
Довідка до 

комітетських слуханнь на тему: «Стан реалізації державних програм з енергоефективності і 

розвитку сфери виробництва енергоносіїв та виконання програм і проектів з енергозбереження 

та енергомодернізації багатоквартирних будинків. Подальші кроки у реформі» бюджетного 

фінансування Фонду енергоефективності у 2021 році (спільні слухання Комітету ВРУ  з питань 

організації державної влади , місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування і 

Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та ЖКП, 13.10.2020 о 12.00) 

 

 

 

Місце Мінрегіону у здійсненні Реформи енергоефективності 

 Мінрегіон працює над реформою енергоефективності вже давно, ще до укладення Угоди про 

Асоціацію України та ЄС та появи зобов’язань, які дали поштовх для реформи 

енергоефективності в Україні, щодо імплементації Директиви 2012/27ЄС про 

енергоефективність та Директиві 2010/31/ЄС про енергетичну ефективність будівель. 

 Мінрегіон залишається відданим досягненню стратегічних цілей – енергетична безпека та 

незалежність, забезпечення добробуту громадян через зменшення їх витрат на ЖКП; 

 Завданням у сфері енергоефективності приділяється належна увага – більшість завдань 

Мінрегіону із виконання заходів Плану Асоціації України та ЄС, також працюємо над 

інтеграцією сертифікації енергоефективності будівель до Єдиної інформаційної системи у 

сфері будівництва. 

 

Останні успіхи: 

 Мінрегіоном створено та підтримується Фонд енергоефективності, до якого вже менш ніж 

за рік подано заявок на проекти обсягом більш ніж на 1 млрд гривень 

 супроводжуються масштабні проекти за участі міжнародних партнерів, зокрема 8 жовтня 

на Саміті Україна-ЄС з підписано угоду Європейським інвестиційним банком щодо проекту 

масової термомодернізації громадських будівель (на близько 1000 шкіл, садків, лікарень, 

адмінбудівель). 

 впроваджено і вдосконалюється сертифікація енергоефективності будівель результатом 

чого вже є видані 4000 енергетичних сертифікатів будівель; 
 

Для успішної реалізації основної мети реформи на 2020-2023 рр. необхідно спільно 

забезпечити наступні кроки: 

 Забезпечити фінансування з державного бюджету Фонду енергоефективності. 

- За останні три місяці Фонд отримав вдвічі більше заявок, ніж за весь попередній період. 

- На жовтень отримано 204 заявки на понад 1,3 млрд грн. робіт (900 млн.грантів). 

- 94 з них отримані протягом літніх місяців (за червень, липень, та серпень - 22, 35 та 37).   

- Міжнародними донорами, що вже надано 100 млн грн Євро. 

- Міжнародними угодами передбачено фінансування Фонду не менше 1,6 млрд.грн/рік. 

- У 2020 році кошти були перераховані в АнтиCOVID-фонд (фінансування Фонду 0 грн.). 

 Внести до ВРУ розроблений Мінрегіоном та опрацьований спільно з Фондом 

енергоефективності проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо усунення бар’єрів для масштабної термомодернізації будівель»; 

 Прийняти першу довгострокову Стратегію термомодернізації будівель; 

 Впровадити системи енергетичного менеджменту в громадах; 

 Забезпечити інвестиційні інструменти підвищення енергоефективності (проекти МФО). 

 

  



Додатково щодо важливості питання Фінансування Фонду енергоефективності 

 

У 2018 році Урядом України було підписано дві міжнародні Угоди про спільне фінансування 

енергоефективних заходів у житловому фонді з державного бюджету України та коштами 

міжнародних донорів: 

- Угоду про фінансування заходу "Програма підтримки енергоефективності в Україні - 

EE4U", схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2018 р. № 242-р; 

- Угоду про фінансування заходу "Програма підтримки енергоефективності в Україні - 

EE4U-II", схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 р. № 986-р. 

 

Також з метою забезпечення виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, 

та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом України від 16.09.2014 № 1678-VII, виконання 

заходу із забезпечення фінансування Фонду енергоефективності із державного бюджету 

передбачене завданням 720-19. Забезпечення діяльності Фонду енергоефективності Плану заходів 

з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106 (зі змінами). 

 

Українська сторона вкотре підтверджує свою надійність як міжнародного партнера, тому 

Мінрегіон послідовно відстоюватиме підтримку Урядом функціонування Фонду енергоефективності.  

 

Це особливо важливо після учорашнього схвалення Урядом розпорядження Кабінету Міністрів 

України “Про залучення коштів позики від Європейського інвестиційного банку для реалізації 

проекту “Енергоефективність громадських будівель в Україні”, підготовленого Мінрегіоном, та 

напередодні підписання Урядом кредитної угоди на 300 млн Євро із Європейським інвестиційним 

банком на реалізацію цього проекту та здійснення масової термомодернізації громадських будівель, 

запланованого на жовтень в рамках проведення Саміту «Україна-ЄС». 

 

Також забезпечення фінансування Фонду енергоефективності у 2021 році важливе з огляду на 

те, що за останні три місяці Фонд отримав вдвічі більше заявок, ніж за весь попередній період роботи, 

з вересня 2019 року. Станом на вересень отримано 204 заявки від ОСББ на понад 1,3 млрд гривень, 

при тому, 94 з них отримані протягом літніх місяців (за червень, липень, та серпень - 22, 35 та 37 

заявок відповідно).   

Збільшення кількості учасників Програми «Енергодім» свідчить про підвищення активності 

населення, бажання людей комплексно термомодернізовувати власні будинки та економити на 

витратах за комунальні платежі, тому завдання Мінрегіону виправдати довіру людей до Фонду 

енергоефективності, яка зростає щомісяця.  

 

Ми повинні уникнути помилок Програми «теплих кредитів» та ситуації, коли кошти Фонду 

енергоефективності на допомогу населенню у 2021 році вичерпаються саме в той момент, коли ОСББ 

почнуть масово звертатись до Фонду із заявками на термомодернізацію своїх будинків. А саме така 

ситуація і може статись у 3-4 кварталі 2021 році, відповідно до різних прогнозних сценаріїв 

очікуваної динаміки зростання попиту на продукти Фонду енергоефективності, розрахованих 

Мінрегіоном на основі динаміки подання заявок до Фонду протягом першого року функціонування 

програми Фонду енергоефективності «Енергодім». 



РЕКОМЕНДАЦІЇ 
комітетських слухань на тему:

“ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ КУРС (EUROPEAN GREEN DEAL)”

Учасники комітетських слухань на тему: “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ 
КУРС (EUROPEAN GREEN DEAL)”, що відбулися 11 вересня 2020 року, 
розглянувши питання щодо діалогу між Україною та ЄС стосовно Європейського 
зеленого курсу, відзначають наступне.

Питання змін клімату та їх наслідки стають дедалі нагальнішими та не 
можуть залишатись осторонь діяльності Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України, профільних міністерств та інших органів державної влади. 
Одним із лідерів у процесі декарбонізації та боротьби зі зміною клімату виступає 
Європейський Союз. 

Європейський зелений курс (далі – ЄЗК), який був ухвалений у грудні 2019 
року – це програма економічного розвитку ЄС, що передбачає перетворення 
Європи на кліматично нейтральний континент та технологічне лідерство ЄС через 
мінімізацію використання викопного палива та зменшення негативного впливу на 
довкілля до 2050 року. 

Крім того, Україна має продовжувати активну діяльність та докласти 
максимум зусиль для  декарбонізації економіки в рамках Паризької Угоди, Цілей 
сталого розвитку ООН до 2030 року та Угоди про асоціацію з ЄС. 

З метою ефективного вирішення вищезазначених питань учасники 
комітетських слухань на тему: “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ КУРС (EUROPEAN 
GREEN DEAL)” рекомендують :

  Верховній Раді України: 

 рекомендувати комітетам Верховної Ради України приділяти особливу 
уваги врахуванню питань  зміни клімату та скороченню викидів СО2 у 
проектах законів на всіх етапах законотворчого процесу;

 вжити заходів щодо активізації проходження у комітетах ВРУ 
законопроектів, спрямованих на виконання транспортної та 
природоохоронної складової Угоди про асоціацію;

 першочергово розглянути законопроекти «Про енергетичну ефективність» 
та «Про внесення змін до деяких Законів України щодо усунення бар’єрів 
для масштабної термомодернізації будівель»;

 при прийнятті Закону України «Про Державний бюджет на 2021 рік» 
підтримати пропозицію Міністерства розвитку громад та територій України 
щодо виділення необхідного фінансування за бюджетними програмами: 
КПКВК 2751290 «Функціонування Фонду енергоефективності» для 
виконання міжнародних зобов’язань, взятих Україною перед ЄС та 
країнами- партнерами; КПКВК 2751030 «Наукова і науково-технічна 
діяльність у сфері будівництва, житлової політики, житлово-комунального 
господарства та регіонального розвитку, дослідження збереження та 
вивчення видів флори у спеціально створених умовах» з метою 
забезпечення оновлення нормативної бази у будівництві, гармонізованої з 
європейськими стандартами, зокрема у частині сталого використання 



природних ресурсів у будівництв;
 рекомендувати Комітету ВРУ з питань транспорту та інфраструктури 

провести обговорення законопроєкту «Про внутрішній водний транспорт» 
(реєстр.№1182-1-д від 17.01.2020) із залученням голів обласних 
адміністрацій, представників бізнесу, а також представників ЄС.

Кабінету Міністрів України:

 доручити Міжвідомчій групі з питань координації подолання наслідків 
зміни клімату в рамках ініціативи Європейської Комісії “Європейський 
зелений курс” вивчити питання започаткування окремого діалогу з ЄС щодо 
можливостей раннього залучення Української Сторони до розробки та 
реалізації політик у рамках ЄЗК;

 розробити спільну з ЄС Дорожню карту участі України у ЄЗК:
  необхідність залучення у процес розробки Дорожньої карти 

представників профільних Комітетів Верховної Ради України: 
Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом, 
Комітету з питань екологічної політики та природокористування, 
Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, 
Комітету з питань транспорту та інфраструктури, Комітету з питань 
економічного розвитку;

 необхідність залучення експертного середовища (дослідницьких 
організацій, громадянське суспільство, секторальних асоціацій, 
бізнесу тощо) у сфері екології, клімату, енергетики, промисловості, 
сільського господарства, справедливої трансформації та 
енергоефективності у процес розробки Дорожньої карти;

 у Дорожній карті повинні бути зазначені фінансові джерела для її 
реалізації, економічні розрахунки, а також повинні міститися 
розміри інвестицій та, за доцільності, умов надання інвестицій по 
кожному конкретному пункту для його реалізації;

 залучення до обговорень в рамках Європейської економічної комісії 
ООН щодо рамкових передумов для досягнення вуглецевої 
нейтральності до 2050 р.1, яке включатиме проведення 
моделювання виходячи із доступних технологій, зокрема 
уловлювання, зберігання та використання СО2 (CCUS) та у 
координації із виконанням Україною зобов’язань в рамках 
Паризької угоди;

 завершення роботи над такими стратегічними документами: 
інтегрований план з енергетики та клімату, другий національно-
визначений внесок відповідно до Паризької угоди, національна 
стратегія з адаптації до зміни клімату, Державна стратегія 
управління лісами до 2035 року;

 прийняття таких законопроектів: «Про території Смарагдової 
мережі», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
(щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та 

1 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/CES/ge16_2020/ECE_ENERGY_GE.5_2020_8.pdf



директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного світу)» 
(реєстр. № 2351 від 30.10.2019).

 звернутися до Європейської Сторони з метою налагодження діалогу щодо 
потенційного механізму коригування імпорту на вуглець на певні товари 
(класифікація NACE2), що експортуються з України до ЄС, враховуючи 
Угоду про асоціацію, Договір про Енергетичне співтовариство, 
індивідуальний підхід долучення України до ЄЗК, перегляд національного 
визначеного внеску України та специфіки кожного сектора економіки;

 схвалити проект Закону України “Про запобігання, зменшення та контроль 
промислового забруднення”;

 схвалити Концепцію Загальнодержавної програми термомодернізації 
будівель;

 прийняти нормативно-правові акти для реалізації положень Закону України 
“Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами 
та фторованими парниковими газами” та Закону України “Про регулювання 
господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими 
парниковими газами;

 включити до переліку пріоритетних євроінтеграційних законопроектів у 
сфері будівництва та енергоефективності, а саме:

 проект закону України «Про енергетичну ефективність»;
 проект закону України «Про внесення змін до деяких Законів України 

щодо усунення бар’єрів для масштабної термомодернізації будівель».
 в проекті Закону України «Про Державний бюджет на 2021 рік» 

передбачити виділення необхідного фінансування за бюджетними 
програмами відповідно до пропозицій Міністерства громад та територій 
України:

 КПКВК 2751290 «Функціонування Фонду енергоефективності» для 
виконання міжнародних зобов’язань взятих Україною перед ЄС та 
країнами-партнерами;

 КПКВК 2751030 «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері 
будівництва, житлової політики, житлово-комунального господарства 
та регіонального розвитку, дослідження збереження та вивчення видів 
флори у спеціально створених умовах» з метою забезпечення 
оновлення нормативної бази у будівництві, гармонізованої з 
європейськими стандартами, зокрема у частині сталого використання 
природних ресурсів у будівництві.

 розпочати діалог високого рівня між Україною та ЄС щодо участі України 
в розробці секторальних стратегій ЄЗК, зокрема щодо чистого водню;

 визначити пріоритетних партнерів України серед країн-членів щодо 
співпраці та взаємодії з ЄС у сфері енергетики;

 вивчити можливість посилення ініціативи «Люблінського трикутника» 
шляхом започаткування спільних ініціатив з країнами членами та 
поширення ініціативи на Угорщину та Румунію;

2 Статистична класифікація ЄС видів економічної діяльності, https://ec.europa.eu/eurostat/web/nace-rev2  



 доручити Міністерству інфраструктури України опрацювати питання щодо 
належного виконання пунктів 101, 105, 106, 114, 115, 117, 127 
Розпорядження КМУ №1413-р від 04.12.2019 року3;

 завершити   розробку   "Концепції  "зеленого"  енергетичного  переходу
України  до 2050 р.", робота над якою активно велась в кінці 2019 - на
початку 2020 р. та розробити нову енергетичну стратегію
до 2030 р., зважаючи на поточний процес узгодження національного 
інтегрованого плану із клімату та енергетики до 2030 р.;

 належним чином доопрацювати і застосувати універсальний інструмент 
Стратегічної екологічної оцінки (SEA), визначений Організацією 
економічного співробітництва і розвитку ООН (OECD), Директивою ЄС і 
Законом України та міжнародні консультації, передбачені цими актами 
щодо аналізу транскордонного впливу, для вихідного обґрунтування і 
подальшого узгодження ключових українських ініціатив, належного 
формування програм співпраці з ЄС і його членами та конкретних сумісних 
проектів за пріоритетами Європейської Зеленої угоди;

 для забезпечення подальшої належної координації дій з реалізації 
вищезазначених можливостей співпраці з ЄС за Європейською Зеленою 
угодою застосувати ініціативу переформатування Агенцій регіонального
розвитку, створених в областях України, у Офіси регіонального розвитку і 
сприяння європейській та євроатлантичній інтеграції згідно з 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 209-р.;

 пришвидшити впровадження системи торгівлі квотами на викиди, що 
передбачено Угодою про асоціацію між Україною та ЄС; 

 розглянути можливості впровадження в Україні інших механізмів 
ціноутворення на викиди СО2 з огляду на існуючу практику у державах-
членах ЄС і з урахуванням потенційних негативних соціально-
економічних наслідків та шляхів їх компенсації через використання 
надходжень від запровадження таких механізмів для фінансування 
переходу до чистих видів енергії, енергоефективності та недопущення 
поглиблення енергетичної бідності; 

 впровадження належного тарифу на викиди СО2 для секторів економіки, 
які не будуть охоплюватися системою торгівлі квотами на викиди;

 пришвидшити імплементації таких Директив ЄС: № 305/2011 про 
встановлення гармонізованих умов для поширення на ринку будівельної 
продукції, № 2012/27 з енергоефективності, № 2011/92 про оцінку впливу 
окремих державних і приватних проектів на навколишнє середовище;

 активізувати співробітництво у сфері справедливого переходу (just 
transition) та подолання енергетичної бідності із одного боку, та розгляду 
можливостей сприяння Україні у створенні умов для залучення сталого 
фінансування із іншого боку;

 щопівроку звітувати на окремих засіданнях Комітету Верховної Ради 
України з питань інтеграції України з Європейським союзом  щодо кроків, 
вжитих з метою виконання заходів, зазначених у цих рекомендаціях.

3 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1413-2019-%D1%80#Text

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1413-2019-%D1%80#Text


Урядовому офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції 
Секретаріату Кабінету Міністрів України:

 звернутися до Європейської Сторони з проханням залучити українську 
сторону до процесів розроблення механізмів, форм і схем реалізації 
Механізму корегування вуглецю на кордоні;

 забезпечити координацію проведення оцінки потенційного ефекту 
впровадження ЄС Механізму корегування вуглецю на кордоні в України з 
врахуванням внутрішньої економічної ситуації, стану виконання 
міжнародних зобов’язань України в рамках СОТ, Енергетичного 
Співтовариства та Угоди про асоціацію Україна-ЄС, а також стану 
переговорів щодо правил втілення механізмів міжнародної співпраці згідно 
із Статтею 6 Паризької угоди; 

 сформувати позицію щодо механізму та формату реалізації Механізму 
корегування вуглецю на кордоні для подальшої співпраці з ЄС, у тому числі, 
в рамках поточних публічних консультацій ЄК (тривають до 28 жовтня 2020 
р) 4;

 звернутися до Європейської Сторони з проханням розпочати попередні 
двосторонні експертні обговорення стосовно можливого формату 
Механізму корегування вуглецю на кордоні після закінчення публічних 
консультацій (28 жовтня 2020 р.) та до моменту офіційного внесення 
Європейською Комісією пропозицій щодо формату такого механізму 
(липень 2021 р.).

Міністерству енергетики України:

 розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект 
Інтегрованого плану з енергетики та клімату до 2030 року, зважаючи на 
важливу роль відновлювальних джерел енергії та енергоефективності;

 розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України дорожню 
карту щодо виробництва та використання «зеленого» водню в Україні з 
урахуванням її координації зі Стратегією чистого водню ЄС.

Міністерству інфраструктури України:

 подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект Плану заходів з 
виконання Національної транспортної стратегії, передбачивши 
пріоритетом вимоги екологічної безпеки, впровадження економічних та 
інших заходів стимулювання використання в містах екологічно більш 
чистих видів транспорту, зокрема електромобілів, міського електричного 
транспорту;

 запровадження заходів зі стимулювання використання альтернативних 
джерел енергії, а також екологічних видів транспорту та спецтехніки.

4 EU Green Deal (Carbon Border Adjustment Mechanism), https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-
say/initiatives/12228-Carbon-Border-Adjustment-Mechanism  



Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
України: 

 провести аналіз потенційного впливу впровадження Механізму корегування 
вуглецю на кордоні із врахуванням внутрішньої економічної ситуації, стану 
виконання міжнародних зобов’язань України в рамках СОТ, Паризької 
угоди, Енергетичного Співтовариства та Угоди про асоціацію Україна- ЄС;

 розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект 
Стратегії розвитку промислового комплексу України на період до 2030 
року.

Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України: 

 розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект 
Стратегії адаптації до зміни клімату сільського, лісового та рибного 
господарств України до 2030 року;

 завершити розроблення другого національно визначеного внеску з метою 
виконання зобов’язань за Паризькою угодою з урахуванням особливостей 
поточного стану економіки України і очікуваної динаміки розвитку 
економіки до 2030 року та необхідності залучення фінансування задля 
досягнення цілей НВВ;

 розробити нормативно-правові акти, спрямовані на запровадження в 
Україні схеми торгівлі квотами на викиди парникових газів.

Міністерству закордонних справ України: 

 забезпечити підтримку державами-членами ЄС пропозицій, розроблених 
Урядом України,  для створення спільної з ЄС Дорожньої карти щодо участі 
України в ЄЗК.

Міністерству розвитку громад та територій України:

 розробити нормативно-правові акти, спрямовані на реалізацію Закону 
України «Про надання будівельної продукції на ринку» (імплементація 
Регламенту ЄС № 305/2011).

Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з   
Європейським Союзом:

 в рамках здійснення контрольної функції Комітету проводити щопівроку 
окреме засідання щодо кроків, вжитих з метою виконання заходів, 
зазначених у цих рекомендаціях;

 надіслати ці Рекомендації Офісу Президента України, Прем’єр-міністру 
України, Голові Верховної Ради України, головам профільних комітетів 
Верховної Ради України, керівникам профільних міністерств та відомств, 
Голові Представництва ЄС в Україні. 
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Апарат Верховної Ради України
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Інформаційна довідка 
щодо позиції Мінрегіону стосовно «Теплих кредитів»  

в рамках опрацювання проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін 

до постанов Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 року № 243 і від 17 жовтня 

2011 року № 1056» 
 

Мінрегіон за результатами розгляду проекту постанови Кабінету Міністрів України 

«Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 року № 243 

і від 17 жовтня 2011 року № 1056», надав зауваження до проекту Програми, які головним 

розробником не були враховані, ПРОТЕ 

 

які були враховані на засіданні Урядового комітету з питань цифрової трансформації, 

розвитку громад і територій, освіти, науки та інновацій, охорони здоров’я, економічної, 

фінансової і правової політики, правоохоронної діяльності, паливно-енергетичного 

комплексу та інфраструктури (24 вересня 2020 року, 11:30). 
 

Зауваження Мінрегіону полягали в наступному: 

Обсяги фінансування Заходу 20 «Стимулювання об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів до впровадження 

енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів» Завдання 2 

Додатку 2 до Програми виключити та  

перерозподілити між  

заходами 18 «Стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів 

шляхом відшкодування частини суми кредитів, залучених на придбання котлів з 

використанням будь-яких видів палива та енергії (крім природного газу та електроенергії) 

та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них» (далі– Захід 18)  

та 19 «Стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом 

відшкодування частини суми кредитів» (далі – Захід 19) Завдання 2 із приведенням у 

відповідність сукупних значень виділених коштів за Програмою та очікуваних показників, 

передбачених Додатком 2 та 3 Програми. 

 

Позиція Мінрегіону стосовно надання державної підтримки здійснення 

енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках (ОСББ) шляхом бюджетного 

фінансування Фонду енергоефективності та щодо та надання державної підтримки 

здійснення енергоефективних заходів для приватних домогосподарств шляхом бюджетного 

фінансування Програми була неодноразово висловлена, зокрема,  

- листом Мінрегіону до Рахункової палати від 15.05.2019 № 7/9.4/7953-19 на щодо 

Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на 

виконання Програми; 

- листом Мінрегіону від 16 січня 2020 р. № 7/29/700-20 щодо зауважень до проекту 

Програми на 2020 рік та Порядку використання коштів Програми на 2020 рік; 

- листом Мінрегіону від 27 квітня 2020 р. № 7/29.1/6920-20 щодо зауважень до проекту 

нової Програми до 2030 року 

- листом Мінрегіону від 23.09.2020 №7/29.1/15912-20 щодо зауважень до проекту 

Національного плану з енергоефективності на період до 2030 року. 



Стан реалізації проектів з енергозбереження та енергоефективності 

за участю ДУ «Фонд енергоефективності» станом на 02.10.2020 р. 

№ з/п Назва Всього 

1. Кількість отриманих Заявок на участь, в т. ч.: 209 

1.1. - Пакет А 47 

1.2. - Пакет Б 162 

2. Кількість отриманих Заявок на затвердження Проекту, в т. ч.: 21 

2.1. - Пакет А 5 

2.2. - Пакет Б 16 

3. Кількість отриманих Заявок на верифікацію виконаних Заходів з енергоефективно, в т. ч.: 0 

3.1. - Пакет А 0 

3.2. - Пакет Б 0 

4. Заявлена загальна вартість Проектів* (млн. грн), в т. ч.: 1336,914 

4.1. - Пакет А 82,933 

4.2. - Пакет Б 1253,982 

5. Середня вартість Проекту* (млн. грн) 6,427 

5.1. - Пакет А 1,765 

5.2. - Пакет Б 7,789 

6. Заявлена річна економія від впровадження Проектів* - 

6.1. - енергії (тис. кВт·год/рік) 94482,55 

6.2. - коштів (млн. грн) 110,12 

7. Заявлене річне скорочення викидів* СО2 (тис. тонн/рік) 24,92 

8. Середній рівень заявленої економії енергії від впровадження Проектів* 31,15% 

8.1. - Пакет А 16,37% 

8.2. - Пакет Б 35,47% 

9. Заявлена загальна кількість домогосподарств*, од. 18516 

10. Кількість схвалених Заявок на участь 161 

11. Кількість відхилених Заявок на участь 1 

12. Кількість схвалених Заявок на затвердження Проекту 9 

13. Кількість відхилених Заявок на затвердження Проекту 0 

16. Фактична вартість впровадження Проектів (млн. грн), в т. ч.: - 

17. Попередньо розрахований загальний розмір грантів* (млн. грн) 929,875 

18. Виплачена сума Грантів (млн. грн), в тому числі для відшкодування витрат на: 1,593 

18.1. - енергетичний аудит; 1,475 

18.2. - проектну документацію та її експертизу (в т. ч. обстеження об’єкту (будівлі)); 0,118 

18.3. - будівельні роботи для впровадження Заходів з енергоефективності. 0 

19. Опалювальна площа багатоквартирних будинків у завершених Проектах (відповідно до 

енергетичних сертифікатів будівель) (м²) 
- 

20. Кількість домогосподарств у завершених Проектах, од. - 

* без урахування відхилених заявок та не прийнятих до розгляду   



Періодичний звіт про стан реалізації Програми підтримки 

енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» (квартальний) 

№ 

з/п 
Назва 

III 

кв. 

2019 

IV 

кв. 

2019 

I кв. 

2020 

II кв. 

2020 

III 

кв. 

2020 

1 Кількість отриманих Заявок на участь, од. 2 15 30 70 90 

2 Кількість Заявок на участь, схвалених Фондом, од., в тому числі: 0 3 15 37 73 

2.1 - Пакети заходів «А», од.; 0 1 1 8 10 

2.1 - Пакети заходів «Б», од. 0 2 14 29 63 

3 Кількість відхилених Заявок на участь, од. 0 0 1 0 0 

4 Оцінка вартості впровадження Проектів, млн. грн., в тому числі: 0,025 0,127 0,312 0,741 1,149 

4.1 - Пакети заходів «А», млн. грн.; 0,014 0,012 0,046 0,116 0,404 

4.2 - Пакети заходів «Б», млн. грн. 0,011 0,134 0,248 0,625 0,745 

5 Кількість схвалених Заявок на затвердження Проекту та часткове 

відшкодування вартості розробки проектної документації та її 

експертизи (в тому числі обстеження об’єкту (будівлі)), од. , в тому 

числі: 

0 0 0 0 3 

5.1 - Пакети заходів «А», од.; 0 0 0 0 1 

5.2 - Пакети заходів «Б», од. 0 0 0 0 2 

6 Кількість відхилених Заявок на затвердження Проекту та часткове 

відшкодування вартості розробки проектної документації та її 

експертизи (в тому числі обстеження об’єкту (будівлі)), од. 

0 0 0 0 0 

7 Кількість схвалених Заявок на Верифікацію виконаних Заходів з 

енергоефективності та часткове відшкодування вартості здійснених 

Заходів з енергоефективності (виплату Гранту), од., в тому числі: 

0 0 0 0 0 

7.1 - Пакети заходів «А», од.; 0 0 0 0 0 

7.2 - Пакети заходів «Б», од.. 0 0 0 0 0 

8 Кількість відхилених Заявок на Верифікацію виконаних Заходів з 

енергоефективності та часткове відшкодування вартості здійснених 

Заходів з енергоефективності (виплату Гранту), од. 

0 0 0 0 0 

9 Заявлена кількість домогосподарств відповідно до Описів проекту* 251 1026 2201 5323 9603 

10 Кількість завершених Проектів, од. 0 0 0 0 0 

11 Фактична вартість впроваджених Заходів з енергоефективності, млн. 

грн, в тому числі: 
- - - - - 

11.1 - Пакети заходів «А», млн. грн.; - - - - - 

11.2 - Пакети заходів «Б», млн. грн. - - - - - 

12 Виплачена сума Грантів, млн. грн, в тому числі для відшкодування 

витрат на: 
0,000 0,042 0,196 0,445 0,874 

12.1 - Енергетичний аудит, млн. грн 0,000 0,042 0,196 0,445 0,757 

12.2 - Проектну документацію та її експертизу (в тому числі обстеження 

об’єкту (будівлі)), млн. грн.; 
0 0 0 0 0,118 

12.3 - Впровадження Заходів з енергоефективності, млн. грн. 0 0 0 0 0 

13 Опалювальна площа багатоквартирних будинків у завершених 

Проектах (відповідно до енергетичних сертифікатів будівель), м2 
- - - - - 

14 Кількість домогосподарств у завершених Проектах, од. - - - - - 

* без урахування відхилених заявок та не прийнятих до розгляду 



 

N     17/20                                                         Голові Комітету з питань організації державної влади,  

Від  03.03.2020                                                                                                   місцевого самоврядування 

регіонального розвитку та містобудування                                                                                                       

п.  Клочку А.А.  

. 

 

Шановний пане Голова Комітету! 

Засвідчуємо свою повагу та звертаємося з наступним питанням.  

За час роботи ГО «Центр стратегії сталого розвитку» в сегменті енергоефективності та 

сталого розвитку громад, проведено більш ніж 70 заходів за участі представників ОСББ, , 

місцевих адміністрацій, програм міжнародної технічної допомоги, фахівців з 

енергоефективності, фінансового сектору тощо. В процесі дослідження проблематики 

впровадження заходів з енергоефективності, виявлене наступне: 

ПРОБЛЕМА В ЗАГАЛЬНОМУ 

В Україні значна частка витрат як домогосподарств так і громад іде на оплату 

централізованого опалення, електричної енергії, газу: в структурі сукупних витрат 

домогосподарств – 7,3% загального обсягу або 109,7 млрд. грн. у 2018 році (показників за 

2019 рік ще немає). 

Шляхи вирішення: 

 Стимулювання споживачів інвестувати в зменшення енерговитрат за допомогою 

інструментів фінансової, організаційної та експертної підтримки з боку держави – 

забезпечити стале та ефективне функціонування Фонду енергоефективності; 

 Розробка та впровадження довгострокової стратегії з термомодернізації житлових 

будівель. 

 Реалізація заходів Національного плану дій з енергоефективності до 2030 року. 

 Реалізація заходів Стратегії термомодернізації будівель в частині як громадських, 

так і житлових будівель. 

 Реалізація заходів Національного плану збільшення кількості будівель з близьким 

до нульового рівнем споживання енергії. 

 Підвищити обізнаність населення щодо важливості реалізації заходів з підвищення 

енергоефективності в будівлях 

 Забезпечити розвиток ринку сертифікації енергетичної ефективності будівель  

 Завершення реформи згідно «Закону про особливості здійснення права власності у 

багатоквартирному будинку» по утворенню ОСББ. 

 

 

 

 

 

 



 

А також: 

 

 Забезпечити енергетичну сертифікацію будівель органів державної і місцевої 

влади, органів місцевого самоврядування 

 Забезпечити показову роль будівель органів державної влади щодо забезпечення 

енергоефективності таких будівель 

 Створити базу даних енергетичних та експлуатаційних характеристик будівель, 

зокрема поетапно бази будівель органів державної та місцевої влади, забезпечити 

загальнонаціональний моніторинг споживання енергії як інструмент 

відслідковування  державної політики 

 Запровадити системи енергомоніторингу та енергоменеджменту в будівлях 

державної та комунальної форми власності 

 Підвищити рівень енергетичної ефективності громадських будівель, у тому числі 

шляхом забезпечення енергосервісу та збільшення кількості будівель з близьким до 

нульового рівнем споживання енергії 

 Забезпечити реалізацію інвестиційних проектів щодо забезпечення енергетичної 

ефективності громадських будівель за співпраці з МФО. 

ПРОБЛЕМА ПОЛІТИКИ 

1.1. Значні втрати домогосподарств при споживанні тепла, гарячого водопостачання 

та інших енергетичних ресурсів 

 

1.2. Носії проблеми  

Домогосподарства, що перебувають в житлових будинках збудованих до 2000-х років та 

домогосподарства отримувачі субсидій у всіх регіонах України.  

Громадяни як платники податків до державного та місцевого бюджету, з яких 

відбувається фінансування споживання енергії у громадських будівлях державної та 

комунальної форми власності, а також здійснюється підтримка підприємств у сфері 

генерації та постачання теплової енергії. 

1.3. Масштаб проблеми- ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА 

Житловий фонд в Україні за роками забудови розподіляється таким чином:  

 16.3% збудовані до 1945 р.,  

 68.7% збудовані в період 1946-1990 р.р.,  

 4,2% збудовано в період 1990-2000 рр.,  

 10.8% збудовано після 2000 р.  

Більше 80 % будівель житлового фонду України є застарілими з точки зору ефективності 

використання енергії та мають високий рівень втрат при споживанні тепла, гарячого 

водопостачання та інших енергетичних ресурсів. 

1.5. Динаміка проблеми-НЕГАТИВНА 

 Через постійне заниження тарифів (до 2015 року) на енергетичні ресурси для 

домогосподарств, були створені дестимулюючі умови до інвестицій в заходи з 

енергоефективності будівель 

 Неефективна система управління та обслуговування житла не забезпечувала 

належних умов утримання будівель, своєчасного проведення поточних та 

капітальних ремонтів, що лише поглиблювало проблему ефективного споживання 

енергії в будівлях.  

 Заборгованість населення за сплату комунальних послуг зростає.  



  Динаміка проблеми протягом останніх десятиліть призвела до того, що 44% 

виробленої та імпортованої енергії втрачається при її перетворенні та 

транспортуванні до кінцевого споживача. 

 

1.6. Причини проблеми 

 

Причина 1 – Неналежний технічний стан будівель в Україні 

 низькі показники теплотехнічних характеристик огороджувальних конструкцій 

будівель.  

 застаріле низько ефективне обладнання (зокрема обладнання теплових пунктів у 

будівлях); 

 неефективні та застарілі рішення інженерних систем будівель; 

 високий рівень зносу конструкцій будівель та обладнання інженерних систем, що 

призводить до втрат близько 42% теплової енергії будівлями (16% втрачається 

через вікна, 7% – через дах і 30% – через вентиляційну систему). 

Причина 2 – Недостатнє фінансування комплексних програм державної підтримки 

для здійснення проектів комплексної модернізації житлових будівель із 

верифікацією результатів 

Причина 3 – Висока вартість енергоефективних будівельних матеріалів, виробів, 

конструкцій, а також будівельно-монтажних робіт 

 зростання цін на будівельно-монтажні роботи у 2018 році на 19,1 %, в середньому у 

2016-2018 роках – на 14,8 %; 

 у 2019 році середня вартість проектів модернізації багатоквартирних будинків, 

включаючи встановлення індивідуальних теплових пунктів – 861,73 тис.грн; 

 у 2019 році середня вартість проектів комплексної термомодернізації 

багатоквартирних будинків, включаючи теплоізоляцію будівельних конструкцій та 

модернізацію систем теплопостачання середньою вартістю – 6 837,84 тис.грн. 

Причина 4 – Низька спроможність домогосподарств інвестувати власні кошти в 

енергоефективні заходи 

 у 2017 році 28 % домогосподарств мали недостатньо коштів для своєчасної та в 

повному обсязі оплати орендних/іпотечних платежів, платежів за споживчими 

кредитами або оплати житлово-комунальних послуг; 

 висока вартість залучення довгострокового фінансового ресурсу банківської 

системи – середній розмір ставки за кредитами становить 20,1% річних, що знижує 

рентабельність впровадження заходів з термомодернізації та значно збільшує 

терміни окупності проектів 

Причина 5 – Низька вмотивованість населення щодо термомодернізації власного 

житла 

 низька обізнаність щодо важливості аспектів енергоефективності та 

енергозбереження, що дозволяє вирішити питання зі  зниженням суми в платіжках 

за комунальні послуги; 

 низька ініціативність співвласників багатоквартирних будинків щодо 

співфінансування заходів із підвищення енергоефективності власного житла 

(близько 3% ОСББ на сьогодні готові застосувати механізми комплексної 

термомодернізації будівель з використанням грантової державної підтримки); 

 складність узгодження спільних рішень щодо ефективного управління власним 

майном на рівні багатоквартирних будинків (на сьогодні створено лише близько 30 

тис. ОСББ, які можуть на сьогодні бути заявниками Фонду енергоефективності[1]); 

https://program.kmu.gov.ua/meta/ukrainci-zmensat-vtrati-pri-spozivanni-tepla-garacogo-vodopostacanna-ta-insih-energeticnih-resursiv-v-budinkah#_ftn1


 субсидування споживання енергії (житлові субсидії) населенням з державного 

бюджету знижує мотивацію здійснювати заходи із термомодернізації власного 

житла їх власниками (співвласниками) 

 

Причина 6 – Відсутність встановлених стратегічних цілей із термомодернізації 

житлових та громадських будівель 

Причина 7 – Відсутність державної політики щодо здійснення проектів комплексної 

модернізації громадських будівель 

Причина 8 – Відсутність консолідованого обліку (реєстру) будівель органів 

державної та місцевої влади 

 відсутність єдиної політики відкритих даних щодо базових експлуатаційних та 

енергетичних характеристик громадських будівель, що призводить до відсутності 

можливості здійснювати моніторинг стану будівель по окремих регіонах чи 

установах, ускладнює його адміністрування 

Причина 9 – Відсутність системного підходу до збору та моніторингу показників 

енергоспоживання будівель органів державної та місцевої влади 

 низькі темпи впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних 

установах. (станом на сьогодні на різних стадіях їх впроваджено у 15000 

громадських будівлях державної та комунальної форми власності); 

 необов’язковість впровадження в громадах систем енергоменеджменту та 

енергомоніторингу споживання енергоресурсів 

Причина 10 – Високий рівень зносу обладнання систем генерації та розподілення 

теплової енергії 

 у тому числі котельні, теплові мережі; 

 значні фінансові витрати на усунення аварійних ситуацій та втрати у розмірі 2,4 

млрд м3 природного газу щороку, що становить щонайменше 21 млрд грн/рік. 

 

Провівши вищевказане дослідження, з метою активізації та 

впорядкування діяльності всіх зацікавлених сторін в галузі 

енергоефективності, маємо честь запропонувати  наступний план дій: 

 

  



ПРОЕКТ ПЛАНУ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ ПОЛІТИКИ 

 

Завдання: Реалізувати Стратегію термомодернізації будівель 

Захід Відповідальні 

 Розроблення та схвалення КМУ проекту розпорядження  

 «Про затвердження  Стратегії термомодернізації будівель» 

Мінрегіон; 

Мінекоенерго; 

Держенергоефективно

сті 

Розроблення та затвердження Методики розрахунку довгострокових 

національних цілей та порядку їх моніторингу на підставі визначення 

очікуваної економії від впровадження Стратегії термомодернізації 

будівель 

Мінрегіон 

Завдання: Забезпечити стале та ефективне функціонування Фонду енергоефективності, інструментів 

стимулювання забезпечення енергетичної ефективності  індивідуальних (садибних)  житлових 

будинків 

Захід Відповідальні 

Розроблення та прийняття проекту Закону «Про внесення змін до Закону 

України "Про Фонд енергоефективності"» в частині оптимізації роботи 

Фонду енергоефективності 

Мінрегіон; Фонд 

енергоефективності 

Розроблення  проекту постанови КМУ щодо внесення змін до деяких 

постанов Кабінету Міністрів України в частині оптимізації роботи Фонду 

енергоефективності 

Мінрегіон; Фонд 

енергоефективності 

Розроблення та схвалення проекту постанови КМУ щодо внесення змін до 

Типового договору з незалежним членом Наглядової ради державної 

установи «Фонд енергоефективності» 

Мінрегіон; Фонд 

енергоефективності 

Розроблення та схвалення КМУ проекту постанови "Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України "Про утворення державної установи 

"Фонд енергоефективності" від 20.12.2017 №1099 в частині збільшення 

статутного капіталу Фонду 

Мінрегіон; Фонд 

енергоефективності 

Розроблення та схвалення КМУ акту щодо вдосконалення інструментів 

трансформації субсидування споживання енергії у підтримку підвищення 

енергоефективності 

Мінрегіон 

Завдання: Підвищити обізнаність населення щодо важливості реалізації заходів з підвищення 

енергоефективності в будівлях 

Захід Відповідальні 

Планування та реалізація інформаційних кампаній спрямованих на 

підвищення обізнаності населення щодо формування енергоефективної 

Мінрегіон; Фонд 

енергоефективності; 



поведінки споживачів Мінекоенерго; 

Держенергоефективно

сті 

Розроблення та впровадження рішень про внесення змін до програм 

дошкільного виховання та шкільної освіти, спрямованих на формування у 

дітей та учнів свідомого ставлення та компетенцій щодо питань енерго- та 

ресурсозбереження, енергоефективності будівель, охорони навколишнього 

природного середовища та запобігання кліматичним змінам (із включенням 

напряму енергоефективності до державного стандарту базової середньої 

освіти у математичній галузі та розробленням наскрізної змістовної лінії) 

Мінрегіон; Фонд 

енергоефективності; 

Мінекоенерго; 

Держенергоефективно

сті 

Завдання: Забезпечити розвиток ринку сертифікації енергетичної ефективності будівель 

Оновлення державних будівельних норм в сфері енергетичної ефективності 

будівель та прийняття нових європейських стандартів у сфері енергетичної 

ефективності, зокрема методом підтвердження відповідних 

європейських стандартів, що визначають енергоефективність будівель 

Мінрегіон; 

Мінекономіки; 

відповідні профільні 

технічні комітети 

Розроблення, схвалення КМУ та супроводження у ВРУ проекту Закону 

України «Про внесення змін до деяких Законів України в частині 

забезпечення енергетичної ефективності будівель» 

Мінрегіон 

Розроблення та прийняття наказу Мінрегіону «Про затвердження 

мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівель» 

Мінрегіон 

Розроблення та прийняття наказу Мінрегіону про внесення змін до Наказу 

Мінрегіону від 11.07.2018 №169 «Про затвердження Методики 

визначення енергетичної ефективності будівель» 

Мінрегіон 

Розроблення та прийняття наказу Мінрегіону про внесення змін до Наказу 

Мінрегіону від 18.10.2018 № 276 «Про затвердження Порядку 

незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів» 

Мінрегіон 

Розроблення та прийняття наказу Мінрегіону про внесення змін до Наказу 

Мінрегіону від 21.03.2018 № 62 « Про затвердження Порядку ведення 

баз даних звітів про результати обстеження інженерних систем, 

атестованих енергоаудиторів та фахівців з обстеження інженерних 

систем, енергетичних сертифікатів» 

Мінрегіон 

Розроблення та схвалення КМУ проекти постанови КМУ від 26.07.2018 

№605 «Про затвердження Порядку проведення професійної атестації 

осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації 

енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем» 

Мінрегіон 

Розроблення та прийняття наказу Мінрегіону про внесення змін до наказу 

Мінрегіону від 11.07.2018 № 173 «Про затвердження Методики 

обстеження інженерних систем будівлі» 

Мінрегіон 

Розроблення та прийняття наказу Мінрегіону про внесення змін до наказу 

Мінрегіону від 18.10.2018 № 275 «Про затвердження порядку 

рецензування звітів про обстеження інженерних систем» 

Мінрегіон 



Розроблення та прийняття наказу Мінрегіону про внесення змін до наказу 

щодо змін до наказу Мінрегіону від 11.07.2018 №172 «Про затвердження 

Порядку проведення сертифікації енергетичної ефективності та форми 

енергетичного сертифіката» 

Мінрегіон 

Завдання: Забезпечити енергетичну сертифікацію будівель органів державної і місцевої влади, 

органів місцевого самоврядування 

Захід Відповідальні 

Розроблення та розповсюдження інформаційних матеріалів щодо 

технічних та бюджетних процедур, пов'язаних зі здійсненням сертифікації 

енергетичної ефективності будівель 

Мінрегіон; 

Мінекоенерго; 

Держенергоефективност

і 

Завдання: Забезпечити показову роль будівель органів державної влади щодо забезпечення 

енергоефективності цих будівель 

Реалізація відповідних заходів Національного плану дій з 

енергоефективності до 2030 року 

 

Мінрегіон 

Розроблення та схвалення акта Уряду щодо впровадження обов’язкового 

критерію енергоефективності для публічних закупівель органів 

виконавчої влади 

Мінрегіон; 

Мінекономіки 

Завдання: Створити базу даних енергетичних та експлуатаційних характеристик будівель, зокрема 

поетапно бази будівель органів державної та місцевої влади, забезпечити загальнонаціональний 

моніторинг споживання енергії як інструмент відслідковування  державної політики 

Розроблення та схвалення КМУ проекту акта щодо створення на 

національному рівні бази даних енергетичних та експлуатаційних 

характеристик будівель 

Мінрегіон; Органи 

місцевого 

самоврядування (за 

згодою) 

Створення та наповнення бази даних енергетичних та експлуатаційних 

характеристик будівель органів державної влади, громадських будівель, 

житлових будівель 

Мінрегіон; ФДМУ; 

органи державної влади 

Завдання: Запровадити системи енергомоніторингу та енергоменеджменту в будівлях державної та 

комунальної форми власності 

Захід Відповідальні 

Розробка та схвалення КМУ проекту акта щодо впровадження систем 

енергоменеджменту (енергомоніторингу) громадських будівель 

Мінрегіон; Органи 

місцевого 

самоврядування (за 

згодою) 

Реалізація заходів Стратегії термомодернізації будівель Мінрегіон; Органи 

місцевого 

самоврядування (за 



згодою) 

Завдання: Підвищити рівень енергетичної ефективності громадських будівель, у тому числі шляхом 

забезпечення енергосервісу та збільшення кількості будівель з близьким до нульового рівнем 

споживання енергії 

Розроблення та прийняття наказу Мінрегіону «Про затвердження 

методики визначення базового річного рівня споживання паливно-

енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг у 

натуральних показниках та у грошовій формі за цінами (тарифами), 

чинними на дату оголошення про проведення процедури закупівлі, 

що здійснюється при закупівлі послуг енергосервісу» 

Мінрегіон 

Розроблення та прийняття наказу Мінрегіону «Про затвердження вимог 

до будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії» 

Мінрегіон 

Впровадження заходів Національного плану дій зі збільшення кількості 

будівель з близьким до нульового споживанням енергії 

Мінрегіон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

      ПЕРШОЧЕРГОВІ КРОКИ В ГАЛУЗІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА    

      ВІДПОВІДАЛЬНОГО ОРГАНУ ( ДЕРЖЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ) 

 

1. Імплементація усіх директив ЄС у сферах енергоефективності, 

енергозбереження та ВДЕ. Розробити плани заходів щодо 

впровадження цих директив з визначенням головного та 

відповідальних виконавців, термінів виконання. Встановити контроль 

та відповідальність за виконання таких планів. 

2. У зв‘язку з тим, що Держенергоефективності має міжсекторальне 

значення для економіки держави такий орган виконавчої влади не 

доцільно підпорядковувати будь-якому з міністерств (Мінекономіки, 

Мінрегіону, Міненерговугілля). Пропонується під час проведення 

реформи системи центральних органів виконавчої влади 

підпорядкувати Агентство безпосередньо Кабінету Міністрів. 

3. Залучити Агентство до процесу відбору проектів, які фінансуються як 

Фондом енергоефективності так і міжнародними програмами. Це 

надасть можливість регулювати розвиток бізнесу у сферах 

енергоефективності, енергозбереження та ВДЕ та не допускати 

хаотичне створення та реалізацію неефективних проектів у регіонах 

України. 

4. Провести юридичний аудит нормативно-правової бази сфер 

енергоефективності, енергозбереження та ВДЕ. Визначити 

першочергові нормативні документи, які необхідно створити та/або 

внести зміни, у тому числі у рамках імплементацій директив. 

5. Провести моніторинг проектів міжнародної технічної допомоги в 

метою їх оптимізації та ефективності використання. 

 

 

 

           З повагою, 

           Голова Наглядової ради 

           ГО «Центр стратегії сталого розвитку»  

           Член Колегії Держенергоефективності                                                               М.Коломийченко                          

           

 



Тематика виступу: Державна підтримка енергоефективності житлових 

будинків в рамках Державної цільової економічної програми 

енергоефективності  

 

Пропозиції до рекомендацій комітетських слухань: 

1. Верховній Раді України: 

1.1. При прийнятті Закону України "Про Державний бюджет на 2021 рік" 

підтримати пропозиції народних депутатів України щодо виділення 

необхідного фінансування за бюджетною програмою КПКВК 2406060 

«Реалізація Державної цільової економічної програми енергоефективності» 

2. Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг: 

2.1. Першочергово розглядати законопроекти, які будуть стосуватися 

імплементації вимог профільної Директиви Європейського Парламенту та 

Ради 2012/27/ЄС  від 27 жовтня 2012 року про енергетичну ефективність 

(законопроект «Про енергетичну ефективність»), а також законопроекти щодо 

удосконалення та розширення сфер застосування механізму енергосервісу. 

3. Кабінету Міністрів України: 

3.1. Схвалити Концепцію Державної цільової економічної програми з 

енергоефективності та розвитку відновлюваних джерел енергії на 2022-2026 

роки та саму Державну цільову економічну програму з енергоефективності та 

розвитку відновлюваних джерел енергії на 2022-2026 роки. 

3.2. Схвалити Національний план дій з енергоефективності на період до 

2030 року. 



Інформаційна довідка Забезпечення фінансування Фонду енергоефективності 
23.09.2020           

 

   Директорат енергоефективності 
М іністе р ство  

р озви тку  гр о мад і  те ри тор ій  
Укр а їни  

Динаміка фактичного попиту на продукти ДУ «Фонд енергоефективності» за 2019-2020 рр. 
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Інформаційна довідка Забезпечення фінансування Фонду енергоефективності 
23.09.2020           

 

   Директорат енергоефективності 
М іністе р ство  

р озви тку  гр о мад і  те ри тор ій  
Укр а їни  

Прогнозні сценарії динаміка та попиту на продукти ДУ «Фонд енергоефективності» на 2020-2021 рр.  
(при попиті на гранти в обсягах поданих заявок – середньорічних, середніх за 3 останні місяці та за останній місяць) 
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Середньорічна - 97,7 1269,9 1367,5 1465,2 1562,9 1660,6 1758,3 1855,9 1953,6 2051,3 2149,0 2246,7 2344,3 2442,0 2539,7 2637,4 2735,1

Резерв на гранти Фонду (35% обсягу заявок) 444,4 478,6 512,8 547,0 581,2 615,4 649,6 683,8 718,0 752,1 786,3 820,5 854,7 888,9 923,1 957,3

Середня за остан. 3 міс. - 231,3 1385,5 1598,8 1812,1 2025,4 2238,7 2452,0 2665,3 2878,7 3092,0 3305,3 3518,6 3731,9 3945,2 4158,5 4371,8 4585,1

Резерв на гранти Фонду (35% обсягу заявок) 484,9 559,6 634,2 708,9 783,6 858,2 932,9 1007,5 1082,2 1156,8 1231,5 1306,2 1380,8 1455,5 1530,1 1604,8

Серпнень 2020 - 338,8 1511,0 1849,8 2188,7 2527,5 2866,3 3205,1 3544,0 3882,8 4221,6 4560,4 4899,3 5238,1 5576,9 5915,8 6254,6 6593,4

Резерв на гранти Фонду (35% обсягу заявок) 528,9 647,4 766,0 884,6 1003,2 1121,8 1240,4 1359,0 1477,6 1596,2 1714,7 1833,3 1951,9 2070,5 2189,1 2307,7

Обсяги наявних коштів у статутному 
капіталі Фонду енергоефективності, 

передбачені на виплату грантів 
(близько 2,4 млрд.грн.)



Інформаційна довідка Забезпечення фінансування Фонду енергоефективності 
23.09.2020           

 

   Директорат енергоефективності 
М іністе р ство  

р озви тку  гр о мад і  те ри тор ій  
Укр а їни  

Прогнозні сценарії динаміка та попиту на продукти ДУ «Фонд енергоефективності» на вересень 2020 – грудень 2021 рр.  
(при зростанні наявних темпів попиту на гранти в обсягах поданих заявок, усереднених за рік і за 3 останні місяці) 

 

1440,5
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780,2

965,1
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Вер.20 Жов.20 Лис.20 Гру.20 Січ.21 Лют.21 Бер.21 Кві.21 Тра.21 Чер.21 Лип.21 Сер.21 Вер.21 Жов.21 Лис.21 Гру.21

М
лн

. г
рн

.

Вер.20 Жов.20 Лис.20 Гру.20 Січ.21 Лют.21 Бер.21 Кві.21 Тра.21 Чер.21 Лип.21 Сер.21 Вер.21 Жов.21 Лис.21 Гру.21
Сер. за 3 міс. + щоміс. зрост. (сер. 3 міс.) 213 *1,258 1440,5 1708,9 1977,2 2245,6 2513,9 2782,3 3050,7 3319,0 3587,4 3855,7 4124,1 4392,4 4660,8 4929,1 5197,5 5465,8

Резерв на гранти Фонду (35% обсягу заявок) 504,2 598,1 692,0 786,0 879,9 973,8 1067,7 1161,7 1255,6 1349,5 1443,4 1537,3 1631,3 1725,2 1819,1 1913,0

Серп. '20 + щоміс. зрост. (сер. 3 міс.) 213 *1,26 1598,4 2024,7 2451,0 2877,2 3303,5 3729,7 4156,0 4582,3 5008,5 5434,8 5861,0 6287,3 6713,6 7139,8 7566,1 7992,3

Резерв на гранти Фонду (35% обсягу заявок) 559,5 708,6 857,8 1007,0 1156,2 1305,4 1454,6 1603,8 1753,0 1902,2 2051,4 2200,6 2349,7 2498,9 2648,1 2797,3

Серп. '20. + щоміс. зрост. (сер. За рік) 338 *1,56 1700,6 2229,0 2757,4 3285,8 3814,3 4342,7 4871,1 5399,5 5927,9 6456,3 6984,8 7513,2 8041,6 8570,0 9098,4 9626,9

Резерв на гранти Фонду (35% обсягу заявок) 595,2 780,2 965,1 1150,0 1335,0 1519,9 1704,9 1889,8 2074,8 2259,7 2444,7 2629,6 2814,6 2999,5 3184,5 3369,4

Обсяги наявних коштів у статутному 
капіталі Фонду енергоефективності, 

передбачені на виплату грантів  
(близько 2,4 млрд. грн.) 



Інформаційна довідка Забезпечення фінансування Фонду енергоефективності 
23.09.2020           

 

   Директорат енергоефективності 
М іністе р ство  

р озви тку  гр о мад і  те ри тор ій  
Укр а їни  

Прогнозні сценарії динаміка та попиту на продукти ДУ «Фонд енергоефективності» на вересень 2020 – грудень 2021 рр. (при зростанні темпів 
попиту і в обсягах поданих заявок (середні за рік і за 3 місяці), і з урахуванням зростання темпів на 20% після прийняття Закону (спрощення процедур) 
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Вер.20 Жов.20 Лис.20 Гру.20 Січ.21 Лют.21 Бер.21 Кві.21 Тра.21 Чер.21 Лип.21 Сер.21 Вер.21 Жов.21 Лис.21 Гру.21

М
лн

. г
рн

.

Вер.20 Жов.20 Лис.20 Гру.20 Січ.21 Лют.21 Бер.21 Кві.21 Тра.21 Чер.21 Лип.21 Сер.21 Вер.21 Жов.21 Лис.21 Гру.21
Серп. '20 + 3-міс темп зрост. + пЗУ. 213 *1,26 1918,1 2429,6 2941,1 3452,7 3964,2 4475,7 4987,2 5498,7 6010,2 6521,7 7033,3 7544,8 8056,3 8567,8 9079,3 9590,8

Резерв на гранти Фонду (35%) 671,3 850,4 1029,4 1208,4 1387,5 1566,5 1745,5 1924,5 2103,6 2282,6 2461,6 2640,7 2819,7 2998,7 3177,8 3356,8

Сер. 3 міс. + річний темп зрост. + пЗУ. 213 *1,56 1805,8 2205,0 2604,2 3003,4 3402,6 3801,8 4201,0 4600,2 4999,4 5398,6 5797,8 6197,0 6596,2 6995,4 7394,6 7601,1

Резерв на гранти Фонду (35%) 632,0 771,8 911,5 1051,2 1190,9 1330,6 1470,4 1610,1 1749,8 1889,5 2029,2 2169,0 2308,7 2448,4 2588,1 2660,4

Серп. '20. + річн. темп зрост. + пЗУ. 338 *1,56 2040,7 2674,8 3308,9 3943,0 4577,1 5211,2 5845,3 6479,4 7113,5 7747,6 8381,7 9015,8 9649,9 10284,0 10918,1 11552,2

Резерв на гранти Фонду (35%) 714,2 936,2 1158,1 1380,1 1602,0 1823,9 2045,9 2267,8 2489,7 2711,7 2933,6 3155,5 3377,5 3599,4 3821,3 4043,3

Обсяги наявних коштів у статутному 
капіталі Фонду енергоефективності, 

передбачені на виплату грантів  
(близько 2,4 млрд. грн.) 



Інформаційна довідка Забезпечення фінансування Фонду енергоефективності 
23.09.2020           

 

   Директорат енергоефективності 
М іністе р ство  

р озви тку  гр о мад і  те ри тор ій  
Укр а їни  

Інформаційна довідка 
Щодо виконання завдання плану заходів з виконання Угоди про Асоціацію України та ЄС                    

72019. Забезпечення діяльності Фонду енергоефективності ‘ 
(для Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції) 

Стан виконання завдання 72019 (звітування Мінрегіону щодо виконання Угоди за ІІІ квартал 2020) 
720-19. 
Забезпечення 
діяльності 
Фонду 
енергоефективн
ості 

1) розроблення проектів 
нормативно-правових 
актів Кабінету Міністрів 
України щодо 
врегулювання питань 
діяльності Фонду 
енергоефективності 

Виконано 
Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про 
утворення державної установи «Фонд енергоефективності» 

2) опрацювання проектів 
нормативно-правових 
актів з експертами ЄС 

Виконано 
Проект постанови опрацьовано з експертами ЄС 

3) прийняття 
нормативно-правових 
актів 

Виконано 
Прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про утворення 
державної установи «Фонд енергоефективності» 

4) забезпечення 
фінансування Фонду 
енергоефективності із 
державного бюджету 

Виконано (нормативно-правове регулювання). 
Виконується постійно. 
Прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Методики розрахунку економії енергії в результаті 
реалізації заходів з енергоефективності, які фінансуються 
державною установою «Фонд енергоефективності» 
Прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про збільшення 
статутного капіталу державної установи «Фонд 
енергоефективності» та внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 1099») 
Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Порядку визначення розміру економії видатків на 
фінансування житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких 
нечистот»). 
Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення 
змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 
рік», який набрав чинності 18 квітня 2020 р. Так, Законом 
передбачено перерозподіл видатків державного бюджету та, серед 
іншого, повне скорочення бюджетних асигнувань за бюджетною 
програмою КПКВК 2751290 «Функціонування Фонду 
енергоефективності».  
Також Кабінетом Міністрів України направлено до Верховної Ради 
України проект Закону України від 14.09.2020 №4000 «Про 
державний бюджет України на 2021 рік», яким не передбачено 
видатків на фінансування бюджетної програми «Функціонування 

72019. Забезпечення 
діяльності Фонду 
енергоефективності 

стаття 
338, 
додаток 
XXVII 

Регламент 
2012/27ЄС 

1) розроблення проектів нормативно-правових 
актів Кабінету Міністрів України щодо 
врегулювання питань діяльності Фонду 
енергоефективності 
2) опрацювання проектів нормативно-правових 
актів з експертами ЄС 
3) прийняття нормативно-правових актів 
4) забезпечення фінансування Фонду 
енергоефективності із державного бюджету 
5) запровадження проведення щорічної оцінки 
ефективності роботи фонду 

до 31 
грудня 
2020 р. 

Мінрегіон 
Мінекоенерго 
Держенерго-
ефективності 



Інформаційна довідка Забезпечення фінансування Фонду енергоефективності 
23.09.2020           

 

   Директорат енергоефективності 
М іністе р ство  

р озви тку  гр о мад і  те ри тор ій  
Укр а їни  

Фонду енергоефективності». 
Таким чином виконання кроку 4 заходу 720-19 цього плану не 
відбувається, так само як і виконання Україною Міжурядових 
договорів про фінансування Фонду міжнародними донорами EE4U 
та EE4UII. 

5) запровадження 
проведення щорічної 
оцінки ефективності 
роботи фонду 

Виконується  
Відповідні норми внесені в проект Закону України "Про усунення 
бар'єрів для масштабної термомодернізації будівель". Проект 
Закону розробляється Мінрегіоном 

 

Завдання Мінрегіону у Плані пріоритетних дій Уряду на 2020 рік, затвердженого постановою КМУ 
від 09 вересня 2020 р., щодо виконання завдання 72019 - відсутнє 

 
Пропозиції щодо виконання завдання плану заходів з виконання Угоди про Асоціацію 

України та ЄС 72019. Забезпечення діяльності Фонду енергоефективності: 
 

З метою виконання кроку 4 та 5 завдання 72019 пропонуємо:  
 
1. Передбачити в проекті Закону Ураїни «Про Державний бюджет України на 2021 рік» 

фінансування бюджетної програми «Функціонування Фонду енергоефективності» в обсягах не менших за 
передбачені Міжурядовими угодами EE4U та EE4U-II (1,6 млрд грн щорічно.) 

 
2. Завершити розроблення та Мінрегіоном та надіслати на погодження та на розгляд Уряду 

проект Закону України «Про внесення змін до деяких Законів України щодо усунення бар’єрів для 
масштабної термомодернізації будівель». 

 
3. Невідкладно прокомунікувати із Комітетом Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради України 
можливість прийняти проект Закону України «Про внесення змін до деяких Законів України щодо 
усунення бар’єрів для масштабної термомодернізації будівель» для реєстрації у ВРУ як інструменту 
підвищення ефективності роботи Фонду енергоефективності та повернення до проекту Закону 
України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» статті видатків на бюджетну програму 
«Функціонування Фонду енергоефективності». 

  



Інформаційна довідка Забезпечення фінансування Фонду енергоефективності 
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   Директорат енергоефективності 
М іністе р ство  

р озви тку  гр о мад і  те ри тор ій  
Укр а їни  

Довідково: Загальна інформація про Фонд енергоефективності та його структуру управління 

Правові, економічні та організаційні засади утворення та діяльності Фонду 
енергоефективності визначені Законом України «Про Фонд енергоефективності». 

Фонд енергоефективності утворений з метою підтримки та впровадження ініціатив щодо 
підвищення рівня енергетичної ефективності будівель, зокрема в житловому секторі. 

Функціонування Фонду енергоефективності спрямоване на забезпечення дотримання 
Україною міжнародних зобов’язань у сфері енергоефективності, Паризької угоди, Договору про 
заснування Енергетичного Співтовариства та виконання національного плану щодо енергетичної 
ефективності. 
Фонд є державною установою - юридичною особою публічного права. Засновником Фонду є 
держава в особі Кабінету Міністрів України, Фонд утворюється за рішенням Уряду 
Наглядова рада Фонду енергоефективності 
Найвищим органом управління Фонду Наглядова рада, яка формується у складі: 

- двох представників Кабінету Міністрів України; 
- двох незалежних членів Наглядової ради; 
- одного представника донорів (якщо це передбачено міжнародними договорами України). 

Наглядова рада здійснює захист прав засновника, кредиторів, донорів та кінцевих бенефіціарів 
Фонду, забезпечує виконання цілей Фонду та здійснює нагляд за управлінням Фондом. 
До виключної компетенції Наглядової ради належать, зокрема: 

- затвердження стратегії та стратегічних цілей діяльності Фонду; 
- визначення кількісного складу Дирекції, організаційної структури Фонду; 
- призначення і звільнення директорів та керівника підрозділу внутрішнього аудиту; 
- здійснення контролю за діяльністю Дирекції, внесення пропозицій щодо її вдосконалення; 
- затвердження річної фінансової звітності; 
- схвалення програм Фонду та продуктів і послуг Фонду, що надаються в рамках таких 

програм; 
- схвалення порядку моніторингу, аналізу якості та верифікації заходів з енергоефективності, 

що здійснюються за участю Фонду. 

Дирекція Фонду енергоефективності 
Виконавчим органом Фонду, що здійснює поточне управління його діяльністю, є Дирекція, до 
складу якої входять директор та принаймні два члени Дирекції (фінансовий директор і технічний 
директор), які обираються та призначаються на конкурсних засадах. Кількісний склад Дирекції 
визначає Наглядова рада. 
До компетенції Дирекції належать, зокрема: 

- підготовка проектів річного плану, бюджету, та їх виконання; 
- розпорядження майном та коштами Фонду; 
- інформування Наглядової ради про показники діяльності Фонду, про фінансовий стан 

Фонду; 
- підготовка щорічних звітів для моніторингу цілей щодо енергоефективності; 
- розроблення програм Фонду та продуктів і послуг, що надаються в рамках таких програм; 
- затвердження проектів, що фінансуються за рахунок Фонду; 
- вирішення питань організації господарської діяльності, фінансування, облік та звітність; 
- виконання рішень Наглядової ради,  та вирішення інших питань, визначених Статутом 

Фонду та пов’язаних з управлінням поточною діяльністю Фонду. 



Інформаційна довідка Забезпечення фінансування Фонду енергоефективності 
23.09.2020           

 

   Директорат енергоефективності 
М іністе р ство  

р озви тку  гр о мад і  те ри тор ій  
Укр а їни  

Довідково: Ініціативи Мінрегіону на забезпечення ефективної роботи Фонду енергоефективності 

Враховуючи що Мінрегіон є головним органом у системі центральних органів виконавчої 
влади, що забезпечує формування державної політики у сфері забезпечення енергетичної 
ефективності будівель, з метою забезпечення ефективної роботи Фонду енергоефективності, як 
інструменту державної підтримки впровадження ініціатив щодо підвищення рівня енергетичної 
ефективності будівель, зокрема в житловому секторі, з початку 2020 року, Мінрегіоном було 
підготовлено Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
усунення бар’єрів для масштабної термомодернізації будівель», який передбачає комплексне 
вдосконалення законодавчого регулювання в сфері забезпечення енергетичної ефективності 
будівель. 

Так, проектом Закону передбачено внесення змін до Закону України «Про енергетичну 
ефективність будівель» та Закону України «Про Фонд енергоефективності», "Про запровадження 
нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів 
підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації" та деяких інших 
Законів України. 

Серед основних змін до Закону України «Про енергетичну ефективність будівель»: 

- чітке визначення переліку мінімальних вимог на рівні закону, як таких, що включають в себе 
не лише показники енергетичної ефективності будівель, а й вимоги до інженерних систем 
та огороджувальних конструкцій будівель; 

- створення можливості до здійснення проектів з «поетапної» термомодернізації, з чітким 
встановленням об’єктивних вимог до таких проектів; 

- вирішення проблем з необхідністю наявності енергетичного сертифікату у всіх випадках 
складення проектної документації, а також багаторазового виготовлення енергетичних 
сертифікатів у складі проектної документації; 

- вдосконалення системи підготовки фахівців з сертифікації енергетичної ефективності 
будівель та обстеження інженерних систем; 

- запровадження на законодавчому рівні систем енергоменеджменту, як одного з ключових 
заходів із забезпечення оптимального та ефективного використання енергії в будівлях; 

- вдосконалення обстеження інженерних систем, відповідно до Директиви 2010/31/ЄС; 
- визначення необхідності розробки та затвердження Стратегії термомодернізації будівель, 

що відповідає імплементації оновлених положень Директиви 2010/31/ЄС та забезпечить 
створення стратегічного планування та реалізації довгострокових цілей у сфері 
забезпечення енергетичної ефективності будівель. 

- визначення механізмів забезпечення зразкової ролі центральних органів виконавчої влади, 
що відповідає імплементації оновлених положень Директиви 2010/31/ЄС та забезпечить 
виконання центральними органами виконавчої влади зразкової ролі з енергоефективності. 

Серед основних змін до Закону України «Про Фонд енергоефективності» можна визначити: 

- запровадження інститут проектних менеджерів, які супроводжуватимуть проект на всіх 
етапах його реалізації. Це дозволить значно спросити процедури Фонду для ОСББ; 

- спрощення законодавчого регулювання процедур Фонду, для збільшення гнучкості та 
зручності програм фонду для споживачів; 

- створення можливості здійснення поетапної верифікації проектів виплати грантів, для 
зниження фінансового навантаження на заявників; 
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Урядова програма «теплих кредитів»: 2014-2020 

ВСЬОГО: 

8,7 млрд грн 
залучено в  
енергоефективні заходи  

857  тис. родин  
стали учасниками  
програми 

450 млн м3 

- Щорічна економія ПЕР 
в еквіваленті газу  

3,2 млрд грн   
видатків бюджету на 
відшкодування 

₴ 

Кількість виданих кредитів, ОД.                Сума виданих кредитів, МЛН. ГРН. 

523,6 млн грн   
видатків місцевих 
бюджетів 

₴ 
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2020 

16,5 61,0 140,1 
463,0 

795,7 
437,6 

1 913,8 

194 435 639 1604 2537 1175 
6584 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015-2020 

Фізичні особи 2014-2020: 

понад 313 тис. фіз. осіб – учасників програми 
 

6,1 млрд грн. залучених коштів 
 

2,5 млрд грн. відшкодовано Урядом 
 

Попит на «теплі кредити» 

₴ 

ОСББ 2015-2020: 

6 584 ОСББ – учасників програми 
 

1,9 млрд грн. залучених коштів 
 

730 млн грн. відшкодовано Урядом 
 

Кількість виданих кредитів, ОД.                       Сума виданих кредитів, МЛН. ГРН. 

₴ 

2015-2019 рр – дані звітів про виконання паспортів бюджетної програми 
2020 р – оперативна статистика 
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48,8 
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56,4 60,1 64,1 103,9 

КВІТЕНЬ ТРАВЕНЬ ЧЕРВЕНЬ ЛИПЕНЬ СЕРПЕНЬ ВЕРЕСЕНЬ 

                   ОСББ: 
всього залучено 
437,6 млн. грн 

ТЕПЛІ КРЕДИТИ – 2020: українці продовжують впровадження енергоефективних заходів 

1 075,4 млн. грн  
залучено на енергоефективні заходи  

ВСЬОГО за рік: 
 

(залучено за період) 

111 065 родин  
стали учасниками Програми 

Дані за 2020 рік станом на 01.10.2020 

1175 млн. грн 

63,7 

330,9 278,4 170,9 
100,7 130,8 

КВІТЕНЬ ТРАВЕНЬ ЧЕРВЕНЬ ЛИПЕНЬ СЕРПЕНЬ ВЕРЕСЕНЬ 

(залучено за період) 

млн. грн 

КОТЛИ: 
632 учасників 
всього залучено 
24,5 млн. грн 

УТЕПЛЕННЯ ПРИВАТ- 
НОГО ЖИТЛА: 
16 443 учасники 
всього залучено 
613,4 млн. грн 

14,6 

222,0 214,8 
104,4 

34,0 23,6 

КВІТЕНЬ ТРАВЕНЬ ЧЕРВЕНЬ ЛИПЕНЬ СЕРПЕНЬ 01-06 ВЕРЕСНЯ 

(залучено за період) 

0,4 
4,5 

7,2 6,4 
2,5 3,5 

КВІТЕНЬ ТРАВЕНЬ ЧЕРВЕНЬ ЛИПЕНЬ СЕРПЕНЬ ВЕРЕСЕНЬ 

(залучено за період) 

млн. грн 

млн. грн 

млн. грн 

млн. грн млн. грн 

млн. грн 

млн. грн 

млн. грн 

млн. грн 

млн. грн 

млн. грн 

млн. грн 
млн. грн 

млн. грн млн. грн млн. грн 

млн. грн 
млн. грн млн. грн 

млн. грн 

млн. грн 

млн. грн 
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143,77 

218,52 221,18 229,21 231,78 
260,44 260,93 268,72 285,17 288,90 298,96 309,20 322,31 336,48 348,17 348,55 351,49 370,99 

436,13 
477,91 

515,23 
544,69 

734,15 

863,42 

Середнє значення  361,10       

Обсяг залучених ресурсів Середнє значення Питома вага участі регіонів Сума виданих кредитів 

Регіональний попит на «теплі» кредити (фіз. особи та ОСББ/ЖБК), млн. грн  
оперативні дані станом на 01.10.2020 
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1 14 45 72 
137 

175 77 

Всього починаючи з 2014 року з місцевих бюджетів будо виділено 
понад 780 млн грн на співфінансування програми «теплих» 

кредитів. 

ОБСЯГ виділеного 
фінансування, 
млн гривень 

ВІДШКОДОВАНО 
місцевою владою, 
млн гривень 

КІЛЬКІСТЬ  
місцевих програм  4 74 

109 
158 171 174 153 

5 34 71 
119 168 

216 
174 

2019 

↑ 58 разів 

↑ 43 рази 

₴ 

11 

2015 2016 2017 2018 2014 

3 

5 

2020 
(жовтень) 



Теплова енергія 
економія 20,0% - 16 Гкал/міс.  
для будинку 
 

Електроенергія 
економія 8,6% - 899 кВт*год/міс. 
для будинку 
 

Газ 
економія 10,0% - 275 м3 газу/міс.  
для будинку 
 

 
 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОГРАМИ: економію досягнуто за 
усіма видами палива та енергії  

(в середньому на 1 учасника): 

ОСББ/ЖБК 

ФІЗ. ОСОБИ 

Газ 
економія 30% - 89 м3 газу/міс.  
для приватного будинку 

6 

Щорічно результати 
публікуються на офіційному сайті 

Держенергоефективності 

https://saee.gov.ua/uk/consumers/tepli-kredyty 



Розробка нової цільової програми енергоефективності 
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Діюча програма 

ФОКУС - 
стимулювання 

енергоефективності у 
житловому секторі 

(із 2014 р.) 

Стимулювання енергоефективності: 
Проєкт Програми на 5 років 

Житловий сектор (продовження реалізації існуючих механізмів) 
• відшкодування частини суми кредитів для населення (фізичні особи) на 

придбання негазових котлів, енергоефективного обладнання, матеріалів 
 

Промисловість 
• стимулювання підприємств до впровадження енергоефективного обладнання, 

технологій, матеріалів шляхом компенсації частини суми кредитів 

Бюджетна сфера 
• стимулювання розвитку ринку ЕСКО шляхом здешевлення кредитів на 

впровадження енергоефективних заходів на об’єктах державної форми 
власності; 

• проведення санації будівель органів державної влади та забезпечення 
енергетичної ефективності таких будівель на рівні не нижче мінімальних 
нормативних вимог (вимога Директиви ЄС 2012/27/EC) 

Транспорт 
• стимулювання розвитку інфраструктури зарядних станцій для електромобілів 
 
Зелена енергетика 
• стимулювання розвитку біогазу з відходів сільського господарства; 
• стимулювання встановлення  об’єктів ВДЕ в приватних домогосподаврствах 

тощо. 

Ініційовано та розроблено проєкт постанови Уряду  
щодо продовження виконання Програми у 2022-2026 році 

За рішенням Уряду Програму 
продовжено на 2021 рік 

(Фінансування – 150 млн грн; 
Цільова група – приватні будинки) 
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ПОДАЛЬШІ 
УДОСКОНАЛЕННЯ 
МЕХАНІЗМУ 

ВІДНОВЛЕННЯ 
РОБОТИ МЕХАНІЗМУ 
(Найближчим часом Уряд 
внесе законопроєкт до 
ПАРЛАМЕНТУ) 

РОЗШИРЕННЯ РОБОТИ 
МЕХАНІЗМУ  
для модернізації об’єктів в 
сфері теплопостачання, 
водопостачання, 
електричних та газових 
мереж. (законопроєкт 
погоджується із ЦОВВ) 

Кількість  
укладених 

ЕСКО-договорів 
Сума,  

млн грн 

Кількість  
укладених 

ЕСКО-договорів 
Сума,  

млн грн 

Кількість  
укладених 

ЕСКО-договорів 
Сума,  

млн грн 

546 ЕСКО-договорів укладено на суму понад 1,2 млрд грн  
(станом на 05.10.2020)  
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35 тис. Гкал або 60 млн грн зекономили на оплаті 
енергоносіїв 36 міст, реалізуючи 242 ЕСКО-договорів* 

35 тис. Гкал теплової енергії ** 

242 ЕСКО-договори 

60 млн грн економії 

АБО 

36 міст 

Факт. споживання 

Базовий рівень 102 тис. Гкал 

67 тис. Гкал 

Факт. споживання 

Базовий рівень 176 млн грн 

116 млн грн 

ЕКОНОМІЯ 
35% 

ЕКОНОМІЯ 
35% 

* - Інформація щодо економії взята за останній опалювальний сезон (жовт.-квіт. 2019-2020рр.)) 
** - досягнута економія з урахуванням коригування на кліматичні умови 
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Введення в обіг  зелених облігацій  
як окремого підвиду цінних паперів 

Встановлення кола емітентів зелених 
облігацій та правового режиму їх емісії 

Захист прав інвесторів, які вкладають 
кошти у зелені облігації 

ЗЕЛЕНА 
ОБЛІГАЦІЯ  

Запровадження поняття проектів 
екологічного спрямування та основ їх 

таксономії 

Принцип цільового використання 
коштів, залучених від емісії зелених 

облігацій 

цільове використання надходжень на 
фінансування та/або рефінансування 

витрат проектів екологічного 
спрямування,  

1 2 3 

5 6 Принцип розкриття інформації щодо 
реалізації та фінансування проектів 

екологічного спрямування 

Закон України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження 
нових фінансових інструментів 738-IX від 19.06.2020  

ЕМІТЕНТ НЕ МАЄ ПРАВА  
ВЧИНЯТИ БУДЬ-ЯКІ ДІЇ З: 

дострокового  припинення  скасування 

X 

4 

В ПРОСПЕКТІ ЕМІСІЇ 

щодо використання  
залучених коштів  

ЕМІТЕНТ ДОДАТКОВО 
ПОДАЄ ВІДОМОСТІ: ЕМІТЕНТ  ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ   

ЗАБЕЗПЕЧИТИ: 

щодо характеристик 
проекту, оцінки його впливу 

В РІЧНОМУ ЗВІТІ  

X X 
1 

2 

1
0 1 

10 

іншої втрати прав на проект екологічного 
спрямування, а також їх обтяження 

Міжнародні  
фінансові 
організації 

 Юридичні особи 
приватного права 

Спеціалізовані  
установи 

Муніципалітети Уряд 



1 ЕТАП  
(2021-2022 рр.) 

створення правових 
передумов для розвитку 
ринку зелених облігацій, 
запуск ринку 

запровадження керівних процедур, 
правил та стимулів для ринку зелених 
облігацій (відповідних міжнародним) 

проведення інформаційних 
кампаній щодо запровадження 

ринку зелених облігацій 

підготовка і реалізація пілотних 
проектів з випуску зелених облігацій 

різними категоріями емітентів 

сприяння розвитку ринку 
зелених облігацій  
та залученню інвестицій  
на ринок  

створення технічного офісу з 
експертизи проектів 

екологічного спрямування  

2 ЕТАП  
(2022-2023 рр.) 

залучення міжнародних банків 
розвитку  до інвестування в зелені 

облігації України 

налагодження співробітництва   
з міжнародними  фінансовими 

організаціями, фондами 

усунення бар’єрів та створення 
сприятливих умов для залучення 

фінансування на ринок 

формування пулу проектів 
екологічного спрямування 
національного значення 

СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ РИНКУ ЗЕЛЕНИХ ОБЛІГАЦІЙ В УКРАЇНІ 

ПРОЕКТ ПЛАНУ ДІЙ З РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ ЗАПРОВАДЖЕННЯ РИНКУ ЗЕЛЕНИХ ОБЛІГАЦІЙ 

1
1 1 25 
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