
 

 

Володимир Бригілевич 

Термомодернізація житлового 
фонду в Україні 

 Загальні тенденції і реалізовані проекти. 
Енергозбереження в житловому фонді Львова і Львівскої області 

 

 

Жовква  2013 

ЛГО «ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ  
МІСЦЕВОГО   САМОВРЯДУВАННЯ»  



Зміст 
 Законодавче поле для впровадження 

термомодернізації в Україні 

 Моделі впровадження заходів 
термомодернізації на рівні житлового 
будинку 

 Реалізовані проекти термомодернізації в 
Україні 

 Енергозбереження в житловому фонді 
Львова і Львівскої області 

 



Українські реалії впровадження 
Термомодернізації 

 Позитивні аспекти: 

- Здійснено приватизацію житлового фонду (85% 
по Україні) 

- Впроваджено закон про ОСББ 

 -Негативні аспекти: 

- Значні помилки при здійсненні приватизації: не 
визначений статус спільного майна, землі 

- Не є обов'язковим створення ОСББ 

- Фінансово непідйомний перший капітальний 
ремонт  

- Відсутність адресної системи пільг і субсидій  

 



Законодавче поле для впровадження 
термомодернізації в Україні 

 
Закон Про ОСББ (2002 р)  
Стаття 24. Участь колишнього власника 

багатоквартирного  будинку в 
обслуговуванні і ремонті неподільного  та 
загального майна житлового комплексу  
 

 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. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2866-14?nreg=2866-14&find=1&text=%EA%E0%EF%B3%F2%E0%EB%FC%ED%E8%E9+%F0%E5%EC%EE%ED%F2&x=0&y=0
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2866-14?nreg=2866-14&find=1&text=%EA%E0%EF%B3%F2%E0%EB%FC%ED%E8%E9+%F0%E5%EC%EE%ED%F2&x=0&y=0


Законодавче поле для впровадження 
термомодернізації в Україні (сd I)  

 
o Закон України «Про ратифікацію 

Кредитної угоди (Фінансування 
Української енергозберігаючої 
сервісної компанії (УкрЕско) між 
Україною та Європейським банком 
реконструкції та розвитку» від 
13.05.99, № 648-XIV, Постанова Кабінету 
Міністрів України від 20 грудня 1997 р. 
№1422 «Про створення Української 
енергозберігаючої сервісної компанії». 

 



Законодавче поле для впровадження 
термомодернізації в Україні (сd I)  

  ЗАКОН УКРАЇНИ «Про енергетичну ефективність 
будівель» 

 (ВР прийняла відповідний законопроект у першому читанні 15 травня 2012 р. 

 

 Стаття 21. Умови надання державної підтримки 
енергозберігаючих (енергоефективних) заходів 

 1. Обсяг коштів, що спрямовуються на державну підтримку 
енергозберігаючих (енергоефективних) заходів, визначається 
відповідно до державної та місцевих цільових програм у сфері 
енергетичної ефективності будівель, і становить не більш як 20 
відсотків вартості заходів, передбачених зазначеними програмами. 

 2. Державна підтримка енергозберігаючих (енергоефективних) заходів 
надається виключно за умови: 
– наявності енергетичного паспорта будівлі; 

– обладнання будівлі побудинковими засобами обліку споживання паливно-
енергетичних ресурсів; 

– досягнення у будівлях не менш як на 20 відсотків економії паливно-енергетичних 
ресурсів у результаті здійснення зазначених заходів, що підтверджується у 
встановленому законодавством порядку. 

 

http://www.rbc.ua/ukr/newsline/show/nardepy-namereny-vvesti-pasport-energoeffektivnosti-zdaniy-15052012122300
http://www.rbc.ua/ukr/newsline/show/nardepy-namereny-vvesti-pasport-energoeffektivnosti-zdaniy-15052012122300
http://www.rbc.ua/ukr/newsline/show/nardepy-namereny-vvesti-pasport-energoeffektivnosti-zdaniy-15052012122300
http://www.rbc.ua/ukr/newsline/show/nardepy-namereny-vvesti-pasport-energoeffektivnosti-zdaniy-15052012122300
http://www.rbc.ua/ukr/newsline/show/nardepy-namereny-vvesti-pasport-energoeffektivnosti-zdaniy-15052012122300
http://www.rbc.ua/ukr/newsline/show/nardepy-namereny-vvesti-pasport-energoeffektivnosti-zdaniy-15052012122300


Законодавче поле для впровадження 
термомодернізації в Україні (сd I) 

  31 травня 2012 року Кабмін прийняв постанову  

 № 599 «Про затвердження Порядку 
використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для пільгового 
кредитування юридичних осіб, у тому числі 
об'єднань співвласників багатоквартирних 
будинків, для проведення реконструкції, 
капітального та поточного ремонту об'єктів 
житлово-комунального господарства». 

 Пільговий кредит надається терміном до 10 років з 
можливістю дострокового погашення.  

 Розмір кредитної ставки становить 3% річних.  

 Повернення тіла кредиту починається через рік, а 
відсотків - через 3 місяці з дня зарахування коштів. 

 



Законодавче поле для впровадження 
термомодернізації в Україні (сd I) 

 
 Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів 

України “Про порядок стимулювання органів місцевого 
самоврядування, підприємств і громадян при 
впровадженні енергозберігаючих заходів в будівлях та 
спорудах”  

 Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів 
України «Про порядок отримання кредитів на 
енергозберігаючі заходи в будинках, що 
експлуатуються».  

 Розроблення проекту Мінбуду «Положення по 
оцінюванню енергоефективності конструктивних 
рішень, технологій та заходів енергозбереження в 
будівлях»  

 



Моделі впровадження заходів 
термомодернізації на рівні ЖБ  

 
 Аспекти проекту Енергозбереження 

 Проект енергозбереження - проект, що 
виконується в рамках Кредитної угоди  та 
реалізація якого надає змогу бенефіціарові 
знизити рівень споживання енергії та/чи 
енергоносіїв. 
 

 Технологічний аспект 
 

 Фінансовий аспект 
 

 Правовий аспект 



ФІНАНСОВІ МОДЕЛІ  

 Кредитні моделі; 

 Модель револьверного 
фонду енергоефективності; 

 Модель за участю 
управляючої/енергопостача
ючої  компанії (укр. ЕСКО). 



РЕВОЛЬВЕРНИЙ ФОНД ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ  



Система фінансування у 
рамках моделі ЕСКО  



Реалізовані проекти 
термомодернізації в Україні - USAID 

Проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) 
«Реформа міського теплозабезпечення в Україні» 

Краматорськ 
Згідно грантової угоди була проведена часткова модернізація системи 

опалення та теплоізоляція місць загального користування у будинку на 
суму близько 1 мільйона гривень. Угода передбачала трьохсторонню 
співпрацю, за умовами якої на модернізацію будинку 450 тис.грн 
виділив Проект USAID, (435 тис. грн.) - міська влада та 90 тис. грн 
самі мешканці будинку. 

Луцьк 
Завдяки цій співпраці вже за перший опалювальний сезон вдалося 

зекономити 50% тепла. В результаті запровадженого Енергетичного 
перфоманс контракту (ЕПК) мешканці сплачують на 7% менше 
затвердженого міського тарифу за тепло, а ЕСКО (інвестор) сплачує 
місцевому постачальнику тепла згідно показників тепло лічильника. 
Різниця між показником теплового лічильника та тарифом – це 
економія, яка покриває інвестовані 2 млн. 500 тис гривен  

ОСББ «Відродження» подало заявку на грант та виграло конкурс. 
Результатом цього стало підписання грантової угоди з проектом USAID 
«Реформа міського теплозабезпечення в Україні», який виділив кошти 
(90 тис. грн..) на встановлення ІТП. Відповідне спів фінансування 
(загалом 50% вартості) було також передбачено з боку Луцької міської 
ради – 63 тис. грн.. та ОСББ – 29 тис. грн. 

 



Реалізовані проекти термо-
модернізації в Україні – пілотні кредити 

 Пілотні пільгові кредити відповідно до  постанови 
Кабміну  № 599 у 2012 році 

 Луцьк 

 Перелік ОСББ м. Луцька, які отримали кредитні 
кошти на ІТП 

– ОСББ «Калина 30»              -   242 586,40  грн. 

– ОСББ «Росинка»                   -  239 988,00 грн.  

– ОСББ «Берегиня-Луцьк»      -  280 000,00 грн. 

– ОСББ «Відродження-Шанс» - 299 984,00  грн. 

      На даний момент два ІТП здані в експлуатацію.  

 Донецьк 

 Першими в Україні кредит на ремонт будинків взяли ОСББ 
«Гірняк-2» (300 тис. Грн. на герметизацію панельних 
швів) і Асоціація ОСББ «Созвездие» з Макіївки – на 
відновлення і  ремонт системи водопостачання - 400 тис. 
Грн.) 



Реалізовані проекти термомодернізації  
в Україні - Вознесенськ 

  Сформований Револьверний фонд:  

- зараз майже 70 тис.  грн.  на рахунку 

- з бюджету міста обіцяно ще 30  на цей рік 

 Сформована пілотна група яка вже на 
фінішній стадії отримання коштів  на 60 
тис. грн - ремонт дахів, заміна дверей, 
заміна вікон. 

 



Реалізовані проекти 
термомодернізації в Україні-ОБСЄ 

Тростянецька міська рада разом з громадською 
організацією «Спілка підприємців 
Тростянеччини» за сприяння Фонду Євразія та 
за фінансової підтримки Координатора проектів 
ОБСЄ в Україні і Агентства США з міжнародного 
розвитку реалізували  програму : 

«Розробка та впровадження 
енергозберігаючих технологій в 
місцях загального користування 
багатоквартирного житлового 
фонду м. Тростянець». 

 



Енергозбереження в житловому 
фонді Львова  

  
«Програмою сприяння створенню та забезпечення 

функціонування об`єднань співвласників багатоквартирних 
будинків у м.Львові на 2009-2012 роки»  було передбачено 
комплекс заходів з її реалізації. 

– Відповідно до Програми у 2009-2012р. у міському бюджеті 
м.Львова виділялись кошти для проведення капітального 
ремонту та реконструкції будинків ОСББ: 

– 2009р. – Програмою заплановано 1 000, 0 тис.грн., 
виділено - 2 450, 0   тис.грн., проведено окремі ремонтні 
роботи у 33 будинках ОСББ. 

– 2010р. – заплановано 10 000, тис.грн., виділено - 1 645, 
96 тис.грн., проведено окремі ремонтні роботи у 25 
будинках ОСББ. 

– 2011р. -  заплановано 15 000, тис.грн., виділено 1 212, 0   
тис.грн., проведено окремі ремонтні роботи у 17 будинках 
ОСББ; 

– 2012р.  -  заплановано 20 000, тис.грн., виділено близько 
800, 0 тис.грн. 

  



Енергозбереження в житловому 
фонді Львівскої області 

  

З 2006 року, на Львівщині вперше в 

Україні, розроблена та діє “Програма  

нергозбереження для населення” 

стимулювання енергоощадних заходів  

через компенсацію з обласного 
бюджету 15% - 20% річних відсоткової 
ставки  за отриманими кредитами  

 



Енергозбереження в житловому 
фонді Львівскої області 

  

 Шляхи розширення дії Програми для 
населення на ОСББ: 

1. Невеликі ОСББ – 4-10 квартир можуть 
скористатись цією Програмою, коли кожен 
член ОСББ підписує окрему кредитну угоду; 

2. Великі ОСББ - вимагає  додаткових 
узгоджень з фінансовими установами 
(банками, кредитними спілками), щодо 
гарантій і резервного  фонду банків. 



Енергозбереження в житловому 
фонді Львівскої області 

  

 Протягом семи років (2006-2012) 
Програмою стимулювання населення 

на здійснення енергоощадних заходів  
скористались  - 10 605 родин,які 
отримали кредити  на  загальну суму - 
83,3 млн 

Сума відшкодування з обласного 
бюджету за наростаючим підсумком 
склала  - 9,6 млн. грн.  

 



Методично-навчальне 
забезпечення 



Підсумок 
 Перешкоди для здійснення широкої 

термомодернізації житлового фонду 
в Україні 

1. Проблеми власності і організації власників 

2. Відсутність прямої фінансової підтримки 
термомодернізації житлового фонду, акцент на ТМ 
для промисловості 

3. Відсутність правового регулювання багатьох 
аспектів ТМ  

4. Відсутність кредитних ресурсів і їх висока вартість 

5. Відсутність правового регулювання механізмів 
залучення кредитних коштів інвесторів та стимулів 
(пільг) для такого залучення 

6. Відсутність державних гарантій для інвесторів 

7. Неефективність державних програм підтримки ТМ 



 
Володимир Бригілевич 

Центр досліджень  
місцевого самоврядування 

т./ф -032-235-68-48 
centredms@gmail.com 

 

Дякую за увагу 

mailto:centredms@gmail.com



