
Цей проект отримав фінансування від програми досліджень та інновацій 
Європейського Союзу «Горизонт 2020» за грантовою угодою № 892054.



КОНТЕКСТ 
У країнах Центральної та Східної Європи (ЦСЄ) та в республіках колишнього Радянського 
Союзу (регіон СНД) найбільша кількість енергетично бідних людей у Європі. Це 
пов’язано головним чином з високими цінами на енергію у співвідношенні до доходів 
населення та низькою енергоефективністю будівель, систем опалення та побутової 
техніки.

До 1990 року житлові приміщення у багатоквартирних будинках у країнах ЦСЄ та СНД 
були переважно державними та управлялися державою. Процес масової приватизації у 
житловому секторі в 1990-х привів до сьогоднішньої ситуації,  коли у багатоквартирних 
житлових будинках переважають житлові приміщення з приватною формою власності.

Приватизація також відбулася з деконструкцією системи соціальної безпеки: 
витрати на оплату комунальних послуг та енергію без субсидій різко збільшились, 
обтяжуючи сімейний бюджет. Паралельно відбулася відмова від механізмів 
колективного обслуговування епохи соціалізму, а система управління будинками стала 
неефективною.

Ремонт багатоквартирного будинку вимагає власних фінансових внесків та узгоджених 
дій власників квартир. На цьому тлі, та враховуючи змішаний соціальний склад 
власників, впровадження заходів з енергоефективності будинків, в країнах ЦСЄ та СНД у 
порівнянні з  Західною Європою виглядає більш  складним.

Для вирішення цих питань існує потреба розробити новий підхід, щоб суттєво вплинути 
на енергетичні витрати та зробити заходи з підвищення енергоефективності будинків 
доступними, а отже, зменшити високий рівень енергетичної бідності в цьому регіоні.



ЗАВДАННЯ
Проект ComAct має на меті зробити високоефективні та дорогі вдосконалення з 
підвищення  енергоефективності в багатоквартирних будинках у регіонах ЦСЄ та СНД 
доступними та керованими для енергетично бідних громад, а також створити необхідні 
умови щоб допомоги вивести громади з енергетичної бідності.

Оскільки навіть сьогодні люди з різними доходами живуть разом в одних будинках, 
проект ComAct хоче створити нове розуміння енергетичної бідності на рівні 
багатоквартирних будинків, особливо в ЦСЄ та СНД. Для цього ComAct розширить 
спроможність та організує громади енергетично бідних домовласників в „екосистему” 
з найбільш відповідними місцевими гравцями, що забезпечить енергоефективне 
оновлення багатоквартирних будинків, в яких проживають енергетично бідні 
домогосподарства.

ComAct: Доступні недорогі рішення для високої енергоефективності, зумовлені діями 
громади

НЕДОСТУПНІ 
ВИСОКОЕФЕКТИВНІ 

РІШЕННЯ

НИЗЬКА
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

Міста та місцеві влади

Особи, що приймають 
рішення

Будівельні та енергетичні 
компанії

НУО та організації 
громадянського суспільства

Професіонали з технічними 
навиками

 Компанії з управління та 
обслуговування будинків

Фінансові інституції

Енергетично бідні 
домогосподарства, 

організовані в асоціації 
власників будинків

 ВИСОКА 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

ДОСТУПНІ 
НЕДОРОГІ РІШЕННЯ



МЕТОДОЛОГІЯ
Проект ComAct  перетворить високоефективні та дорогі заходи з підвищення 
енергоефективності  будинків на доступні та недорогі рішення для енергетично бідних  
домогосподарств за допомогою низки фінансових, технічних та організаційних заходів.  
Кожна з цих дій повинна сприяти збільшенню ефективності та  багаторазових вигод від 
реалізації енергоефективних заходів при відносному зменшенню щомісячних витрат на 
інвестиції для енергетично бідних. 

Після ідентифікації та відбору енергетично бідних громад, проект ComAct діятиме за 
трьома основними напрямами:

  розширюватиме можливості та активізує об’єднання власників будинків

  розробить та адаптує фінансові інструменти для сімей з низьким рівнем доходу

  оптимізує технічні рішення, що забезпечують найбільш вигідне співвідношення  
  витрат і вигод для енергоефективних удосконалень в багатоквартирних будинках

Потім цей підхід буде апробований у 5 пілотних країнах, що продемонструє 
застосовність, переваги та потенціал для подолання енергетичної бідності.
Географічно п’ять пілотних країн в проекті будуть представляти різні регіони Європи: 
регіон Центральної Європи (пілотний проект в Угорщині), регіон Південно-Східної 
Європи (пілотний проект в Болгарії), регіон Західних Балкан (пілотний проект у 
Республіці Північна Македонія), регіон Балтії (пілотний проект в Литві) та колишня 
радянська республіка на кордоні з Європейським Союзом (пілотний проект в Україні).
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ПІЛОТНІ ПРОЕКТИ
Пілотні країни були ретельно відібрані для того, щоб забезпечити відтворюваність 
здобутого досвіду в різних субрегіонах Центральної і Східної Європи та в СНД. У кожній 
з 5 пілотних локацій проекту ComAct буде Ресурсний центр, який у тісній співпраці з 
громадами забезпечить необхідні людські ресурси для реалізації проекту, а також буде 
посередником між громадами та ширшою групою зацікавлених сторін.
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ПАРТНЕРИ



КОНТАКТИ

Цей проект отримав фінансування від програми досліджень та інновацій Європейського Союзу 
“Горизонт 2020” за грантовою угодою № 892054. 

Виняткова відповідальність за зміст цієї публікації покладається на авторів. Це не обов’язково 
відображає думку Європейського Союзу. Ні EASME, ні Європейська комісія не несуть відповідальності за 
будь-яке використання інформації, що міститься в ній.
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