 
документу про авансовий платіж, оформленого об’єднанням 
домовласників або адміністратором будинку. Вони складаються з 
місячних авансових платежів за послуги, що нараховуються на річній 
основі згідно реального споживання, та внесків у фонд ремонтів, 
затверджених домовласниками (залежно від частки їх співвласності). 
Фонд обслуговування, ремонтів та експлуатації є неподільним та 
зазвичай використовується для оплати ремонтів спільних складових 
частин та загального обладнання. Для забезпечення оплати 
дебіторської заборгованості Закон визначає право застави на користь 
об’єднання домовласників або інших домовласників. Застава 
реєструється у кадастрі (реєстрі нерухомого майна) та згідно цього 
положення може бути застосована судова процедура по виставленню 
вимоги та стягненню дебіторської заборгованості з домовласника, яка 
закінчується виконанням (згідно Закону про виконання судових рішень) 
або навіть виставленням квартири на аукціон (Закон про аукціони).

До обов’язків голови чи адміністратора належить подання плану 
діяльності на початку року та звітування по авансах за послуги, надані у 
попередньому році. Розподіл платежів за послуги відбувається згідно 
вимірювань або згідно правил, узгоджених домовласниками (наприклад, 
вивіз сміття чи прибирання приміщень на кількість осіб, а споживання 
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гарячої води згідно показань лічильників тощо). Згідно Закону України 
плани модернізації вимагають комплексної технічної перевірки, що 
складає основу рішення домовласників про окремий ремонт або 
поступову реконструкцію крок за кроком. Такі рішення беруть до уваги 
фінансові ресурси, якими володіють домовласники у фонді на ремонти, 
доступність банківських кредитів, а також державні програми 
заохочувальних грантів. Загальні збори власників квартир приймають 
рішення по відбору постачальника послуг, підрядників для будівництва 
чи обслуговування. В Законі України бракує визначення цього процесу. 
Тексту «визначаються статутом об'єднання та договором про їх 
використання» недостатньо для визначення сторін рішення.

Права та обов’язки власників
Права та обов’язки домовласників визначаються в обох законодавствах 
дуже подібно. Одним з основних прав є право брати участь у зборах, 
бути обраним та приймати рішення щодо запропонованих заходів. 
Найбільш важливі обов’язки включають: обов’язок робити платежі за 
послуги та робити внески у фонд ремонтів загальних приміщень згідно 
частки співвласності. Поступово у Словаччині розвинулася система 
підтримки планування ремонтів та накопичення коштів, включаючи 
кредити та інші механізми підтримки. Такі механізми включають 
державні субсидії, такі як субсидії на усунення системних поломок у 
панельних будинках, що були належним чином відображені та визначені 
в результаті недоліків в оригінальних планах. Окремі об’єднання 
генерують один фонд обслуговування та ремонту, що може бути 
розподілений на різні підгрупи фондів (резервний фонд тощо). Ні 
держава, ні муніципалітет не мають відношення до створення таких 
фондів. Інформація про генерування фондів є важливим індикатором 
для банків та для Державного фонду розвитку житла при наданні грантів 
та підтвердженні платоспроможності.

При внесенні останніх змін в Закон було запроваджено варіант для 
власників квартир продати квартиру домовласника, який постійно 
порушує права інших. Таке положення вважається «Дамокловим мечем» 
для тих, хто не може підтримувати умови співіснування (алкоголіки, 
наркомани тощо).

Ціна продажу одиниці майна
Окрім вищезазначених положень Закон Словаччини також містить 
незалежну частину про визначення ціни продажу квартир, студіо та 
гаражів, що були продані державою чи муніципалітетами по ціні нижче
ринкової з огляду на технічний стан житлового фонду. Запланована 
зміна до Закону повинна вилучити цю частину.

Модифікація/добудова будинку
Інша окрема частина Закону стосується будівництва житла, а саме 
нового житлового будівництва, добудованих або вбудованих частин. Ця 
частина часто використовувалася у справах з добудовами, коли 
домовласники дозволяли відбутися будівництву квартири (примітка: на 
горищі), що вирішувало проблему протікання даху за рахунок інших 
мешканців.
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Процес прийняття рішень
На завершення необхідно підкреслити, що найбільш важливою 
частиною Закону Словаччини є та, що стосується безпосередньо 
прийняття рішень про ресурси в окремих домах, зібрані самими 
домовласниками. Таким чином, у домовласників поступово 
розвивається почуття відповідальності за стан будинку, а саме його 
повинні мати домовласники на відміну від почуття байдужості орендарів 
до майна. Цей процес є досить тривалим та вимагає співпраці між 
приватним та державним сектором, а також залучення засобів масової 
інформації (телебачення, щоденні видання, навчальні заклади, школи 
тощо), що відіграють важливу роль у процесі модернізації житлового 
сектору Словаччини. Як чітко демонструє досвід, основою для 
позитивного розвитку у житловому секторі став добре написаний Закон 
про право власності на житло, який усунув можливість комбінувати 
процес з усіма «способами роботи».

4. Висновки та рекомендації:
Порівняння чинного Закону України та його змін, внесених у 2009 році, із 
Законом Словаччини та з досвідом розробки та застосування Закону 
Словаччини висуває такі основні такі питання:

1. Закон України та зміни до нього запроваджують незрозумілі 
визначення на двох рівнях (об’єднання та асоціація), що вносить 
плутаницю.

Рекомендація:

Закон повинен передбачати лише одну форму об’єднання 
домовласників (ОД) як установи, відповідальної за управління 
активами.

2. В цілому, український підхід до житлової політики не покладає на 
власника квартири остаточну відповідальність за його/її майно. Зміни 
передбачають, що колишній власник інвестуватиме у майно, яким 
зараз володіють інші (власники квартир), незалежно від браку 
фінансових ресурсів.

Рекомендація:

При передачі права власності на квартиру Закон повинен передавати 
всю відповідальність за його майбутні ремонти та обслуговування на 
нового власника(ів). Відповідальність колишнього власника (держави) 
повинна бути припинена при передачі права власності.

3. Закон України не надає конкретних вказівок щодо прийняття рішень в 
об’єднанні домовласників.

Рекомендація:

Закон повинен включати опис процесу голосування по окремих 
питаннях залежно від їх важливості.

4. Закон України дозволяє об’єднанням створювати прибуткові 
товариства, що суперечить чинному неприбутковому статусу 
об’єднань домовласників у Словаччині.
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Рекомендація:

Вилучити із Закону можливість створення об’єднань домовласників як 
організації для захисту інтересів об’єднань домовласників. Закон 
повинен дозволяти можливість створення об’єднань домовласників як 
організації «спільних інтересів» на базі Цивільного кодексу.

5. Закон України передбачає спільне управління кількома будинками та у 
своїй статті 20 (вірогідно, копіюючи російський закон) встановлює, що 
«Колишній власник, на балансі якого перебував багатоквартирний 
будинок  до  передачі  на  баланс  об'єднанню,   бере   участь   в 
організації  та  фінансуванні  першого  після  передачі  на баланс 
капітального ремонту будинку відповідно до законодавства». Такою 
вимогою він практично знімає відповідальність з теперішніх власників, 
щоб вони розпочали дбати про своє майно. Це ключова проблема 
Закону, оскільки це є неефективним для покращання житлового 
фонду, а також покладає важкий тягар на державний бюджет. Тому 
існує впевненість, що якщо цього не змінити, відбудеться негативний 
вплив на майбутній прогрес.

Рекомендація:

Необхідно визначити, чи володіє Україна достатніми фінансовими 
ресурсами для включення такої умови до Закону, або рішення цієї 
проблеми має набути іншої форми – наприклад, створення 
револьверного фонду або надання власникам пільгових кредитів 
тощо.
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Резюме

Цей документ містить огляд і коментарі щодо останніх поправок до Закону України 
"Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку"1 від 2002 року із 
змінами, внесеними в 2005 і 2006 роках з точки зору "відносно добре 
функціонуючого" законодавства Словаччини в сфері житлового сектору. Цей 
документ стосується тільки внесених змін; загальний аналіз прогалин у 
законодавстві був предметом попереднього огляду.

1 (“Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку ( Відомості Верховної Ради 
(ВВР), 2002, N 10, ст.78 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом  N 3053-IV ( 3053-15 ) від 
03.11.2005, ВВР, 2006, N 4, ст.60 ) 
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CONTRACT: FC474/EBSF-2010-08-124F

Проект поправок вносить істотні зміни в правову основу відносин у сфері спільної 
власності на житлові будинки, які повинні брати до уваги типові точки перетину
індивідуальних і спільних прав власності на нерухоме майно. Сюди входить пряме 
право власності на квартиру та право спільної власності на приміщення та обладнання 
спільного користування в будинку. Ця правова база щодо прав власності була 
перенесена з англосаксонської правової системи до багатьох сучасних європейських і 
азіатських правових систем, проте переважно вона застосовується в США, Канаді та 
Німеччині, починаючи з 1951 р. З більшим чи меншим успіхом, в залежності від окремих 
правових формулювань, ця база була прийнята практично всіма країнами Східної 
Європи.

Правова основа власності на багатоквартирні житлові будинки важлива не тільки з 
точки зору відносин між окремими власниками житлових і нежитлових приміщень у цих 
будинках, а й для управління, експлуатації житлового фонду та безпеки цих будівель. 
Це пов'язано з правовими контактами з іншими сторонами, як фізичними, так і 
юридичними особами – наприклад, управителями житловим фондом, постачальниками 
послуг, будівельними компаніями чи банками тощо, які надають різні види послуг цим 
будинкам на основі договірних відносин.

Приватизація житлових будинків у країнах Східної Європи суттєво змінює статус тих, 
хто проживає в квартирах – з орендарів вони перетворюються на власників. Цей факт 
спричиняє нові обставини – нові права й обов'язки. Це реальність, яка має бути 
очевидною як для власників житлових будинків, так і для інших зацікавлених сторін, 
включаючи державні та місцеві органи влади, які зберігають можливість втручання у 
справи житлових будинків на основі різних законодавчих актів (наприклад, закону про 
будівництво, технічні стандарти та стандарти безпеки тощо) або шляхом договірних 
відносин.

У більшості країн Східної Європи житловий фонд страждає через проблеми неякісного 
обслуговування та неефективного споживання всіх видів енергоресурсів, таким чином, 
неминуче постає потреба закріпити зобов'язання власників опікуватися будинком у 
законодавстві. Виконання цих вимог вимагатиме значних ресурсів, пов'язаних з 
правами власності нових власників (так само власники приватних будинків піклуються 
про свої будинки). Державну та місцеву підтримку необхідно обмежити обов’язковим 
мотиваційним рівнем і чітко визначити. Найбільш неадекватною формою підтримки є 
будь-які перехресні субсидії. Роль цього закону – врегулювати відносини в будинках, 
квартири в яких належать громадянам, так, щоб формулювання самого закону 
зобов'язувало збирати кошти на ремонт і тим самим сприяти економії енергії. У той же 
час, закон має також чітко визначити, яким чином та які обов’язкові платежі можуть 
стягуватися з тих, хто не виконує зобов’язань, а що можна врегулювати шляхом 
законної реєстрації права застави на квартири всіх власників у реєстрі прав власності 
на нерухоме майно.

Виконання задач, пов'язаних з енергозбереженням і реконструкцією, можуть 
підтримувати самі власники, якщо вони об'єднають свої власні ресурси та банківські 
кредити – саме таку модель можна спостерігати в деяких країнах, і її дієздатність була 
доведена в межах декількох українських проектів. Проте, банки не видаватимуть 
кредити без чіткого визначення партнерських сторін, отримання згоди більшості 
власників квартир і достатнього забезпечення кредиту, а також можливості стягувати 
дебіторську заборгованість. Таким чином, цей механізм повинен бути приведений у 
відповідність з низкою відповідних законів та інших необхідних інструментів, таких як 
створення гарантійного фонду, щоб сприяти процесу забезпечення позик. Держава 
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повинна лише виділяти кошти для фінансування ремонтів, необхідність яких викликана 
вихідними помилками при проектуванні панельних конструкцій, – якщо такі випадки 
виникатимуть в Україні. Поточний проект поправок не спромігся ввести цей загальний 
механізм у необхідному обсязі.

З іншого боку, проект поправок адекватно виключає житловий комплекс із переліку 
варіантів створення об'єднання власників (ст. 1). Таким чином, він створює умови для 
формування об'єднань у межах окремих будинків, що допомагає зробити економічне 
управління коштами, спільно накопиченими власниками квартир і збереженими на 
рахунку будинку, набагато прозорішим. У результаті цього окремі власники будуть 
більше зацікавлені у фінансових потоках будинку. Якщо власники квартир не почнуть 
відчувати себе справжніми зацікавленими сторонами в процесі управління будинком, 
вимагаючи інформацію про фінансування експлуатації будинку, його технічного 
обслуговування та ремонту, не можна очікувати ніякого реального поліпшення їх 
характеристик. Такі зміни свідомості та фізичні зміни повинні представляти основний 
інтерес для всіх, хто бере участь у процесі трансформації державної економіки.

Визначення, які містяться у статті 1, повинні бути доповнені визначенням 
багатоквартирного будинку (щоб відрізняти його від приватного будинку), причому 
також сюди необхідно включити визначення квартири та, можливо, також кімнати як 
місця постійного проживання, адже вони є предметом прямого права власності, 
становлячи частку спільного володіння у приміщеннях і об'єктах спільній власності в 
межах будинку та відповідної земельної ділянки. Частка спільного володіння є 
передумовою визначення розміру внесків до фонду технічного обслуговування та 
ремонту.

Ст. 1, що включає в себе визначення, передбачає, що федерація об'єднань – це 
юридична особа, створена з метою відстоювати спільні інтереси об'єднань. З іншого 
боку, ст. 8 визначає федерацію як утворення, що збирає об'єднання зі спільною 
власністю на внутрішні інфраструктурні мережі. Ні основні визначення, ні ст. 8 не 
визначають правову форму такого суб'єкта – прибуткову або некомерційну. Ст. 16
визначає, що загальні збори можуть делегувати деякі права своїх органів управління 
федерації та можуть виступати її засновником. Однак, передача будь-яких прав має 
призвести до втрати прямої участі власника в управлінні своїм житловим будинком. 
Таким чином, ми рекомендуємо виключити з закону рівень федерації як найвищий 
ступінь організації.

Асоціація співвласників визначається (ст. 4) в якості зареєстрованої неприбуткової 
юридичної особи (співвласники роблять внески для цілей експлуатації та технічного 
обслуговування зі свого оподатковуваного доходу), яка не має на меті отримання 
прибутку або його розподіл між співвласниками. Ст. 17 передбачає, що об'єднання 
можуть заснувати інші юридичні особи – не зрозуміло, якого типу; ймовірну форму 
такого бізнесу, очевидно, можна вивести зі ст. 21 про доходи об'єднання та компаній, 
заснованих об'єднанням. Ці формулювання є несумісними. Вищевказані статті 
дозволяють утворення фонду для проведення ремонту, проте, їх формулювання не 
визначає, чи його утворення треба розуміти як правовий обов'язок щодо створення 
такого фонду.

У своєму початковому варіанті закон вже вирішив питання перетворення квартирних 
кооперативів на об'єднання – ст. 5. Це явище не присутнє в багатьох інших країнах, і 
все ще залишаються багато організаційних і майнових питань, пов'язаних з цим 
аспектом. Саме тому це рішення треба оцінити як один з кращих варіантів.
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Ст. 24 охоплює відносини між колишнім власником і спільною власністю. Участь 
колишнього власника повинна мати таку ж форму, як у випадку прямих власників 
квартир та нежитлових приміщень, але тільки в тому випадку, якщо житлові та 
нежитлові приміщення не продані. Після того, як продається остання квартира або 
нежитлове приміщення, ці взаємовідносини повинні повністю припинитися.

Стаття 25 стосується субсидій для власників квартир. Ця статті великою мірою 
залежить від загальної державної політики щодо субсидій. У більшості країн соціальна 
допомога має форму прямої допомоги на житло для тих, хто її потребує через низький 
рівень доходів, для забезпечення гідних умов проживання. Таким чином, в 
майбутньому ця стаття може бути змінена в результаті лібералізації цін і пов'язаних із 
цим змін форм соціальної підтримки на рівні держави чи регіону.

Автор коментарю: Ярослава Заплеталова, Housing Institute, 4 квітня 2011 р.


