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Розділ 3 

Має на меті відповісти на 

важливе питання: що змушує 

власників, навіть бідних, 

брати участь у реконструкції 

будівлі?  У цьому розділі 

досліджуються способи 

залучення енергетично 

бідних громад до 

реконструкції будинків, що 

вважається одним із 

найбільш ефективних та 

стійких способів подолання 

енергетичної бідності в 

багатоквартирних будинках. 

 

Розділ 2 

Представлено основні 

фактори ризику 

енергетичної бідності в 

сегменті вразливих 

багатоквартирних будинків 

та визначено цільові групи 

для відповідної політики. 

Аналіз ґрунтується на 

оглядовому звіті щодо 

концепції енергетичної 

бідності [1], у якому 

обговорюються різні 

уявлення про енергетичну 

бідність і те, як вона 

проявляється в регіонах ЦСЄ, 

СНД та Балкан. 

Досліджуються причини 

енергетичної бідності, 

включаючи такі фактори, як 

дохід, вартість енергії, 

технічний стан будівель, 

систем опалення та інші 

соціальні та фізичні 

характеристики. 

Виконавче резюме 

Цей посібник надає обґрунтовану інформацію про природу енергетичної бідності у міських 

багатоквартирних будинках у трьох постсоціалістичних регіонах у Східній частині Європи: в Центральній та 

Східній Європі (ЦСЄ), в колишній Радянській республіці та в Балканському регіоні. Результати в першу чергу 

базуються на опитуванні домогосподарств, проведеному восени 2021 року за участю 1025 респондентів у 

п’яти пілотних  локаціях проекту ComAct: Бургас в Болгарії, Будапешт в Угорщині, Карпош (Скоп’є) і 

Кавадарці в Північній Македонії, Одеса в Україні та Кайшадорис і Таураге в Литві.  

Аналіз опитування доповнюється науковою літературою та національними і місцевими даними про 

опитування. Посібник складається з трьох основних частин:  

У Посібнику звертається увага на такі відмінності між дослідженими регіонами та Західною і Північною 

Європою,  що впливають на енергетичну бідність: 

Розділ 1 

Надає вичерпну картину об’єктів 

опитування та характеристик 

опитуваного населення. Дослідження 

було спрямовано на власників, які 

проживають у переважно 

неремонтованих багатоквартирних 

будинках із технічним та/або 

соціальним становищем нижче 

середнього, зі значною кількістю 

енергетично бідних мешканців. 

Результати зосереджені на цьому 

конкретному сегменті, якому 

зазвичай приділяється менше 

уваги в літературі про енергетичну 

бідність. Резюме показує, що в 

охоплених домогосподарствах 

проживають люди старшого 

покоління, які мають менше дітей, 

але мають вищу освіту, ніж у 

середньому по країні, що 

відповідає характеру міської 

бідності. 
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• Ціни на енергоносії, як правило, нижчі, ніж у західній частині Європи, але становлять більшу частку 
доходу домогосподарства, оскільки їх доходи, як правило, значно нижчі. 

• Фізичний стан багатоквартирних будинків значно гірший. 

• Понад 90% житлового фонду перебуває у приватній власності, тому енергетична бідність не 
зосереджена в державному фонді орендного житла, а ремонтні роботи вимагають залучення коштів 
власників з низькими доходами. 

Сформульовано наступні висновки щодо природи енергетичної бідності та її зв’язку з готовністю 

власників фінансово підтримувати заходи з відновлення.  

• Енергетична бідність має багато вимірів. Оцінювання їх за різними показниками виявляє різні 
фактори енергетичної бідності та виділяє дещо різні групи, які страждають від енергетичної бідності. 
Деякі люди більше страждають від недостатнього теплового комфорту, тоді як на інших більше 
впливає аспект енергетичної бідності пов’язаний з доступністю послуг. 

• Найсильнішими факторами енергетичної бідності є низький рівень доходу, похилий вік та розмір 
житлової площі на особу. Ці фактори актуальні для всіх п’яти пілотних регіонів, тоді як технічні 
фактори (наприклад, типи опалення або розмір будівлі) більше залежать від конкретної країни. 

• Енергетична бідність найбільше загрожує одиноким пенсіонерам, що мешкають у багатоквартирних 
будинках. Частково це пов’язано з їх, як правило, нижчим доходом і пропорційно великою 
житловою площею, яку їм доводиться опалювати або охолоджувати. 

• Ознаки домогосподарства, які виявилися менш енергетично бідними, ніж очікувалося, включають 
високий рівень освіти, наявність 1-2 дітей та контроль над споживанням енергії. 

• Рівень доходу є найважливішим показником суми, яку люди готові платити за ремонт, як 
одноразово однією сумою, так і частинами у вигляді місячних доплат. Важливим додатковим 
фактором є вік: молоді мешканці більше охоче беруть участь у витратах на ремонт. 

• Незалежно від рівня доходів і віку, мешканці, які живуть у фінансово стабільніших громадах, частіше 
готові платити за ремонт. Згуртованість мешканців також відіграє свою роль: ті, хто незадоволений 
громадою та боїться високої заборгованості, рідше готові вносити свій внесок.  

• Навіть у багатоквартирних будинках, де значну частку домогосподарств можна вважати 
енергетично бідними, більшість респондентів виявляють готовність фінансово сприяти витратам на 
ремонт, особливо в розстрочку. 

Ці спостереження можуть бути підгрунтям для формування політики боротьби з енергетичною бідністю.  

• Визначення енергетичної бідності мають ґрунтуватися на національному/місцевому контексті та 
охоплювати аспекти енергетичної бідності, пов’язані як з комфортом, так із фінансовою доступністю 
послуг.  

• Оскільки дохід є найважливішим фактором енергетичної бідності, фінансова схема ремонту повинна 
включати елемент гранту, який дозволяє брати участь будівлям з малозабезпеченими власниками.  

• У той час як люди похилого віку (особливо одинокі пенсіонери) піддаються найбільшому ризику, 
вони також найменш схильні робити внесок у ремонт. Це вказує на те, що для цієї цільової групи 
необхідно розробити спеціальні фінансові схеми як на місцевому рівні, так і на рівні будівель, які 
можуть включати індивідуальні соціальні субсидії та мобілізацію підтримки сім’ї у процесі ремонту.  

• Стабільні громади на рівні будинків є основою ремонтних робіт, тому регіональні або місцеві влади 
повинні вживати заходи для підтримки функціонування багатоквартирних будинків. Такі зусилля 
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можуть включати в себе добре розроблене законодавство для багатоквартирних будинків, 
створення схем фінансування спільних кредитів, надання технічної допомоги громадам для 
підвищення ефективності управління та підтримку ОСББ в управлінні заборгованістю мешканців.  
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Вступ 

Цей посібник надає інформацію з питань енергетичної бідності для політиків ЄС,  а також для політиків на 

національному та місцевому рівнях з фокусом на  ситуації в постсоціалістичних країнах, а саме в Болгарії, 

Угорщині, Литві, Північній Македонії та в Україні. Політики на різних рівнях можуть використовувати надану 

інформацію та рекомендації для створення спеціальної політики для підтримки глибокої реконструкції 

житлового фонду в цих країнах. 

З кількох причин, таких, як зайнятий співвласниками житла та частково занедбаний житловий фонд, висока 

залежність від нафти та газу, низькі доходи домогосподарств та менш розвинена соціальна допомога, 

енергетична бідність є набагато більшою проблемою в постсоціалістичних регіонах, ніж деінде в Європі. 

Особливою проблемою є висока частка багатоквартирних будинків у міському середовищі, які в основному 

були побудовані в епоху соціалізму, часто без належної ізоляції, оскільки на той час стандарти 

енергоефективності були низькими. У деяких країнах ці будинки, які переважно зайняті власниками, 

працюють без чіткої правової бази для житлових асоціацій. Важливо, що існує велика різниця щодо 

енергоефективності будівельного фонду: країни колишнього Радянського Союзу та Балканського регіону 

стикаються з набагато більш серйозною проблемою енергоефективності, ніж регіон ЦСЄ. Вторгнення Росії 

в Україну, поза сумнівом, посилить як фінансові, так і технічні проблеми житлового фонду. 

Опалення дровами та іншими видами твердого палива є більш поширеним у ЦСЄ та на Балканах, ніж у 

західній та північній частинах Європи. Опалення твердими видами палива особливо поширене в сільській 

і приміській місцевості, але на Балканах воно присутнє і в містах, навіть у багатоквартирних будинках, що 

буває дуже рідко в решті Європи. Оскільки ці види палива рідко включають у вартість комунальних послуг, 

частка домогосподарств із заборгованістю за комунальні послуги, ймовірно, дає занижені показники рівня 

енергетичної бідності в цих країнах. Індикатори енергетичної бідності також не враховують шкідливого 

впливу забруднення повітря в результаті опалення твердими видами палива та використання старих печей 

в цих регіонах. 

Доходи домогосподарств у досліджених регіонах значно нижчі за середні по ЄС, що має важливі наслідки 

як для енергетичної бідності мешканців, так і для енергоефективності житлового фонду. Навіть при 

однаковій частці енергетичних витрат у бюджеті домогосподарства абсолютна сума залишкового доходу 

може мати величезне значення для матеріального становища даної сім’ї чи особи. Крім того, низька 

заробітна плата та обмежені особисті заощадження роблять енергоефективні інвестиції мало доступними 

та малопривабливими для мешканців. Тому державна підтримка та фінансові інструменти для людей з 

низькими доходами є особливо важливими в цих країнах. 

У постсоціалістичних країнах енергетична бідність у багатоквартирних будинках, як правило, притаманна 

співвласникам будинків, часто із змішаним соціальним складом в одному будинку. Оскільки 

енергоефективні заходи з найбільшим ефектом (наприклад, глибока реконструкція будинків) вимагають 

дій на рівні будівлі та співпраці різних власників будинків, існує потреба в методиці визначення 

енергетично бідних будівель, а також енергетично бідних домогосподарств. 

Це відбувається, незважаючи на те, що політика багатьох постсоціалістичних країн зосереджена на 

підтримці низьких цін на енергоносії; а субсидії цін на енергоносії, регульовані ціни та неконкурентні 

енергетичні ринки є типовими інструментами політики в багатьох постсоціалістичних країнах. Хоча 
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збереження низьких цін сприяє доступності енергії та може допомогти бідним домогосподарствам 

уникнути боргів та забезпечити певний рівень енергопостачання, само по собі цього недостатньо для 

вирішення проблеми енергетичної бідності. З одного боку, це не забезпечує будь-які рішення, а з іншого, 

необґрунтовано низькі ціни на енергоносії демотивують проведення енергоефективного ремонту, 

подовжуючи термін окупності інвестицій, особливо у випадку глибокої реконструкції будівель. Оскільки 

неефективні житлові будинки є одним із найбільш значущих джерел викидів CO₂ та забруднення повітря в 

Європі, утримання ціни на енергію на нестабільно низькому рівні також може вважатися проблематичним 

з точки зору охорони навколишнього середовища. 

Унікальна ситуація в постсоціалістичних регіонах означає, що ЄС, національні та місцеві інструменти 

політики та потоки фінансування повинні враховувати як конкретні цільові групи, так і обставини. Цей 

посібник покликаний допомогти саме в цьому. Він прагне продемонструвати конкретні проблеми в п’яти 

вибраних країнах регіону – Угорщині, Болгарії, Північній Македонії, Литві та Україні – а також показати, як 

енергетична бідність виникає у багатоквартирних будинках, які займають власники. Загальною метою 

посібника є підтримка розробки інструментів політики та програм, розроблених для цих країн, щоб досягти 

декарбонізації європейського житлового фонду до 2050 року шляхом його глибокої реконструкції. 

Висновки посібника ґрунтуються на вже розробленому документі проекту ComAct, спрямованому на 

узагальнення наукової концепції енергетичної бідності1 та на опитуванні домогосподарств2, проведеному 

восени 2021 року у п’яти пілотних локаціях, за участю 1025 респондентів, які проживають у 

багатоквартирних будинках у міському середовищі. 

  

 

1 Документ проекту можна знайти за посиланням: https://comact-project.eu/pilot_content/overview-report-on-
the-energy-poverty-concept  
2 Методологію дивись в Додатку A. Опитувальник дивись в Додатку B. 
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1. Огляд опитаної популяції 

1.1. Про місця проведення опитування3  

 

 

3 Індекс людського розвитку (ІЛР) є підсумковим зведеним показником середніх досягнень країни в трьох 
основних аспектах людського розвитку: здоров’я, знання та рівень життя. ІЛР поєднує чотири основні 

 

 
Болгарія 

• Держава-член ЄС, постсоціалістична країна 

на східних Балканах, ЦСЄ 

• Населення: 7 мільйонів 

• ВВП на душу населення: 9 976 доларів 

США 

• ІЛР: дуже високий, 56 місце 

Бургас 

• Населення: 202,700   

• Розташоване у східній Болгарії, на 

узбережжі Чорного моря 

 
Угорщина 

• Держава-член ЄС; 

постсоціалістична країна 

в Центральній Європі 

• Населення: 9.7 

мільйонів 

• ВВП на душу населення: 

15,900 доларів США 

• ІЛР: дуже високий, 40 

місце 

Будапешт 

• Столиця Угорщини  

• Населення: 1.7 мільйона 

• Розташоване в центрі 

Угорщини, на річці 

Дунай 

 
Литва 

• Держава-член ЄС; колишня радянська країна в Балтійському 

регіоні, ЦСЄ 

• Населення: 2.8 мільйонів  

• ВВП на душу населення: 20,000 доларів США 

• ІЛР: дуже високий, 34 місце 

Таураге 

• Населення: 21,520  

• Розташоване на річці Юра, недалеко від узбережжя 

Балтійського моря 

Кайшадорис 

• Населення: 7,366 

• Розташоване між Вільнюсом і Каунасом 

 
Республіка Північна 

Македонія 

• Держава, що не входить до ЄС; 

колишня Югославія,  південні 

Балкани 

• Населення: 2 мільйони 

• ВВП на душу населення: 5,900 

доларів США 

• ІЛР: високий, 82 місце 

Скоп'є, район Карпарош 

• Столиця Північної Македонії 

• Населення: 595,000 

• Розташоване на півночі країни, 

на річці Вардар 

Кавадарці 

• Населення: 38,741 (2002) 

• Розташоване біля озера Тіквеш 

 
Україна 

• Держава, що не входить до ЄС; колишня 

радянська республіка, Східна Європа 

• Населення: 44 мільйони 

• ВВП на душу населення: 3,727 доларів 

США 

• ІЛР: високий, 74 місце 

Одеса 

• Населення: 1.01 мільйона  

• Розташоване на півдні країни, на 

північно-західному березі Чорного моря 

На момент завершення цього звіту, 

Україну атакувала Російська армія. Усі 

результати, представлені в посібнику, 

стосуються ситуації, що передувала 

вторгненню, і на їх актуальність може 

вплинути війна. 
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1.2. Вибірка та методологія  

У процесі опитування було опитано 1025 домогосподарств у п’яти країнах (в кожній було 200 респондентів, 

крім Литви, де вибірка була трохи більшою, 225.) Усі респонденти були власниками житла. Вибірка 

відбувалася на кількох рівнях, оскільки вона мала гарантувати, що опитування виявило дуже специфічний 

сегмент населення: домогосподарства, які проживають у багатоквартирних будинках, у яких частка 

енергетично бідних мешканців вища за середню (деталі вибірки можна знайти в Додатку.) Як наслідок, 

опитування не претендує бути статистично репрезентативним, хоча національні дані, якщо вони доступні, 

є важливим орієнтиром. Скоріше, опитування має на меті відобразити поточні процеси в енергетично 

бідних районах і пролити світло на те, як енергетична бідність виникає в контексті міських 

багатоквартирних будівель і як вона впливає на потенційні процеси реконструкції. Сегмент 

багатоквартирних будівель був особливо важливою умовою, оскільки дуже мало відомо про контекст 

енергетичної бідності в ОСББ та кооперативних будинках. Адже статистика енергетичної бідності, як 

правило, зосереджується на домогосподарствах як одиниці аналізу. У більш загальному плані дослідження 

на рівні країни, як правило, аналізують енергетичну бідність у містах і селах разом, тоді як вони в реальності 

суттєво відрізняються. В результаті відомі показники енергетичної бідності не дозволяють глибоко 

зрозуміти, як проявляється енергетична бідність у багатоквартирних будинках, не кажучи вже про 

специфічний контекст її прояву у постсоціалістичних країнах. У багатьох східних країнах малозабезпечені 

домогосподарства стали власниками багатоквартирних будинків внаслідок масової безоплатної 

приватизації. Витрати на технічне обслуговування та ремонт у цих будівлях мають розподілятися між іноді 

дуже неоднорідною групою власників. 

 Зважаючи на ці передумови, п'ять дослідницьких груп прагнули знайти населення, яке більшою мірою 

схильне до енергетичної бідності. Для цього вони обрали багатоквартирні будинки за наступними 

критеріями: 

• у яких ще не проводилися значні заходи щодо підвищення енергоефективності; 

• що розташовані у районах з відносно низьким соціальним статусом та/або  

• у яких соціально-економічний статус жителів імовірно нижчий від середнього.  

Пілотні райони та будівлі обиралися на основі наявних даних, тому критерії відбору визначалися 

відповідно до кожної конкретної країни. Крім того, будівлі вибиралися з урахуванням різноманітності типів 

опалення та конструкції, оскільки обидва ці фактори сприяють енергетичній бідності. Сам процес 

обстеження був доручений професійним компаніям, що забезпечило кваліфікований процес відбору для 

всіх пілотних проектів. Тим не менш, можливі незначні відхилення від очікувань, оскільки жодна вибірка 

не є ідеальною.4 

1.3. Демографічні характеристики 

Інтерв’юери у пілотних групах були зорієнтовані на те, щоб уникнути надмірного представлення будь-якої 

вікової групи. Проте загальна картина, яка випливає із вибірки, полягає в тому, що респонденти: 

 

показники: очікувану тривалість життя, очікувані роки навчання, середню кількість років навчання та валовий 
національний дохід на душу населення. 
4 Більш детальний опис методології вибірки можна знайти в Додатку А. 
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• мають досить похилий вік;  

• здається, мають менше дітей; 

• живуть на самоті більшою мірою, ніж це випливає з національної статистики їхніх країн. 
Це може бути пов’язано з обраною цільовою групою опитування, а також із визначеними районами 

опитування, які мають свою специфічну демографічну динаміку. 

Що стосується віку опитаних, то тут спостерігаються великі відмінності всередині вибірки: у середньому 

51,2 роки (Литва) та 59,4 роки (Україна).  Серед опитаних в Литві було лише 28% респондентів старше 60 

років, що трохи нижче середнього показника по країні (33%). У той же час в Угорщині, респондентів старше 

60 років було  41% від вибірки, що набагато вище від національних показників (26%). Частка респондентів 

старше 60 років була найвищою в Україні – 53% (див. малюнок 1). Як угорську, так і українську ситуацію 

можна пояснити особливостями досліджуваних мікрорайонів, оскільки в міських районах з низьким рівнем 

доходів у багатоквартирних будинках дуже висока частка людей похилого віку. Крім того, люди цієї вікової 

групи мають більше часу і, здається, більш охоче відповідають на опитування.  

 

Рисунок 1. Частка респондентів старше 60 

Така вікова структура має прямий вплив на інші демографічні характеристики вибірки, а саме на кількість 

дітей та розмір домогосподарства респондентів. Переважна більшість респондентів (80% у всіх країнах) 

живуть у сім’ях без дітей. В угорській вибірці частка бездітних домогосподарств досягла майже 90%. 

Навпаки, у Болгарії, де 25% домогосподарств мали дітей, що насправді вище, ніж у середньому по країні 

(19%) (див. рисунок 2). 
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Рисунок 2. Частка домогосподарств з дітьми та без дітей 

Структура сім’ї має значення з точки зору поточного аналізу, оскільки вибірка в даному випадку не 

дозволяє розглянути проблеми енергетичної бідності, характерні для багатодітних сімей з дітьми. Нарешті, 

частка домогосподарств з однією особою є важливим показником. Люди, які живуть на самоті, значно 

рідше можуть впоратися з кризою, оплачувати рахунки (включаючи рахунки за електроенергію) або 

оплачувати інвестиції в енергоефективність. Тут виділяється Угорщина, де 47% вибірки становлять 

домогосподарства з однією особою, тоді як середній показник по країні становить 31%. Литовська вибірка 

також має високу частку домогосподарств з однією особою – 45%, хоча це не набагато більше, ніж середній 

показник по країні (40%). Домогосподарства з однією особою є менш помітними в Болгарії (18%, нижче, 

ніж у середньому по країні). У Північній Македонії та в Україні частка домогосподарств з однією особою 

була значно вищою за середню: 30% у Північній Македонії, де офіційний середній показник нижче 10%, та 

29% в Україні, де середній національний показник становить 18,7%, а регіональний середній показник по 

Одесі, де розташовані пілотні будівлі, трохи перевищує 10%. 

1.4. Матеріальне становище домогосподарств 

Доходи опитаних значною мірою залежать від їх вікової структури. Старші респонденти мають менший 

дохід, ніж молодші. Різниця, здається, найбільша в Литві і найменша в Україні. Середній респондент з Литви 

старше 60 років мав щомісячний дохід 343 євро, тоді як молодший за 60 – 693 євро5. В Україні респонденти 

старше 60 років мали середньомісячний дохід 169 євро, а особи до 60 років – 186 євро. Проте великі 

відмінності всередині країн, схоже, не пов’язані безпосередньо з суб’єктивною фінансовою оцінкою 

домогосподарств. Старші домогосподарства насправді найбільше задоволені своїми доходами в Литві і 

найменше в Україні, але загалом респонденти старше 60 років значно менше задоволені своїм 

матеріальним становищем. Розглядаючи рівень фінансового задоволення у всій вибірці, найвищий 

показник був у Литві – трохи більше 20% вибірки сказали, що вони живуть комфортно зі своїм нинішнім 

 

5 Вирівняний дохід домогосподарства на одну людину. 
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доходом, – а найнижчий у Північній Македонії та Україні. Частково це пов’язано з тим, що дохід у Литві 

найвищий, а в Україні – найнижчий. У Північній Македонії дохід респондентів віком до 60 років у 

середньому досяг 374 євро, що становить лише трохи більше половини загального середнього показника 

у литовській вибірці. 

 

Рисунок 3. Самооцінка/суб’єктивне благополуччяя 

Як свідчать результати аналізу, що містяться у розділах 2 і 3, домогосподарства з вищим рівнем доходу не 

обов'язково більш задоволені своїм фінансовим становищем, ніж домогосподарства з нижчим рівнем 

доходу. Найсильніший вплив на самооцінку фінансового стану справляє рівень освіти. Респонденти з 

вищою освітою виявляються більш схильними до задоволеності, ніж респонденти без освіти. 

Безробіття відіграє важливу роль лише в кількох країнах із вибірки, особливо в Македонії. Тут 12% 
домогосподарств мають безробітного, тоді як в Угорщині лише 2%6. Ці дані відповідають національній 
статистиці, де тенденції подібні, хоча іноді цифри дещо вищі (наприклад, рівень безробіття у вересні 2021 
року становив 3,8% в Угорщині, 5,5% в Болгарії та 6,7% у Литві). Ці відносно низькі показники безробіття 
відображають дефіцит робочої сили в багатьох країнах постсоціалістичних регіонів, незважаючи на 
економічні труднощі притаманні пандемії. 

Таблиця 1 Частка домогосподарств, у яких є безробітний 

 
BG HU LT MK UА Всього 

Хтось у сім’ї безробітний 4% 2% 6% 12% 6% 6% 

 

6 Зауважимо, що частка респондентів, які є безробітними, у вибірці не дорівнює рівню безробіття, оскільки 
рівень безробіття вимірюється серед працездатних, а не серед усього населення. 
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Рівень освіти є ще одним фактором, який може вплинути на енергетичну бідність. Наведені нижче цифри 

показують частку респондентів з початковою, середньою та вищою освітою7.  

 

 

 

Рівень освіти у вибірці надзвичайно високий в Україні (66% зі ступенем вищої освіти), але він є також 

напрочуд високим у Північній Македонії (47% зі ступенем вищої освіти) та Болгарії (43% зі ступенем вищої 

освіти) – обидва значно вищі, ніж у середньому по країні. Лише в угорській вибірці рівень освіти нижчий за 

національний і, головне, за Будапештський рівень, що вказує на те, що вибірка зосереджена на районах 

міста з нижчим соціальним статусом.  

Виходячи з наведених вище факторів, ми можемо скласти соціальний профіль опитаного населення у п'яти 

пілотних країнах. 

 

 

7 Трирівнева шкала спрощує порівняння рівнів освіти в різних країнах 

Рисунок 4. Частка респондентів з початковою, середньою та вищою освітою у країнах опитування 
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 BG HU LT MK UА 

Вік Середнього віку Похилого віку Молодший вік Похилого віку Похилого віку 

Наявність дітей Багато дітей Мало дітей Помірна 
кількість 

Помірна 
кількість 

Мало дітей 

Структура 
домог-ства 

Великі сім'ї Висока частка 
одиноких 

Висока частка 
одиноких 

Середній, але 
більше 
одиноких, ніж 
на 
національному 
рівні 

Середній, але 
більше 
одиноких, ніж 
на 
національному 
рівні 

Суб'єктивна 
оцінка доходів 

Помірний дохід Помірний дохід Змішаний 
розподіл 
доходів 

Бідніший Бідніший 

Освіта Високоосвічені Менш освічені Високоосвічені Високоосвічені Високоосвічені 

Комплексний 
профіль 

Активне 
населення з 
помірними 
доходами 

Похилого віку, 
нижчий 
середній клас 

Змішаний 
соціальний 
склад 

Похилого віку, 
освічені, з 
фінансовими 
труднощами 

Похилого віку, 
освічені, з 
фінансовими 
труднощами 

Таблиця 2 - Соціальний профіль опитаного населення у п'яти пілотних країнах 

 

Загальні характеристики вибірки

Дані підкреслюють 
важливість віку як 

визначального фактору, що 
впливає на фінансове 

становище, а отже, і на 
вразливість старших 

респондентів.

Хоча розмір 
домогосподарства часто є 

фактором, що визначає 
енергетичну бідність, вибірка 
не дозволяє нам розглянути 
питання багатодітних сімей. 
Однак це також відображає 
загальний характер міської 

бідності, яка більше 
зосереджена на 

домогосподарствах з однією 
особою.

Рівень безробіття відносно 
низький скрізь і не може 

мати відчутного впливу на 
енергетичну бідність для 

цього аналізу.
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1.5. Будинки та мікрорайони  

Хоча мікрорайони, де розташовані обрані будинки, не є предметом дослідження, на основі результатів 

опитування можна зробити деякі загальні зауваження. Ми можемо помітити, що люди, які заселилися після 

2015 року, як правило, молодші, трохи заможніші та мають вищий рівень освіти, ніж раніше заселені 

мешканці. Соціально-економічні характеристики новозаселених помешкань свідчать про стабільно 

депресивні території на всіх об’єктах дослідження, але які не відносяться до міських нетрів. Зміни в 

соціальному складі мешканців відповідають національним тенденціям, оскільки молоді люди всюди мають 

вищий рівень освіти. Так само очевидним є «ефект приватизації», оскільки багато колишніх мешканців 

змогли купити свої помешкання в процесі приватизації за зниженою ціною або взагалі приватизувати їх 

бесплатно, тоді як новоприбулим потрібно було купувати свої квартири на ринку, що вимагало більшого 

рівня доходів, ніж є у мешканців похилого віку.  

Самі будівлі перебувають у різному стані. Це результат методу вибірки: пілотні партнери орієнтувалися на 

будівлі з нижчими доходами, де регулярне технічне обслуговування часто є складним, та/або з гіршим за 

середніми параметрами енергоефективності. Жодна з обстежених будівель не проходила капітального 

енергоефективного ремонту. 

Різні типи будівель  були обрані у п’яти пілотних країнах. Фотографії є ілюстраціями обраних типів будівель, 

але вони не є фотографіями опитаних будівель.   

Бургас, Болгарія 

Тип опалення був основним критерієм вибору в Болгарії, де були включені будівлі з централізованим 

опаленням і без нього. Тут обстежені будівлі зосереджені в трьох кварталах, жоден з яких не є більш 

престижним за будь-який інший. 

 

Рисунок 5. Типові багатоквартирні будинки в Бургасі, Болгарія  
(ілюстрація вибраних типів будівель). Джерело: ComAct.  
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Будапешт, Угорщина 

В Угорщині було досліджено три типи будівель, які є типовими для багатоквартирних будівель у Будапешті: 

1. Будинки, побудовані до Другої світової війни за традиційними будівельними технологіями. 

2. Будинки 1950-1960-х років з цегли та промислових блоків. 

3. Будинки в найбільшому житловому масиві району, побудовані зі збірних бетонних панелей (див. 

Велика панельна система, метод будівництва LPS) у 1970-х роках. 

Вони розташовані на трьох окремих територіях району 3 Будапешта. Жодна з цих трьох територій не 

вважається «нетрями» або дуже маргіналізованою, хоча в них багато бідних мешканців. Будинки були 

обрані на основі, так званої, «кризової карти», яка була доступна для пілотної команди. Було виділено ті 

багатоквартирні будинки в місті, які страждають від соціальної депривації, з урахуванням кількох 

соціальних факторів (наприклад, безробіття, рівень освіти, частка муніципальних одиниць тощо). У 

Будапешті мешканці панельних будинків, які становили 50% угорської вибірки, як правило, мають нижчі 

доходи, а іноді й менш освічені. Ця половина вибірки включає панельні будинки, розташовані на околицях, 

що також підвищує ймовірність наявності у мешканців нижчого соціально-економічного статусу. 
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Рисунок 6. Типові багатоквартирні будинки в Будапешті, Угорщина (ілюстрація вибраних типів будівель). 
Традиційний до Другої світової війни (зверху), 1950-1960-х років  побудови (посередині), великий житловий 

будинок, побудований за панельною технологією (внизу). Джерело: ComAct. 

Таураге та Кайшадорис, Литва 

Литва вибрала: 

1. Цегляні будинки з централізованим опаленням. 

2. Панельні будинки з централізованим опаленням. 
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Обидва типи будівель побудовані в соціалістичну епоху. Майже всі будівлі підключені до системи 

централізованого опалення, але деякі будинки відключені та використовують індивідуальне опалення. 

Об’єктами обстеження є два невеликих містечка (Таураге та Кайшадорис). Опитування включало різні 

райони. Воно охопило майже всі багатоквартирні будинки в Кайшадорисі, а також ті, які ще не утеплені в 

Таураге. Ці дві категорії будівель не мають відмінних рис ні в технічному,  ні в соціальному плані, ні з точки 

зору енергоефективності. Обидва вони є типовими багатоквартирними будинками. 

 

 

Рисунок 7. Типові багатоквартирні будинки в Таураге та Кайшадорисі, Литва  
(ілюстрація вибраних типів будівель). Джерело: ComAct. 
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Район Карпош, Скоп'є та Кавадарці, Північна Македонія 

У Північній Македонії було обрано дві категорії будівель: 

1. Будинки, побудовані до 1965 року. 

2. Будинки, побудовані  між 1965 та 1980 роками. 

Очікувалося, що в другій категорії будинків буде проживати більше людей з невеликими доходами. 

Вибрані будинки розташовані в двох муніципалітетах ‒ Карпош і Кавадарці. Карпош — один із 10 

муніципалітетів у столиці Скоп’є. Кавадарці — місто зі 118 багатоквартирними будинками, які розкидані по 

всьому місту. Вся територія Карпошського муніципалітету підключена до централізованого опалення, тож 

власники житла мають можливість користуватися ним чи не користуватися; власники будинків з Кавадарці 

не мають доступного централізованого опалення, і їх єдиний доступний варіант – індивідуальне опалення. 
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Рисунок 8. Типові багатоквартирні будинки в районі Карпош, Скоп'є та Кавадарці, Північна Македонія 
(ілюстрація вибраних типів будівель). Джерело: ComAct. 

 

Одеса, Україна  

В Україні опитування проводилося в місті Одесі. Було обрано три основних типи будівель: 

1. 5-поверхові будинки, так звані «хрущовки», збудовані в 1957-1985 рр. 

2. 9-поверхові будинки, побудовані із збірних будівельних панелей. 

3. 16-поверхові будинки (висотки). 

За соціальними показниками в Одесі немає  районів, які можна віднести до категорії  "нетрі". Будинки були 

обрані за рівнем заборгованості мешканців за комунальні послуги, що був вищим за середній. Будинки 

розташовані в трьох районах: Київському, Малиновському та Суворовському.   
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Рисунок 9. Типові багатоквартирні будинки в Одесі, Україна (ілюстрація вибраних типів будинків). 5-поверхові 
«хрущовки» (верх), 9-поверхові панельні будинки (середина), 16-поверхові висотки (внизу).  

Джерело: Wikimedia Commons. 

 

Результати опитування відображають припущення, що мешканці з вищою освітою або рівнем доходу 

віддають перевагу певним типам будівель. В Угорщині, наприклад, існує ієрархія престижу при виборі між 

типами будівель, причому в традиційних цегляних будівлях пропорційно проживають дещо краще освічені 

респонденти з вищими доходами. Водночас у Північній Македонії такого співвідношення встановити не 

вдалося, тоді як в Україні картина досить суперечлива: мешканці висоток (16-поверхівки), як правило, 

живуть дещо краще, тоді як два інших типи забудови приваблюють порівняно більше жителів з вищою 

освітою. 

Щодо технічного стану будівлель, то ми можемо покладатися лише на суб’єктивну оцінку інтерв’юерів, 

оскільки не мали можливості пов’язати опитування з результатами технічних перевірок. На наступному 

малюнку представлена зовнішня оцінка будівель інтерв’юерами. 

 

Рисунок 10. Стан будівель, оцінка інтерв'юерів 

Оцінки інтерв’юерів не дозволяють проводити порівняння між країнами, оскільки інтерв’юери, швидше за 

все, оцінювали будівлі в порівнянні з типовою будівлею даної країни. Швидше, цифри ілюструють стан 

будівель у порівнянні з їхніми аналогами в тій самій локації. Щодо соціального складу будівель, то ми 

бачимо значний зв’язок між матеріальним становищем респондента та умовами забудови. У трьох країнах 

– Болгарії, Північній Македонії та Литві – респонденти з нижчим рівнем доходу частіше живуть у будівлях, 

які за оцінками експертів були в незадовільному стані. 

Що стосується розміру житла, вибірка виглядає дуже збалансованою. Тут виділяється лише Болгарія, де 

середній розмір житла на 20-25 м² більше, ніж квартири в чотирьох інших країнах.  
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Рисунок 11. Середній розмір помешкань 

Наостанок було обстежено систему опалення будівель, яка є вирішальним фактором енергетичної бідності, 

оскільки суттєво впливає на вартість опалення, а також на здатність домогосподарств регулювати своє 

споживання. Ми розглянули використання централізованого опалення, яке може бути екологічно чистим, 

але досить негнучким способом опалення, який часто важко регулювати та адаптувати до фактичних 

потреб в опаленні. 

Було виявлено великі відмінності між країнами в результаті різних стратегій вибірки. В Україні та Литві 

переважна більшість домогосподарств проживає в будинках з централізованим опаленням, тоді як у 

Болгарії лише п’ята частина респондентів має доступ до централізованого опалення.  

 

Рисунок 12. Частка житлових будинків, які використовують централізоване опалення 

У кожній країні домогосподарства могли або все ще можуть відмовитися від системи централізованого 

опалення, навіть якщо це є домінуючою формою опалення в будівлі. У нашій вибірці 15-17% 

домогосподарств вирішили зробити це в Болгарії та Литві. Ці домогосподарства могли вибирати  

альтернативні джерела опалення, включаючи електричне, опалення за допомогою кондиціонування 
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повітря або навіть дров. Хоча ця стратегія забезпечує велику гнучкість для домогосподарств, вона 

негативно впливає на навколишнє середовище.  

Якщо подивитись на загальну картину опалення по країнах, то можна побачити, що домогосподарства, які 

не використовують централізоване опалення як основне джерело опалення, часто вибирають для 

опалення індивідуальні електричні рішення або кондиціонери. Обидва ці варіанти є можливими та 

бажаними в південних країнах, як показано на кругових діаграмах нижче. 

 

 

 

Багатоквартирні будинки Македонії виділяються тим, що використовують для опалення дрова і вугілля, що 

рідко зустрічається в інших країнах. В Угорщині особливо важливе значення має газове опалення, що дає 

можливість індивідуального опалення житла. 

Споживання палива значно різниться між країнами-членами ЄС та асоційованими країнами. Тверді види 

палива, такі як вугілля та біомаса, більш поширені в Центральній та Східній Європі, ніж у Західній Європі. 

Зрозуміло, що використання твердих видів палива також нерівномірно поширено всередині країн. 

Зокрема, більша тенденція до залежності від твердих видів палива ‒ в сільській та приміській місцевості. 

Рисунок 13. Використання видів систем опалення в п'яти країнах 
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Основною причиною використання цих видів палива є відсутність сучасних джерел енергії, таких як газ та 

відновлювані джерела енергії, або недостатній розвиток енергетичної інфраструктури. 

Наш аналіз фізичних характеристик нашої вибірки, який дає уявлення про багатоквартирні будинки з 

більшою, ніж середній, часткою енергетично бідних домогосподарств, підсумований у наступній таблиці:  

Таблиця 3. Аналіз фізичних характеристик вибірки 

 BG HU LT MK UА 
Вибрані типи 

будівель 
Бургас:  

• Панельні з 
ЦО 

• Панельні 
без ЦО 

 
Неізольовані 

Будапешт:  

• Традиційні 
будівлі до 
Другої 
світової 
війни   

• 1950-60-х років 
з цегли та 
блоків 

• Панельні 1970-х 
років  

Неізольовані 

Кашадорис та 
Таураге: 

• Цегляні 

• Панельні 
 
Неізольовані 

Карпош 
(Скоп’є) та  
Кавадарці: 

• До 1965 

• 1965-80 
 
Неізольовані 

Одеса:  

• 5-поверхові 
«хрущовки» 

• 9-поверхові 
панельні 

• 16-поверхові 
панельні 
висотки 
 

Неізольовані  

Стан 
будівель,  

оцінки 
інтерв’юерів 

Прийнятний, 
поганий 

Прийнятний Змішаний Проблемний Прийнятний, 
поганий 

Середній 
розмір 

помешкань 

71.5 м² 51.5 м² 48.7 м² 57.8 м² 55.4 м² 

Види 
опалення 

Централізоване  
опалення та 
індивідуальне  
(електричне, 
кондиціонер) 

Централізоване  
опалення та 
індивідуальне  

(газ) 

Централізоване 
опалення та 
індивідуальне  

(газ) 

Централізоване 
опалення та 
індивідуальне 
(кондиціонер, 
електрика, 
тверде паливо) 

Переважно 
централізоване 
опалення 

Загальні примітки

Енергетична бідність у багатоквартирних 
будинках часто з’являється у стабільних 

мікрорайонах, де населення є змішаним за 
рівнем доходів.

Мешканці багатоквартирних будинків у 
регіоні використовують різноманітні методи 
опалення, включаючи навіть тверде паливо, 

наприклад, дрова та вугілля в Північній 
Македонії, що дуже відрізняється від джерел 
опалення, характерних для Західної Європи.
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2. Енергетична бідність у багатоквартирних будинках у країнах 
ЦСЄ, СНД та Балкан 

2.1. Що таке енергетична бідність? 

Енергетична бідність – це не те саме, що бідність за доходами. Хоча бідність за доходами є важливим 

фактором, енергетична бідність заслуговує на власне визначення, оскільки вимагає вирішення конкретних 

проблем, пов’язаних з енергетикою. Домогосподарства можуть стати енергетично бідними, навіть якщо 

вони не є малозабезпеченими за доходами, просто через технічний стан свого житла. Наприклад, вони 

можуть жити в погано ізольованих і більших за розмірами будинках, або мати доступ лише до дорогих 

джерел опалення, наприклад, електрики. 

У Європі енергетична бідність спричинена насамперед поєднанням низького доходу, високих цін на 

енергоносії та низької енергетичної ефективності будівель [1]. Це не є взаємовиключними причинами 

енергетичної бідності, які можуть виникати одночасно. Більше того, у деяких областях загальна 

доступність енергетичних послуг може бути недостатньою. 

Енергетичну бідність важко визначити, про що свідчить різноманітність визначень енергетичної бідності та 

складність міжнародних порівнянь. Однак зростання обізнаності політиків та громадянського суспільства 

про вплив енергетичної бідності, відсутність загального визначення та системи моніторингу сприяли тому, 

що ці питання стали центральними в політичному порядку денному в ЄС. 

У 2021 році Європейська комісія заснувала Консультативний центр з питань енергетичної бідності (EPAH) 

[2], який має на меті допомогти вченим і політикам у створенні спільного розуміння концепції енергетичної 

бідності та у розробці заходів проти неї. За даними Консультативного центру, «достатнє тепло, 

охолодження, освітлення та електроенергія для електроприладів є основними послугами, необхідними 

для забезпечення енергоефективних будинків та гідного рівня життя, теплового комфорту та здоров’я 

громадян. Енергетично бідні домогосподарства відчувають недостатній рівень цих основних енергетичних 

послуг». Недостатній рівень послуг може бути пов’язаний із фінансовими чи технічними причинами або їх 

поєднанням. 

На початку 2022 року члени Європейського парламенту вперше запропонували загальноєвропейське 

визначення енергетичної бідності [3]: «Домашні господарства з найнижчими децилями доходів, чиї 

витрати на енергію вдвічі перевищують середнє співвідношення між витратами на енергію та 

наявним доходом після вирахування вартості житла». 

Оскільки енергетична бідність є багатовимірним явищем, яке можна виміряти кількома способами, існує 

кілька індикаторів для її кількісної оцінки. Консультативний центр ЄС з енергетичної бідності опублікував 

рекомендації з чотирма основними індикаторами, які можна використовувати для вимірювання 

енергетичної бідності. Такими показниками є [4]: 

• Неможливість підтримувати належне тепло в будинку (суб'єктивна оцінка мешканця). 
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• Заборгованість по рахунках за тепло та електроенергію8. 

• Висока частка витрат на енергію: частка домогосподарств з витратами на енергію вдвічі перевищує 

національну медіану (2M). 

• Низькі абсолютні витрати на енергію або «прихована енергетична бідність» – частка 

домогосподарств з енерговитратами нижче половини національного медіани (M/2). 

Як показує цей перелік, деякі показники описують відсутність достатнього комфорту в житлі (неможливість 

підтримувати тепло в будинку), тоді як інші показники зосереджуються на питанні недоступності енергії – 

або у вигляді заборгованості по комунальних платежах, або у непропорційних витратах на електроенергію 

порівняно з доходами домогосподарства (2М). Різні показники вказують на різні явища. Індикатор 2M 

здебільшого зосереджується на домогосподарствах, які змушені витрачати занадто багато свого доходу на 

енергію через низькі доходи та/або високу вартість енергії, тоді як індикатор M/2 може виявити 

домогосподарства, які економлять енергію за рахунок недостатнього опалення. Крім того, різні індикатори 

акцентують увагу на різних цільових групах: хоча деякі показники є вирішальними в міському контексті, 

інші частіше зустрічаються в сільській місцевості. Так само, якщо деякі показники вказують переважно на 

одиноких пенсіонерів, інші більш чутливі до сімей з дітьми. 

 Було зроблено кілька інших спроб розробити показник, який адекватно відображав би суть проблеми, 

наприклад, показник "Низький Дохід Висока вартість" (Low Income High Cost, LIHC). Однак, в основному, ці 

показники є досить складними для вимірювання9. Складність всіх вимірів полягає в тому, щоб дати досить 

точне визначення енергетичної бідності і мати відповідні дані для її обчислення. Наприклад, метод LIHC 

добре відображає як теплову комфортність помешкання, так і доступність енергетичних послуг, оскільки 

він враховує залишковий дохід домогосподарства після оплати рахунків за енергію, а також кількість 

енергії, яка потрібна для опалення квартири. Однак застосування такого показника вимагає такої 

величезної кількості даних, що робить його таким, що рідко використовується на практиці. 

Хоча офіційні національні визначення енергетичної бідності в більшості європейських країн відсутні, 

статистика на основі первинних показників, представлених вище, доступна на рисунку 13. 

Рисунок 14. Візуалізація статистики для порівняння між країнами. 

 

8 Ці два показники вимірюються у порівняльний спосіб статистикою доходів і умов життя Європейського Союзу 

– EU SILC.   

9 Наприклад, Показник низьких доходів і високих витрат: домогосподарство вважається енергетично бідним 

коли: 1) його необхідні витрати на паливо вище середнього національного рівня (змодельовано відповідно до 

типу будівлі, розміру квартири та складу домогосподарства) і 2) якщо після витратити цієї необхідної суми, у 

нього залишиться залишковий дохід нижче офіційної межі бідності. 
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Рисунок 14. Показники енергетичної бідності для країн проекту10 

Розрив в рівнях енергетичної бідності в Європі 

Хоча європейська економічна інтеграція обіцяла зближення нових держав-членів зі "старими", всередині 

ЄС та між західно-північною та південно-східною частинами Європи все ще існують відмінності у цінах на 

енергію, доходах домогосподарств та в енергоефективності будівель і приладів. Це має безліч 

економічних, історичних і політичних причин і призводить до значної нерівності між державами-членами 

щодо схильності домогосподарств до енергетичної бідності. Це відображається в географічному розподілі 

нездатності підтримувати будинки належним чином теплими взимку, як показано на рисунку 14 нижче.11  

 

10 Дані, пов’язані з неможливістю забезпечити належне тепло в будинку для Болгарії, Угорщини та Литви, взяті 

з останніх даних Євростату. (https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_mdes01&lang=en ); 

інші дані отримані від Консультативного центру з питань енергетичної бідності 

(https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20211105-1 ). Останні дані для Північної 

Македонії та України взято з нещодавнього дослідження, опублікованого Енергетичним співтовариством [6].  
11 https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20211105-1  

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_mdes01&lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20211105-1
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20211105-1
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Рисунок 15. Географічний розподіл нездатності домогосподарств підтримувати належне тепло в своїх 
будинках по всій Європі 

Тим не менш, за останнє десятиліття відбулися зміни: незначне зменшення енергетичної бідності в країнах 

Західної Європи та більший спад у Центральній Європі [6]. Рисунок 15 ілюструє тенденцію зміни частки 

домогосподарств, які в середньому не можуть підтримувати тепло в своїх помешканнях взимку в регіоні 

ЦСЄ та в країнах ЄС-27.  
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Рисунок 16. Характеристика неможливості зігріти дім взимку в регіоні ЦСЄ  

Залишається питання, які основні фактори сприяють цим відмінностям в рівнях енергетичної бідності в 

Європі? Як було зазначено у звіті проекту ComAct D1.1 [1], найважливішими причинами більш високого 

рівня енергетичної бідності в регіонах ЦСЄ, СНД та Балкан є нижчі доходи та гірший стан житлового фонду. 

Це посилюється використанням неефективного палива, соціальними та економічними наслідками 

приватизації та провалами в соціальній політиці, зокрема, через низьку частку домогосподарств, які 

отримують житлові субсидії. Цікаво, що розрив у рівнях енергетичної бідності існує, незважаючи на нижчі 

ціни на енергоносії в постсоціалістичному  та у пострадянському регіоні. 

Рівень енергетичної бідності у вибірці на основі різних показників 

Метою соціологічного опитування проекту ComAct було висвітлити основні чинники енергетичної бідності 

в регіоні. Щоб досягти цієї мети, спочатку потрібно було визначити енергетично бідні домогосподарства. 

Для цього було визначено перелік потенційних індикаторів енергетичної бідності, які можна розрахувати 

за допомогою даних опитування. Цими показниками є:12  

1. Неможливість зігріти дім взимку ‒ це загальновизнаний основний показник енергетичної бідності, 

який має суб'єктивну характеристику (як люди відчувають, що вони можуть або не можуть обігріти 

своє житло) і параметр доступності, що враховує фінансові можливості респондентів. 

 

12 Одним із найпоширеніших показників енергетичної бідності є частка домогосподарств із заборгованістю по 

оплаті комунальних послуг. Однак у нашій вибірці цей показник виявився незначним.  
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2. Неможливість зберегти вдома комфортну прохолоду влітку: оскільки зміна клімату посилюється, 

хвилі спеки загрожують здоров’ю все більшої кількості людей, що підкреслює зростаючу важливість 

здатності зберігати прохолоду в будинках. 

3. Частка домогосподарств, витрати на електроенергію яких перевищують 15% їхніх доходів: цей 

показник близький до показника 2M, описаного вище, але, оскільки ми не маємо точної інформації 

про середній рівень вартості енергоресурсів та доходів у пілотних містах, нам довелося встановити 

загальний поріг, близький до медіанних показників у більшості європейських держав. 

4. Співвідношення витрат на енергію та доходу: це не показує, чи є домогосподарство енергетично 

бідним, але дозволяє оцінити масштаб проблеми доступності, з якою стикається домогосподарство. 

Оскільки опитування не було статистично репрезентативним, воно не може надати докази щодо точних 

показників енергетичної бідності в багатоквартирних будинках у пілотних країнах. Крім того, оскільки 

вибірка була заснована на дещо різних критеріях у кожній пілотній країні – цифри не обов’язково 

відповідають різниці щодо  рівня енергетичної бідності в різних країнах. Замість того, щоб робити 

твердження щодо рівня енергетичної бідності в пілотних країнах, цей посібник має на меті дослідити 

причини та характеристики енергетичної бідності на кожній пілотній локації, порівнюючи різні групи в 

кожній вибірці, а не порівнюючи зразки один з одним. Залежно від обраного показника частка енергетично 

бідних домогосподарств  змінюється від країни до країни. Тим не менш, надзвичайно високі показники 

двох індикаторів комфорту в Україні – див. рисунок 16 нижче – означають, щонаприклад, в Одесі існує 

надзвичайно серйозна проблема енергетичної бідності, принаймні в будівлях, подібних до тих, які 

охоплені опитуванням. 

На рисунку 16 показано рівень енергетичної бідності в п'яти пілотних локаціях на основі результатів 

опитування. 
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Рисунок 17. Рівні енергетичної бідності в п'яти пілотних локаціях за результатами опитування 

Дані також підкреслюють, що суб’єктивний 

тепловий дискомфорт мешканців скрізь вищий, ніж можна було б вважати, спираючись на показник 

енергетичної бідності – частку домогосподарств, які витрачають понад 15% свого доходу на енергію. Крім 

того, згідно з національними даними, в Угорщині та Литві, де кондиціонування повітря не поширене, 

Рисунок 18. Енергетично бідні домогосподарства за 
двома показниками комфорту 

Рисунок 19. Енергетично бідні домогосподарства за 
показником комфорту та індикатором доступності 
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особливо серед людей з низьким рівнем доходу, утримувати прохолоду в будинку влітку набагато 

складніше, ніж підтримувати достатнє тепло взимку.  

Наведені вище цифри показують, що лише невелика кількість домогосподарств можна вважати 

енергетично бідними за всіма аспектами. Більшість страждає від одного виду енергетичної бідності. Це 

може бути пов’язано з різними стратегіями домогосподарств: деякі наполягають на зниженні витрат на 

комунальні послуги (тому витрачають меншу частку свого доходу на рахунки за енергію), але жертвують 

своїм тепловим комфортом або не можуть належним чином утеплити свої квартири. Крім того, технічні 

характеристики будівель можуть відрізнятися: хоча деякі домогосподарства мають достатній дохід для 

оплати комунальних послуг, погані енергетичні параметри будівлі в поєднанні з нерегульованою системою 

централізованого опалення унеможливлюють комфортне опалення приміщень. 

На рисунку 19 показана частка домогосподарств з недоопалюваним житлом. Аналіз ґрунтується на двох 

питаннях: у першому випадку респондентів запитували про температуру у вітальні взимку, а в другому — 

чи всі кімнати (крім ванних кімнат, гардеробів тощо) опалюються взимку. 

 

Рисунок 20. Частка неопалюваних квартир, виміряна двома способами 

На рисунку 20 представлена частка домогосподарств, яким довелося обмежити свої витрати на основні 

потреби (наприклад, продукти харчування, ліки тощо), щоб вчасно сплачувати рахунки за комунальні 

послуги. Цей показник можна інтерпретувати як доступність на основі самооцінки респондентів. 
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Рисунок 21. Частка домогосподарств, яким довелося обмежити витрати на основні потреби 

 

  

Основні висновки

Індикатори енергетичної 
бідності в цілому, а також у 

нашому опитуванні визначають 
різні типи вразливих груп. У той 

час як одні індикатори 
акцентують увагу на фінансових 
наслідках енергетичної бідності, 

інші підкреслюють технічні 
труднощі, пов’язані з 

неможливістю забезпечити 
достатній тепловий комфорт 

для своїх помешкань.

Оскільки показники 
енергетичної бідності 

зосереджені на різних цільових 
групах, підходи для розвитку 
інструментів політики у цій 
сфері також можуть бути 

різними – корисно проводити 
локальні опитування, щоб 

висвітлити різні грані 
енергетичної бідності.

Аналіз результатів опитування 
показав, що українське 

населення, принаймні в Одесі, 
набагато більше страждає від 

енергетичної бідності, ніж 
населення інших країн.
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2.2. Фактори енергетичної бідності: уразливі домогосподарства та фактори ризику 

Однією з головних дослідницьких цілей опитування було виявити найважливіші фактори енергетичної 

бідності. Ця спроба може допомогти визначити ті соціальні групи та типи будівель, які мають найвищий 

ризик енергетичної бідності. Паралельно ми можемо зрозуміти причини енергетичної бідності – чи то 

через відсутність доходів, поганий фізичний стан будівель, проблеми з опаленням чи навіть специфічну 

демографію домогосподарств. 

У літературі про енергетичну бідність наголошується, що вона може мати багато причин і впливати на різні 

групи людей. 

 

Рисунок 22. Драйвери енергетичної бідності та ключові показники. Джерело: Внутрішній звіт 2015 [5] 

Під час опитування було проаналізовано вплив таких факторів на енергетичну бідність:  

• Соціальні фактори: 

 Фінансова ситуація 

 Вік 

 Структура домогосподарства, кількість дітей 

• Фізичні фактори: 

 Засоби опалення  

 Будівельні характеристики 
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 Розмір квартир 

З методологічних міркувань дослідниками було обрано співвідношення витрат на енергію та доходів як 

показник для порівняння впливу різних факторів13, хоча це не найдосконаліший показник енергетичної 

бідності. У п’яти пілотних країнах існують деякі загальні закономірності (наприклад, дохід або вік), тоді як 

деякі фактори або не можна порівняти через дещо різні вибірки (наприклад, типи опалення), або залежать 

від конкретної країни. У наступному розділі представлені основні фактори ризику енергетичної бідності в 

кожній країні та запропоновані потенційні комплекси заходів проти енергетичної бідності. 

Фінансові аспекти енергетичної бідності  

Як і результати попередніх досліджень (наприклад, ВООЗ, 2022), наші дані підкреслюють, що 

найважливішою причиною енергетичної бідності є низький рівень доходів. Зв’язок є найчіткішим у вимірі 

доступності енергетичних послуг: у всіх країнах це найбільше впливає на те, скільки домогосподарство 

витрачає на енергію порівняно з його доходом. Крім того, низький дохід пояснює вразливість певних 

соціальних груп, як ми бачимо з наведеного нижче аналізу. Як показує наступний рисунок 22, чим вищий 

дохід домогосподарств, тим меншу частку доходу вони витрачають на енергію. 

 

Рисунок 23. Співвідношення витрат на енергію до доходу та доходи домогосподарства 

Показник комфорту (можливість обігріти або охолодити житло) менш чутливий до доходу. Частково це можна 

пояснити тим, що застосовані нами показники комфорту вимірюють саме суб’єктивне відчуття дискомфорту, яке 

 

13  З таким розміром вибірки ми могли б проаналізувати складний ефект різних незалежних змінних за 
допомогою регресії у випадку безперервної залежної змінної, яка є співвідношенням витрат на енергію та 
доходу. Інші показники є бінарними і можуть бути проаналізовані лише у дво- або тривимірних перехресних 
таблицях, які дають змогу порівняти вплив двох незалежних змінних. 
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може не відповідати реальній фінансовій ситуації. З іншого боку, на тепловий комфорт також можуть 

сильно впливати технічні параметри, наприклад проживання в будівлі з низькою енергоефективністю.  

 

Наведені нижче цифри14  представляють середній дохід та дохід енергетично бідних домогосподарств (на 

особу) за різними показниками. Ми бачимо різницю між показниками комфорту та доступності, причому 

ті, які класифікуються відповідно до показників доступності як енергетично бідні, мають значно нижчий 

дохід. У деяких випадках це становить від половини до двох третин середнього, але у випадку Литви ті, хто 

витрачає більше 15% свого доходу на енергію, мають дохід на душу населення лише на рівні однієї третини 

від середнього. 

 

 
  

 

14 Усі цифри представляють вирівняний чистий дохід на людину. 
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Менш суб’єктивним виміром теплового комфорту є температура житлового приміщення взимку. Якщо ми 

подивимося на це, то виявимо, що в чотирьох з п’яти країн люди, які недогрівають свою квартиру, мають 

нижчі доходи, ніж ті, хто цього не робить. 

Результати опитування показують, що низький дохід є найбільш загальною причиною енергетичної 

бідності. Однак, щоб знайти найефективніші інструменти боротьби з енергетичною бідністю, варто 

звернути увагу на інші причини проблеми, а також подивитися на цю проблему у розрізі цільових груп. 

Найбільш вразлива група – жінки похилого віку 

Найбільш постійна закономірність, яку висвітлює наше опитування, — це вразливість літніх людей, 

особливо одиноких пенсіонерів. Це найбільш вражає, коли ми дивимося на доступність (витрати більше 

15% доходу на енергію). У трьох країнах (Болгарія, Угорщина та Північна Македонія) літні люди також 

значно частіше не можуть забезпечити належну температуру у своїх домівках. Скрізь бачимо різницю між 

тепловим комфортом двох вікових груп, але в Україні та Литві ця різниця виявилася статистично 

незначущою. 

Рисунок 24. Дохід середніх та енергетично бідних 
домогосподарств за різними показниками в пілотних країнах 
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Чому літні люди більше схильні до енергетичної бідності? Причина частково в тому, що пенсії забезпечують 

значно нижчий дохід в усіх країнах. Тільки в Україні дані дослідження не показують суттєвої різниці в 

доходах між віковими групами. Відповідно, Україна є одним із двох місць, де тепловий комфорт 

домогосподарств, де проживають люди старшого віку, несуттєво гірший, ніж у молодших. 

Рисунок 25. Енергетична бідність за віковими групами в кожній країні 
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З іншого боку, вік залишається сильним фактором енергетичної бідності, який свідчить про наявність 

додаткових нефінансових причин, навіть якщо не враховувати параметр доходу. 

Респонденти старше 60 років частіше живуть на самоті та/або у пропорційно більшому житлі, ніж молодші 

респонденти у всіх країнах ComAct. Аналіз показує, що низький дохід, самотність і високий вік впливають 

на доступність енергії незалежно один від одного, а це означає, що самотність збільшує ризик енергетичної 

бідності не лише серед пенсіонерів, але й у випадку молодих людей. Дані показують, що вразливість як 

літніх людей, так і одиноких домогосподарств полягає у відносно великій житловій площі на одну людину, 

що означає більше площі для опалення, освітлення тощо з однієї пенсії чи заробітної плати. У всіх країнах 

кількість м²/особу є надійним показником енергетичної бідності, особливо коли йдеться про фінансову 

доступність. 

У трьох країнах – Угорщині, Північній Македонії та в Україні –  респонденти похилого віку частіше живуть у 

будинках, що перебувають у гіршому технічному стані, що також підвищує їхню вразливість до енергетичної 

бідності. 

Рисунок 25 ілюструє основні фактори енергетичної бідності, за результатами опитування, які роблять 

одиноких пенсіонерів найбільш вразливою групою. 

 

Рисунок 26. Основні фактори енергетичної бідності,  

які роблять одиноких пенсіонерів найбільш вразливою групою 

 

Цікаво, що розрив у доходах між домогосподарствами, де проживають люди похилого та молодшого віку, 

є найбільшим у Литві. Однак це не відображається на рівні енергетичної бідності. Вік не має значення, коли 

мова йде про неможливість утримувати будинки теплими взимку чи підтримувати прохолоду влітку: літні 

люди стикаються з більшими проблемами фінансової доступності, ніж інші, але лише серед респондентів 

з нижчим рівнем доходу. Ті, хто має вищі доходи, можуть не зважати на вплив віку. 
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У Болгарії та Північній Македонії тепловий комфорт влітку, здається, є більшою проблемою для літніх 

людей незалежно від їх соціального статусу: у разі неможливості підтримувати прохолоду в домі літні люди 

значно більше схильні до енергетичної бідності ‒ як серед заможних, так і серед менш забезпечених. Це 

може бути також пов’язано із середземноморським кліматом цих країн.15 

 

Рисунок 27. Частка респондентів, які не можуть забезпечити 

прохолоду влітку у своєму будинку за віковими групами 

 

 

15 Додатковим аспектом, запропонованим місцевими джерелами, може бути те, що в Північній Македонії 
кондиціонери дуже дорогі в порівнянні з пенсіями, а також непопулярні серед людей похилого віку. 
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Рисунок 28. Частка домогосподарств, які використовують кондиціонер для охолодження 

Енергетична бідність серед одиноких пенсіонерів має виражений гендерний аспект. Частка жінок серед 

пенсіонерів, які живуть самотньо та страждають від надмірних витрат на електроенергію (вся вибірка 

містить 65% жінок), становить 85%  в усіх країнах, а в Угорщині та Україні – 94%. 

 

Рисунок 29. Частка жінок серед енергетично бідних одиноких літніх людей 

Сім'ї з дітьми зазвичай вважаються групою ризику з точки зору енергетичної бідності [6], але наявність дітей 

не виявилося фактором ризику у контексті багатоквартирних житлових будинків. Причина може полягати 

у вибірці, оскільки більшість сімей у нашій вибірці мають лише одного або двох дітей. Несприятливий 

чинник наявності дітей міг би бути помітнішим, якби у вибірку потрапило більше сімей з трьома і більшою 

кількістю дітей. Жителі міських районів та багатоквартирних будинків зазвичай мають менше дітей, ніж 

жителі невеликих поселень чи агломерацій (див., наприклад, [7], [8]). Тому цілком реалістично припустити, 
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що у разі проживання в багатоквартирних житлових будинках наявність одного чи двох дітей не 

обов'язково є фактором ризику з точки зору енергетичної бідності. 

 

Технічні особливості 

Система опалення 

Хоча вплив типів систем опалення на енергетичну бідність здається слабшим, ніж дохід і вік, варто 

зазначити, що різні джерела опалення можуть по-різному впливати на рівень комфорту та/або доступність 

опалення. У ході опитування виявилося, що вплив системи опалення сильно залежить від місцевого 

контексту. 

Так, у Будапешті, Угорщина, централізоване теплопостачання дає найкращі результати за показниками 

комфорту, знижуючи рівень енергетичної бідності, але при цьому виникають проблеми з показником 

фінансової доступності енергетичних послуг. Якщо зробити перехресний контроль щодо споживанням і 

типу опалення, то побачимо, що централізоване опалення може бути як дуже вигідним, так і дуже 

проблематичним, залежно від того, чи можуть домогосподарства контролювати своє споживання. Частка 

тих, хто не може належним чином опалювати свою квартиру, найбільша серед користувачів 

централізованого опалення, які не можуть самостійно контролювати своє споживання (37%); але ця частка  

найнижча серед тих, хто також використовує централізоване опалення, але може контролювати своє 

споживання – лише 2,2%. Користувачі газового опалення знаходяться між ними, але ближче до гіршого 

кінця шкали, на 28%.  

 

Рисунок 30. Частка респондентів, які не можуть забезпечити належне тепло у своєму будинку  

залежно  від типу опалення, Угорщина 

 

Цікаво, що такі саме підходи не вливають на фінансову доступність послуг - наявність контролю над 

споживанням сама по собі не впливає на доступність. Існує кореляція, спричинена ефектом 

централізованого теплопостачання: ті користувачі, які можуть контролювати своє споживання, не зможуть 

заощадити багато грошей за споживання енергії. Треба мати на увазі, що угорський зразок – як і всі інші 
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зразки – стосувався будівель, які ще не були утеплені. У таких випадках контроль за споживанням 

централізованого опалення на рівні квартир, швидше за все, призведе до того, що мешканці підвищать 

рівень комфорту, а не знизять витрати на енергію, що відображено у відповідних індикаторах енергетичної 

бідності.  

У Бургасі, Болгарія, тип опалення значно впливає на два показники комфорту. Серед користувачів 

кондиціонерів менше енергетично бідних людей, електричне опалення корелює з найгіршим тепловим 

комфортом, а централізоване опалення знаходиться між цими двома показниками. Щодо доступності, то 

користувачі кондиціонерів знову опиняються в кращому положенні - серед них лише 7% домогосподарств 

зазнають надмірних витрат за енергію (вище 15% від доходу), порівняно з 18-19% серед користувачів інших 

типів опалення. 

 

Рисунок 31. Енергетична бідність залежно від типу опалення, Болгарія 

Печі та тверде паливо використовуються переважно в Кавадарці в Північній Македонії. У цьому місті 

централізованим опаленням практично ніхто не користується, альтернативою твердому паливу є 

індивідуальне опалення електроенергією. Використання електроенергії для опалення корелює з більш 

високим рівнем енергетичної бідності, ніж печі (87% і 71% відповідно) з огляду на показник нездатності 

підтримувати помешкання теплими взимку. Однак електричне опалення краще з точки зору доступності 

енергетичних послуг. Якщо ті, хто користується плитами, витрачають на енергію 25% свого доходу, то серед 

мешканців, які використовують електричне опалення, цей показник становить лише 6%. У Кавадарці немає 

суттєвої різниці в доходах між тими, хто використовує тверде паливо, і тими, хто використовує 

індивідуальне електричне опалення. 

У Карпош, відносно заможному районі Скоп’є, ми можемо порівняти такі джерела енергії, як 

централізоване опалення та індивідуальне електричне опалення. У цьому порівнянні централізоване 

опалення виявилося набагато ефективнішим, хоча й трохи дорожчим джерелом енергії. Жоден із 

користувачів централізованого опалення не сказав, що у них є проблеми зі збереженням тепла в квартирі 

взимку, а 24% споживачів електричного опалення виявилися енергетично бідними в цьому вимірі. Цікаво, 

що система опалення не впливає на фінансову доступність енергії: обидві групи витрачають на енергію 
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близько 10% свого доходу. Як показано на рисунку 31, порівняння двох ділянок дослідження в Північній 

Македонії ілюструє, що два виміри енергетичної бідності не завжди можуть демонструвати різні моделі. 

Тепловий комфорт респондентів напрочуд краще в районі Карпош, ніж у Кавадарці. Якщо в першому 

випадку відповідно 4% і 13% респондентів заявили, що не можуть підтримувати тепло у своєму будинку 

взимку та прохолоду влітку, то в Кавадарці ці ж показники становлять 72% та 74%. Проте доступність 

енергетичних послуг практично однакова у цих двох місцях, навіть незважаючи на те, що середній дохід 

респондентів у Карпоші на 30% більший, ніж у Кавадарці. 

 

Рисунок 32. Енергетична бідність за трьома показниками в Карпош та Кавадарці, Північна Македонія 

У порівнянні з централізованим опаленням, як пічне, так і індивідуальне електричне опалення є вкрай 

неефективним та корелює з більш високим рівнем енергетичної бідності, тому контроль над його 

споживанням, здається, не допомагає енергетично бідним у вибірці Північної Македонії.  
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Рисунок 33. Частка регульованих і нерегульованих джерел опалення, Північна Македонія 

У Литві дослідження не виявило прямого зв’язку між типом системи опалення, що використовується, та 

енергетичною бідністю. Контроль над рівнем споживання опалення не впливає на енергетичну бідність: 

домогосподарства, які можуть вплинути на своє споживання, мають таку ж ймовірність, що взимку буде 

занадто холодно в домі або будуть занадто високі витрати на енергію, як і ті, хто не може цього зробити. 

Вплив централізованого опалення на здатність підтримувати тепло в будинку можна було проаналізувати 

лише в Таураге. Тут дані не показують істотного зв'язку між ними. У Кайшадорисі, де всі домогосподарства 

є споживачами централізованого опалення, лише одне з них є енергетично бідним, однак це можна 

пояснити тим, що середні доходи респондентів тут значно вищі, ніж у Таураге.  

У Таураге тип будівлі виявився впливовим фактором теплового комфорту влітку. Більше половини 

мешканців цегляних будинків повідомили, що їм важко забезпечити комфортну прохолоду в будинку, тоді 

як серед сімей, які проживають у панельних будинках, ця частка становить лише одну третину. Немає 

суттєвої різниці в доходах між мешканцями різних типів будівель, що свідчить про те, що на енергетичну 

бідність впливає тип будівлі, а не різниця в соціально-економічному статусі мешканців. 
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Рисунок 34. Неможливість підтримати прохолоду влітку в двох типах будівель у Таураге, Литва 

В Одесі, Україна, з точки зору комфорту, майже всіх респондентів можна вважати енергетично бідними. 

Але фінансова доступність виявилася значно гіршою серед користувачів централізованого опалення, ніж 

серед користувачів інших джерел опалення. Серед користувачів централізованого опалення 60% 

респондентів витрачають на енергію значно більше 15% своїх доходів; для інших джерел опалення ця 

частка становить лише 15%. 

.  

Рисунок 35. Співвідношення витрат на енергію до доходу вище 15%, Одеса, Україна 

Хоча вважається, що контроль над рівнем споживання опалення має великий вплив на енергетичну 

бідність, наші дані підтверджують це лише частково. Як правило, регулювання рівня опалення не 

поєднується з нижчим рівнем енергетичної бідності, оскільки воно часто йде рука об руку з більш дорогими 
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джерелами опалення. Однак у деяких випадках посилення контролю сприяло зниженню рівня 

енергетичної бідності, як це спостерігається, наприклад, в Угорщині та в Північній Македонії. 

Опитування містило також питання про вторинні джерела опалення. З'ясувалося, що вторинні джерела 

опалення в достатній мірі доповнюють первинні лише в домогосподарствах з достатньо високим рівнем 

доходу, де є можливість платити за них. У цих випадках вторинні джерела опалення значно підвищують 

тепловий комфорт. Однак для малозабезпечених домогосподарств залишається проблема неможливості 

опалювати своє житло належним чином. 

Стан будівель 

І респонденти, і дослідники мали змогу оцінити фізичний стан будівель за чотирибальною шкалою. Було 

виявлено, що стан будівлі зазвичай не відіграє ролі в тому, що домогосподарство саме по собі є енергетично 

бідним, хоча панельні будинки у Литві, Угорщині та Північній Македонії були винятком. 

Висотні панельні будинки (10+ поверхів) Бургаса в Болгарії, схоже, мають найгірші показники енергетичної 

бідності,  ніж у середньому, за обома параметрами. Особливо у разі будівель з централізованим опаленням – 

незважаючи на те, що у них, схоже, не проживають мешканці з низьким рівнем доходу. На думку респондентів, 

висотки мають більше проблем з обслуговуванням, і вони також перебувають у гіршому стані. Однак найгірші 

енергетичні показники цих будівель можуть бути пов'язані з іншими технічними факторами. 

Окрім фізичного стану будівлі, значення також може мати внутрішнє розташування житла. Наприклад, квартири 

по краям будинків можуть потребувати більше енергії для їх належного опалення. Однак не було виявлено 

кореляції між рівнем енергетичної бідності домогосподарств і розташуванням їхнього житла. Це може бути 

пояснено двома причинами: 1) у багатьох будинках з централізованим опаленням мешканці платять за 

опалення однакову суму незалежно від рівня використання енергії; 2) інші фактори, які мають більший вплив на 

рівень енергетичної бідності – такі, як дохід та вік – маскують вплив місця розташування житла. 

Дві грані енергетичної бідності: комфорт проти фінансової доступності 

Як зазначалося вище, енергетична бідність може вимірюватися показниками комфорту, які впливають на 

те, чи може домогосподарство забезпечити достатній тепловий комфорт, і показником фінансової 

доступності, який стосується фінансового тягаря витрат за енергетичні послуги. Ці два показники виміру 

енергетичної бідності часто пов’язані між собою і впливають на одні й ті ж групи населення, однак у деяких 

випадках вони реалізуються по-різному. Наприклад, літні люди більше страждають від проблем 

доступності у всіх країнах, тоді як показники виміру комфорту впливають на літніх людей лише в деяких 

країнах.  

У більшості країн типи обстежених будівель вносять свої корективи щодо відмінностей між двома вимірами 

енергетичної бідності. Так, в Угорщині мешканці будинків 1950-х і 1960-х років побудови страждають від 

того, що їм занадто холодно взимку і жарко влітку, набагато більше, ніж мешканцям інших типів будівель, 

але фінансовий тягар витрат за енергетичні послуги для них менш важливий. У Литві мешканці цегляних 

будинків помітно енергетично бідніші з точки зору комфорту, а суттєвих відмінностей щодо фінансової 

доступності немає. У Північній Македонії те саме стосується будівель, побудованих після 1965 року. Україна 

класифікувала будівлі за розміром. При цьому люди, які живуть у висотних панельних будинках, гостріше 

відчувають проблему з фінансовою доступністю, але відмінностей у рівні комфорту немає. Поганий стан 

будівлі обумовлює або проблеми з комфортом, або проблеми фінансової доступності в кожній країні, 

залежно від місцевих особливостей. Проживання у великому житлі здебільшого спричиняло лише 
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проблеми з фінансовою доступністю, не впливаючи на здатність мешканців підтримувати свій будинок у 

теплі взимку чи в прохолоді влітку. Відмінності відображені в наступній таблиці: 

Таблиця 4. Проблеми комфорту та фінансової доступності, пов’язані із незадовільним станом будівлі  

 
Похилий вік 

Тип будівлі 
 (визначено пілотами) 

Поганий стан  
будівлі  

Велика житлова площа 
на одну людину 

 Комфорт Доступність Комфорт Доступність Комфорт Доступність Комфорт Доступніст
ь 

BG X X Не 
впливає 

Не впливає  X X X 

HU X X Будинки 
50-60-х 
років 
гірші 

Будинки 
50-60-х 

років кращі 

X   X 

LT  X Цегляні 
гірші 

Не впливає X   X 

MK X X Нові 
будівлі 

гірші 

Не впливає X   X 

UА  X Не 
впливає 

Висотки 
гірші 

 X ------------ --------------- 
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Основні висновки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резюме висновків

Енергетична 
бідність - це 

складне явище, 
що виникає 
внаслідок 
взаємодії 

соціальних та 
технічних 

несприятливих 
факторів. Як 

правило, 
соціально-

демографічний 
профіль 

енергетичної 
бідності є більш 
універсальним 
для всіх країн, у 
той час як вплив 

технічних 
факторів на 
енергетичну 

бідність – таких, 
як тип опалення 

або розмір 
будівлі -
набагато 

специфічніший 
для кожної країн

Найбільш 
вирішальними 

факторами 
енергетичної 
бідності (як 

щодо комфорту, 
так і щодо 
фінансової 

доступності) є 
рівень доходів 

домогосподарст
в (жителі з 
низькими 
доходами 

страждають 
набагато 

більше), вік (літні 
люди 

страждають 
набагато більше) 
та розмір житла 

на людину 
(великі 

помешкання з 
меншою 
кількістю 
власників 

страждають 
набагато 
більше).

Виходячи з цих 
трьох факторів, 

найбільш 
уразливою 

групою з погляду 
енергетичної 

бідності є 
пенсіонери, які 

живуть самотньо 
у великих 

квартирах. У цій 
категорії значно 

переважають 
жінки. 

Централізоване 
теплопостачання 

може знизити 
або підвищити 

можливість 
опинитися в 
енергетичній 

бідності залежно 
від місцевих 

умов.

Можливість 
контролювати 
споживання 
тепла не є 

фактором, що 
знижує 

можливість 
опинитися в 
енергетичній 

бідності, якщо 
індивідуальна 

система 
опалення 

заснована на 
дорогих та/або 
неефективних 

джерелах 
енергії, таких як 
тверде паливо 
або електрика. 

Проблеми 
обслуговування 

та технічного 
стану висотних 

будівель 
вимагають 

особливої уваги 
та подальших 
досліджень.
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Політичні наслідки 

  

Оскільки низький дохід є найбільш загальною причиною енергетичної бідності, заходи, спрямовані на 
підтримку домогосподарств з низькими доходами, здаються найбільш відповідним підходом для 
подолання енергетичної бідності. Короткострокові результати можна очікувати шляхом надання 

допомоги на оплату комунальних послуг/опалення з урахуванням матеріального стану. Дохід також 
слід враховувати, коли встановлюється система субсидування ремонтних робіт. 

У контексті міських багатоквартирних  будинків самотні люди похилого віку мають бути основною цільовою групою 
програмних заходів, спрямованих на подолання енергетичної бідності.

Енергоефективний ремонт житлових будинків може допомогти зменшити енергетичну бідність. Якщо 
власник воліє переїхати в меншу квартиру, допомога в цьому може бути ще одним способом подолати 

його енергетичну бідність.
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3. Впровадження енергоефективного ремонту: як залучити 
енергетично бідні громади 

3.1. Більшість мешканців готові зробити свій внесок 

Готовність мешканців платити за ремонтні роботи є запорукою їх успішної реалізації. Існує основне 

припущення, що ті домогосподарства, які перебувають у кращому фінансовому становищі, більше прагнуть 

платити або одноразово однією сумою, або на виплату частинами. Наші дані підтверджують цю думку. 

Незважаючи на те, що опитування проводилося в багатоквартирних будинках, де значна частина 

домогосподарств може вважатися енергетично бідними, більшість респондентів все одно висловили 

готовність зробити фінансовий внесок у витрати на реконструкцію. Роботи з реконструкції можна 

розпочинати, якщо більшість співвласників проголосує за реконструкцію. Зазвичай для початку процесу, за 

законодавством про об’єднання співвласників, достатньо рішення простої більшості, але в Болгарії та 

Литві16 рекомендується більшість у дві третини голосів. 

Виходячи з порівняння пілотних локацій, готовність платити за реконструкцію не має великого відношення 

до економічного стану пілотної країни: у деяких багатших країнах (вищий ВВП на душу населення) доля 

внеску може бути нижчою, ніж у бідніших країнах. Готовність також не корелює із середнім доходом 

респондентів у наших вибірках: у пілотних містах, де респонденти мали нижчий середній дохід, частка 

людей, які готові зробити свій внесок у витрати на ремонт, може бути вищою, як видно з наведених нижче 

рисунків. 

 

Рисунок 36. Частка респондентів, які висловили готовність платити за ремонт по країнах 

 

 

16 Важливо відзначити, що частка респондентів, готових заплатити за ремонт, відноситься до всього опитаного 
населення, що проживає в різних будинках. В конкретних будинках ці показники можуть відрізнятися. 
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Не дивно, що люди більш охоче готові оплачувати ремонт частинами в якості щомісячних платежів. Це 

краще відповідає бюджетній стратегії їхньої родини.  

  

Рисунок 37. Відсоток респондентів, які висловили готовність сплатити за ремонт  

однією сумою та частинами, по країнах 

З рисунку 36 також видно, що домогосподарства в таких країнах як Угорщина, Литва, Північна Македонія, 

які мають досвід отримання кредитів для ОСББ, вважають за краще платити частинами, ніж платити однією 

сумою. Це може відбуватися або через комерційні банки, як в Угорщині чи Литві, або через неурядові 

організації, як у Північній Македонії. У цих країнах широко поширена обізнаність громадськості про спільні 

позики, і навіть опитані будинкові громади можуть мати певний особистий досвід роботи з такими 

кредитами. Цікаво, що в Україні практично ніхто не відповів, що готовий платити частинами, але відносно 

висока частка респондентів висловила бажання зробити свій внесок в ремонт однією сумою. За даними 

місцевих джерел, причиною цього є нестабільність української економічної ситуації – ще до російського 

вторгнення 2022 року. Це робить домогосподарства дуже непевними щодо своїх майбутніх доходів і 

витрат, тому брати довгостроковий кредит виглядає дуже ризиковано. Водночас енергоефективна 

модернізація може здатися хорошим варіантом інвестування для українських домогосподарств, які часто 

зберігають свої заощадження готівкою вдома.   
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3.2. Чи має значення дохід? 

Бажання зробити внесок у ремонт  однією сумою значною мірою корелює з фінансовим становищем 

домогосподарств. Це найсильніший фактор за розміром оплати: чим вищі доходи респондентів, тим 

більше вони мають намір сплатити за ремонт однією сумою. Цей зв’язок був найсильнішим у всіх пілотних 

локаціях (крім України17). На рисунку 37 представлено співвідношення між сумою, яку готовий платити 

респондент, і доходом домогосподарства на одного члена сім’ї. 

 

Рисунок 38. Зв'язок між сумою, яку готовий платити респондент,  

і доходом домогосподарства на одного члена сім'ї 

 

 

17 Одеса – єдине із міст, в яких проводилося опитування, де дохід суттєво не впливає на готовність платити за 
ремонт. За даними місцевих джерел, цьому може сприяти висока поширеність неофіційної роботи та доходів в 
Україні, оскільки багато респондентів могли повідомити лише про свої офіційні заробітки, а не про неформальні.   
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Зв'язок між доходом на душу населення та бажанням виділяти на ремонт частинами був слабкішим. 

Розстрочка платежів створює більше фінансового простору для домогосподарств, тому встановлення 

фінансової схеми на основі розстрочки може більше відповідати потребам домогосподарств зі змішаним 

соціальним (дохідним) складом. 

Цікаво, що уявна, самооцінена фінансова ситуація у багатьох випадках має більше значення, ніж фактичний 

дохід домогосподарства. Наприклад, в Угорщині, Литві та Україні ті, чий реальний дохід вищий за середній, 

виявили менше бажання сприяти ремонту, ніж ті, хто заробляє нижче середнього, але вважає свій дохід 

достатнім. У деяких випадках причиною такої поведінки можуть бути регулярні високі витрати в бюджеті 

домогосподарства, які не покривають їхні досить високі доходи (наприклад, хвороба в сім’ї). Або це можна 

пояснити тим, що суб’єктивні відчуття людей щодо своїх фінансових можливостей можуть не відповідати 

їх реальним доходам. Деякі домогосподарства, схоже, бажають зробити свій внесок у покращення стану 

будівлі, незважаючи на їх відносно низький дохід, тоді як інші, які дійсно могли б дозволити собі зробити 

внесок, не вважають це необхідним. Цей результат відповідає нашим інтерв’ю з менеджерами житла, які 

також повідомили, що рівень доходів і бажання зробити свій внесок у ремонт не йдуть рука об руку. 

Інша інтерпретація доходу була переважаючою в Литві. Тут важливе значення має судження респондентів 

щодо того, чи є їхній дохід нижчим чи вищим, ніж у інших мешканців того ж будинку. Якщо самооцінений 

рівень доходу респондента був нижчим, ніж у інших мешканців, сума, яку вони були готові внести, також 

була значно нижчою, незалежно від рівня фактичного доходу. 

3.3. Чи має значення рівень освіти?  

Можливо, дивно, але готовність респондентів платити за ремонт виявляється цілком незалежною від рівня 

освіти. Рівень освіти впливає на фінансове становище домогосподарств, але він також впливає на 

ставлення людей, на джерела інформації, якими користуються, та наскільки вони добре поінформовані. 

Роль цих факторів виявилася важливою лише в деяких ситуаціях, але загалом, здається, має незначний 

ефект. 

У Болгарії та Литві освіта не вплинула на кількість респондентів, які були готові виділити кошти на ремонтні 

роботи. У Північній Македонії та в Угорщині ті, хто має вищу освіту, імовірно, готові були платити більше 

однією сумою, але на готовність платити частинами це не вплинуло. Різниці між групами з нижчим рівнем 

освіти не було. Єдиним винятком була Україна, де люди із середньою чи вищою освітою частіше були готові 

робити свій внесок на фінансування ремонтних робіт.  
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3.4. Чи має значення вік? 

Молодші респонденти з більшим ентузіазмом готові платити за ремонт незалежно від матеріального 

становища. Респонденти у віці старше 60 років виявляли значно менше бажання робити внесок у ремонт.  

 

Рисунок 39. Частка респондентів, які висловили готовність платити за ремонт, за віковими групами та країнами  

Одна з причин цього явища явно фінансова: домогосподарства, що складаються з людей похилого віку, як 

правило, мають нижчий дохід, що зменшує бажання робити внески на ремонтні роботи. Але навіть там, де 

доходи однакові, вік все одно є важливим фактором, що свідчить про інші причини цього явища. 

Молоді люди більш мобільні і можуть розглядати ремонт як міру збільшення вартості нерухомості, яку вони 

можуть реалізувати, коли покинуть будинок. Крім того, люди працездатного віку проводять менше часу 

вдома і, як правило, їх менше турбують незручності, пов’язані з проведенням ремонтних робіт, які можуть 

створити серйозний дискомфорт для пенсіонерів. Крім того, ремонти з підвищення енергоефективності 

можуть мати тривалий термін окупності, і люди похилого віку можуть відчувати, що вони не побачать 

віддачі від своїх інвестицій, в той час як оплата ремонту обтяжує їх бюджет. Сімейне становище літніх людей 

також може мати значення. 

Крім віку, наявність чи відсутність дітей також впливає на готовність платити за ремонтні роботи – серед 

респондентів з таким же віком і статусом зайнятості ті, хто має дітей, більш готові платити. Однак люди з 

дітьми, які мають намір платити, готові платити суми, що менші за середні. Це свідчить про те, що 

домогосподарства з дітьми хотіли б покращити свої житлові умови, але мають менший наявний дохід.   
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3.5. Чи мають значення громада та управління?  

Як з фінансової, так і з організаційної точки зору згуртованість і діяльність громади будинку дуже впливає 

на готовність платити за ремонтні роботи. 

Ті мешканці, які вважають, що в їхній громаді є проблема заборгованості з оплати експлуатаційних та 

поточних витрат, готові внести меншу суму. Такий взаємозв'язок спостерігався у всіх пілотних країнах, крім 

Литви. Це означає, що люди бачать, що вкладення грошей або отримання кредиту від імені такої громади 

пов'язане з великими фінансовими ризиками. 

Як і фінансовий стан громади, згуртованість для людей також має вирішальне значення. Ті мешканці, які 

спостерігають конфлікти між жителями, а їх особисті зв'язки з іншими мешканцями слабкі, схильні 

відмовлятися від участі у витратах на реконструкцію. Ті, хто задоволений тим, як співпрацює громада, 

набагато охочіше вносять власні кошти на реконструкцію. Це загальне спостереження було найсильнішим 

в Угорщині та Болгарії. 

У той час, як фінансовий стан громади та згуртованість між мешканцями сильно впливає на готовність 

платити, лідерство (якість управління майном) виглядає менш актуальним. Невдоволення роботою 

керуючого не зменшує бажання людей платити в жодній з пілотних країн. 

Нарешті, технічний стан будівлі здається менш актуальним у більшості пілотних країн, ніж очікувалося: 

навіть якщо мешканці відчувають серйозні дефекти в стані будівлі, це не викликає їхнього бажання зробити 

фінансовий вклад у покращення ситуації.  
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Таблиця 5. Найбільш вирішальні фактори для більшого чи меншого внеску у витрати на реконструкцію 
будівель у пілотних країнах  

 Частинами, в розстрочку Одним платежом 

 + ‒ + ‒ 

Болгарія • Високий дохід 

• Сприйняття питань 
обслуговування  

• Сприйняття 
проблеми 
заборгованості 

• Високий дохід або 
достатній 
самооцінений 
дохід  

• Сприйняття питань 
обслуговування 

• Сприйняття 
проблеми 
заборгованості 

 

Угорщина • Університетська 
освіта 

• Достатній 
самооцінений дохід 

• Сприйняття питань 
обслуговування 

• Вік старше 60 років • Високий дохід 

• Незадоволення 
громадою 

 
 

• Сприйняття 
проблеми 
заборгованості 

 

Литва • Достатній 
самооцінений дохід 

• Більше працюючих 
членів сім’ї  

• Гірше фінансове 
становище 
порівняно з 
сусідами 
(самооцінка) 

• Високий дохід 

• Більше працюючих 
членів сім’ї  

• Наявність дітей 

• Гірше фінансове 
становище 
порівняно з 
сусідами 
(самооцінка)  

 

Північна 
Македонія 

• Високий дохід 

• Наявність дітей 

• Університетська 
освіта 

• Незадоволення 
громадою 

 

• Високий дохід 

• Наявність дітей 

• Незадоволення 
громадою 

• Незадоволення 
управлінням 

Україна - - • Вища освіта • Наявність дітей 

• Вік старше 60 
років  

• Сприйняття 
проблеми 
заборгованості 

 

Загалом • Високий дохід або 
достатній 
самооцінений дохід 

• Гірше фінансове 
становище 
порівняно з 
сусідами 
(самооцінка) 

• Сприйняття 
проблеми 
забогованості 

• Вік старше 60 років  

• Високий дохід або 
достатній 
самооцінений 
дохід  

• Наявність дітей 

• Вік старше 60 
років  
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3.6. Основні висновки 

  

Резюме висновків

Незважаючи на 
поширене 

припущення про те, 
що громади будинків 
зі значною часткою 
енергетично бідних  
домогосподарств не 
можуть або не хочуть 

робити фінансовий 
внески у 

реконструкцію, у всіх 
пілотних країнах 

більшість 
респондентів (іноді 
понад дві третини) 

були готові платити.

Люди більш охоче 
готові платити у  

розстрочку 
частинами, ніж 

одноразово однією 
сумою.

Рівень доходу 
домогосподарства є 

найбільш 
вирішальним 

фактором того, 
скільки людина 
готова внести у 

витрати на ремонт. 
Також має значення 
суб'єктивна оцінка 

домогосподарствами 
свого фінансового 
стану (наявність чи 

відсутність 
достатнього доходу).

На мотивацію 
платити за ремонт 
також впливає вік 
жителів: молоді 

люди, особливо якщо 
у них є діти, більш 

охоче беруть участь у 
витратах на ремонт, 
ніж люди похилого 

віку. Це дуже 
важливе питання, 

оскільки літні люди, 
як виявилося, 

особливо схильні до 
енергетичної 

бідності.

Згуртованість 
громади і фінансова 

стабільність ОСББ 
(відсутність проблем 

із заборгованістю) 
можуть стимулювати 

жителів робити 
більший вагомий 

внесок у витрати на 
ремонт.
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Політичні наслідки 

 

  

Необхідно розробити фінансові схеми (комерційні позики, муніципальні позики, позики НУО), щоб 
створити умови для оплати ремонтних робіт частинами, у розстрочку. 

Фінансові схеми ремонту повинні включати елемент гранту, який дозволяє будівлям, що мають у 
своєму складі домогосподарства з низькими доходами, брати участь в ремонтних роботах.

Розробка спеціальної мотиваційної схеми для людей похилого віку має вирішальне значення. Вона 
повинна містити фінансові стимули та спеціальну фінансову допомогу для енергетично бідних 

домогосподарств, а також потенційно залучати їх сім'ї для надання емоційної та фінансової допомоги 
людям похилого віку.

Розбудова довіри в громаді та зміцнення згуртованості між мешканцями мають явну матеріальну 
вигоду та підвищують мотивацію людей робити свій внесок у вирішення спільних цілей. 

Прозорість фінансових потоків і ретельне управління заборгованістю також можуть допомогти 
зміцнити довіру до фінансової стійкості громади будівлі, що є сильним важелем для інвестування 

грошей домогосподарств у спільні заходи. 
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Додатки 

Додаток А. Методологія опитування 

Принципи створення вибірки 

Кінцевою метою обстеження домогосподарств було отримання актуальної інформації про сегмент житла, 

який є основною метою проекту ComAct, а саме про ті міські багатоквартирні будинки, в яких частка 

енергетично бідних домогосподарств вища за середню та/або які, швидше за все, не в змозі самостійно 

здійснити процес глибокої реконструкції. але потребують помірної допомоги, щоб мати можливість 

скористатися основними схемами субсидування реконструкції. 

Точніше, опитування мало дві основні наукові цілі: 

• Дослідити найважливіші соціальні та технічні чинники енергетичної бідності в опитаних 

домогосподарствах у багатоквартирних будинках, які займають співвласники, з часткою енергетично 

бідних домогосподарств вище середньої. 

• Створити гіпотезу про основні перешкоди ремонту в цьому сегменті житла та можливі шляхи їх 

подолання. 

Крім цілей збору інформації, опитування також було спрямоване на досягнення цілей залучення до 

діяльності проекту ComAct. Під час процесу опитування пілотні партнери налагодили контакти з 

управителями/об’єднаннями власників житла та зустрілися з опитаними домогосподарствами віч-на-віч. 

Через листівки та плакати всі мешканці отримали основну інформацію про дослідження та проект ComAct. 

Створення вибірки для опитування було складним завданням з кількох причин:  

• У зв'язку з обмеженим розміром бюджету проекту ComAct, вибірка з 200 домогосподарств на 

пілотну територію була максимально реалістичною, хоча і обмеженою за кількістю порівняно з 

масштабами міського багатоквартирного житлового фонду в пілотних територіях. 

• Категорію "вище середньої" частки енергетично бідних домогосподарств нелегко визначити з огляду 

на відсутність інформації про становище окремих домогосподарств у цьому відношенні. Не вдалося 

точно визначити, які будівлі належать до цієї категорії, а також основні характеристики цих будівель, 

які можуть бути використані для створення внутрішніх квот для вибірки (наприклад, щодо віку, рівня 

освіти, структури домогосподарства респондентів). 

Щоб подолати ці бар’єри, у дослідженні використовувався чотириетапний підхід:  

1. Визначення сегмента соціально більш вразливих будівель 

У кожному пілотному районі попередньо визначалося, які типи міських багатоквартирних будинків можуть 

вважатися вразливішими з погляду енергетичної бідності. Ці оцінки могли базуватись на соціальних 

характеристиках (наприклад, соціальні дані певних кварталів з перепису населення або інших джерел), 

цінах на нерухомість (квартали з ціною, нижчою від середньої), технічних параметрах (не відремонтовані 

будівлі, будівлі з найгіршими технічними параметрами тощо). 

2. Стратифікація 
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У заздалегідь визначених міських кварталах/районах/сегментах будинків було відібрано різні типи 

будівель, які мають різні технічні параметри. Ця стратифікація була заснована на попередньому 

припущенні, що тип конструкції будівлі у поєднанні з його системою опалення може впливати на 

енергетичну бідність, тому мають бути обрані різні типи будівель. Оскільки кожен тип будівлі повинен був 

містити не менше 40-50 анкет ‒ для того, щоб їхня кількість була достатньою для статистичного аналізу ‒ у 

кожному пілотному місці можна було визначити не більше трьох типів. 

Категорії були визначені на основі таких аспектів: 

• Основні енергетичні параметри будівлі, класифіковані, швидше за все, за методами будівництва у 

поєднанні з періодом будівництва.  

• Тип системи опалення (наприклад, централізоване опалення, індивідуальне опалення на твердому 

паливі, індивідуальне газове опалення, електрика), керування опаленням на побутовому рівні                   

(чи можна регулювати рівень споживання енергії, чи ні). 

• Розмір будівлі. 

3. Вибір будівель   

Після визначення категорій та створення пулу можливих будівель для обстеження самі будівлі були 

відібрані на основі різних підходів. Одним з таких підходів була випадкова вибірка, або створення балансу 

щодо розміру будівель (наприклад, кілька менших та кілька великих), або за спеціальними параметрами 

(наприклад, наявність будівель з обмеженою часткою орендних помешкань – оскільки анкета була 

адресована виключно власникам помешкань).  

4. Випадкова вибірка домогосподарств 

Усередині обраних будинків домогосподарства, що обстежуються, були відібрані за допомогою 

випадкової вибірки, наприклад, вибиралася кожна п'ята квартира (або кожна 10-та у великій будівлі) після 

випадково обраної початкової точки. Цей метод забезпечив, щоб інші фактори (наприклад, тип 

домогосподарства, рівень доходу, розташування квартири в будівлі) були представлені у вибірці.   

Ця методологія забезпечувала можливість отримати уявлення про думку людей, які проживають у 

житлових будинках, зайнятих співвласниками багатоквартирних будинків, але, безсумнівно, не дозволяла 

зробити висновок про енергетично бідні будинки. Організторам опитування довелося обирати між 

різними варіантами підходу. Один із варіантів полягав у заповненні великої кількості анкет в одній будівлі, 

що дозволило б сформулювати твердження щодо громади  будинку. Але обмежена вибірка з 200 

домогосподарств дозволила б обстежити лише 2-5 будівель, що б не дало можливості дослідити фактори 

енергетичної бідності в різних типах будівель. Іншим варіантом було 5-10 респондентів в одній будівлі, що 

недостатньо для характеристики експлуатації окремих будівель, але дозволило б залучити 20-40 будівель, 

забезпечуючи достатню різноманітність будівель з різними технічними параметрами. Зваживши усі "за" та 

"проти", дослідники обрали другий варіант. 

Попри обрання вказаного підходу, вибірка не вважається статистично репрезентативною, оскільки у 

дослідників не було даних для її порівняння з основними атрибутами енергетично бідних будівель. З 

іншого боку, дослідження дозволило знайти енергетично бідні домогосподарства в різних технічних та 

соціальних умовах, що дозволяє зробити висновки про характер енергетичної бідності. 
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Всього було заповнено 1025 анкет (Болгарія: 200, Угорщина: 200, Північна Македонія: 200, Литва: 225, 

Україна: 200). Усі опитані мешканці були власниками житла, а не орендарями. Причиною такого підходу 

було бажання опитати лише тих, хто має право приймати рішення щодо ремонту та брати участь у 

загальних зборах. 

Опитування проводилося восени 2021 року, на початку четвертої хвилі пандемії Covid-19. Хоча це створило 

певні труднощі, все ж таки вдалося провести очне опитування мешканців у всіх п'яти пілотних країнах. 

Методологічну підготовку та розробку анкети здійснювали дослідники ComAct. Критерії відбору 

будівель/територій були розроблені пілотними партнерами за підтримки команди ComAct, тоді як 

опитування домогосподарств здійснювалися професійними компаніями із соціологічних досліджень. 

Опитування було повністю анонімним. Партнерські організації жодним чином не впливали на респондентів.  

Методичні зауваження щодо аналізу даних 

У зв’язку із прикладним призначенням посібника, методологію опитування не включено до основного 

тексту. Нижче представлені найважливіші методичні положення. 

На аналіз суттєво вплинув розмір вибірки. Через різні методи вибірки і відмінності населення, обстеженого 

в кожній пілотній країні, вибірки країн аналізувалися окремо. В результаті працювали із вибіркою розміром 

200-225. Це мало три основні наслідки:  

• Усі основні змінні вимагали внесення відсутніх даних. Найголовніше, дані про доходи 

домогосподарств, витрати на комунальні послуги та основні параметри житла ставилися на основі 

даних аналогічних випадків за відповідними змінними. Однак у деяких випадках ми вирішили 

уникати доповнення відсутніх даних, наприклад, у випадку двох ключових показників енергетичної 

бідності: нездатність зберегти тепло в домі взимку та нездатність зберегти вдома прохолоду влітку. 

У цих випадках ми використовували лише ті випадки, коли респонденти надавали інформацію.  

• Розмір вибірки вимагав використання кількох бінарних показників, щоб мати достатню кількість 

випадків в одному осередку. Більшість чотирибальних шкал були зведені до дихотомічних змінних, 

наприклад, у разі питань щодо ставлення та суб'єктивної оцінки фінансового стану. 

• У деяких випадках ми не змогли проаналізувати важливі кореляції через недостатню кількість 

випадків в одному осередку. 

• У випадку кількох кореляцій, які, як ми очікували, будуть значущими на підставі попередніх 

досліджень, наші дані не надали доказів того, що кореляція статистично значуща. Ми припускаємо, 

що  ці випадки пояснюються малим розміром вибірки; однак ми не змогли використати наші дані 

для підтвердження чи спростування цих кореляцій. 

У розділах 2 і 3, де представлено основні результати аналізу, всі представлені кореляції є статистично 

значущими на рівні значення 0,05. 

В аналізі, що міститься у розділі 2, ми використовували три дихотомічні змінні (нездатність підтримувати 

тепло в будинку взимку, нездатність підтримувати прохолоду в будинку влітку і витрати на енергію, що 

перевищують 15% доходу) і одну континентну змінну (оцінка витрат на енергію по відношенню до доходу) 

як залежні зміни. Незалежні змінні були переважно категоріальними, крім доходу, віку респондента і 

середнього строку володіння домогосподарством. В основному, використовувалася змінна доходу – це 
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дохід домогосподарства на одну особу. У випадках, коли змінну доходу необхідно було порівняти між 

вибірками країни, ми використовували співвідношення доходу домогосподарства на особу та середнього 

доходу даної вибірки країни для стандартизованого вимірювання. 

У аналізі, що міститься у розділі 3, ми зосередилися на двох безперервних змінних: сумі, яку хтось готовий 

платити за ремонт частинами, у розстрочку, і сумі, яку хтось готовий сплатити за ремонт одноразово, 

однією сумою. Щоб зробити суми порівнянними в різних країнах, ми використали співвідношення суми, 

яку готовий платити респондент, і рахунків за комунальні послуги, сплачених домогосподарством, для 

стандартизованого вимірювання. Деякі результати базуються на дихотомічній змінній, яка показує, чи 

висловив респондент готовність платити частинами або однією сумою.  

Дихотомічні змінні аналізувалися за допомогою хі-квадрату тесту незалежності в двосторонніх та 

тристоронніх умовних таблицях. Безперервні змінні аналізувалися за допомогою регресії та статистичним 

методом, який також називають дисперсійним аналізом ANOVA. У зв'язку з природою явища, всі 

показники, що відображають комфортний вимір енергетичної бідності, є бінарними показниками, що 

певною мірою обмежило порівняння комфортного виміру та виміру фінансової доступності, оскільки 

комфортний вимір не аналізувався за допомогою регресії.   

Аналіз зібраних даних проводився за допомогою програми IBM SPSS.  



 
 

67 
 

Додаток B. Анкета опитування 

Анкета була майже однаковою для всіх країн із незначними змінами для адаптації її до місцевого контексту. 

 

Проект "Дії громад задля зменшення енергетичної бідності" 

Асоціація «Одеська житлова спілка» 
Одеський інститут соціальних технологій 

ОПИТУВАННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ 
ПРО СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ ТА УМОВИ ЖИТТЯ  

У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ 
2021 

Номер анкети 
      

 
Адреса будівлі: 
Я заявляю, що проводила співбесіду відповідно до правил опитування. Я зберігатиму дані та 
інформацію, які я записала та обробляла, у конфіденційності, буду ділитися ними лише з тими, хто 
уповноважений обробляти їх у дослідницькому проекті. 

Код інтерв’юера: 
Підпис інтерв’юера:  .......................................................................... ……..      

  

A. Розділ Інтерв’юера 

A.1 Інформація про інтерв’ю 

 РАЙОН ОПИТУВАННЯ:  

 ДАТА ІНТЕРВ'Ю:  

 ЧАС ПОЧАТКУ ІНТЕРВ'Ю:   ЧАС КІНЦЯ ІНТЕРВ'Ю:  

 КОМЕНТАРІ ПРО ІНТЕРВ'Ю 
(УСКЛАДНЕННЯ, ФАКТОРИ 
ЩО ТУРБУЮТЬ) 

 

 
A.2 Інформація про житло (будинок) 

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО БУДІВЛЮ 

  КАТЕГОРІЯ БУДІВЛІ 1 – 5-поверхівка   

 2 – 9-поверхівка   

 3 – висотка, більше 9 поверхів    
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 КІЛЬКІСТЬ ПОВЕРХІВ    

 КІЛЬКІСТЬ КВАРТИР     

 СТАН БУДІВЛІ (1-4) 1 – Будівля в поганому стані, майже зруйнована   

 2 – Наявні численні технічні проблеми (брак штукатурки)   

 3 – Наявні деякі технічні проблеми(пошкоджена 
штукатурка, система опалення) 

  

 4 – Технічні проблеми непомітні   

 ЦЕНТРАЛЬНЕ ОПАЛЕННЯ 1 – ТАК   

 2 – НІ   

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОМЕШКАННЯ 

 АДРЕСА КВАРТИРИ    

B. Інструкції для інтерв’юера 

• Текст, виділений жирним шрифтом, слід зачитати респонденту. Текст курсивом ‒ це додаткова 

інформація для інтерв’юера. Вона може містити пояснення, якщо відповідач не розуміє питання. 
Завжди читайте інструкції, перш ніж задавати питання. 

• Коли жодної іншої інструкції не дається, можлива лише одна відповідь. Питання з кількома варіантами 
завжди вказані в інструкції. 

• Деякі запитання супроводжуються інструкцією „Перейти до ...”, що означає, що вам потрібно 
пропустити одне або кілька питань.  

• У випадку, коли від респондента потрібні числові дані: 

o Якщо респондент не впевнений у кількості, заохочуйте його дати принаймні оціночні дані. 

o Якщо респондент надає поріг замість точного числа (наприклад, "від 50 до 100), попросіть його 
вибрати одне число або написати середнє значення. 

o Терпляче чекайте відповіді респондента. 

o Допоможіть респонденту розрахувати, якщо це необхідно. 

• Не забудьте заповнити розділ А. 

 

Вступ 
Це дослідження проводиться Одеським інститутом соціальних технологій за дорученням Асоціації 
"Одеська Житлова Спілка". Ми розмовляємо з власниками будинків та збираємо їхні відповіді 
анонімно. Це опитування є частиною дослідження про споживання енергії та умови життя 
домогосподарств. Чи можу я запитати вас …. [ФІЛЬТРУВАЛЬНІ ПИТАННЯ] 
 

C. Фільтрувальні питання 
C1. Чи живе власник у цьому житлі? 

1 Так  

2  Ні 
2 або 99 → ЗУПИНЯЙТЕ ІНТЕРВ'Ю 

99 Не знаю/немає відповіді 
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C2. Чи мешкають тут мешканці більше 6 місяців на рік? 

1 Так  

2  Ні 
2 або 99 → ЗУПИНЯЙТЕ ІНТЕРВ'Ю 

99 Не знаю/Немає відповіді 

 

C3. Чи можна поговорити з особою, яка відповідає за фінансові рішення, оплату рахунків тощо? Тільки 
ОДНА відповідь. 

1 Так  

2  Ні 2 → ПРИЗНАЧИТИ ІНТЕРВ'Ю НА ІНШИЙ ЧАС, КОЛИ МОЖНА ОПИТАТИ 
ВІДПОВІДАЛЬНУ ОСОБУ 

99 Не знаю/Немає відповіді 99 → ЗУПИНЯЙТЕ ІНТЕРВ'Ю 

 

Базова інформація про проєкт 
ComAct ‒ це міжнародний проект, метою якого є покращення житлових умов людей у країнах Східної 

Європи. Основна увага приділяється доступності комунальних витрат та енергоефективності будівель. 
Проект має допомогти реконструкції багатоквартирних будинків. За допомогою цього опитування ми 
дізнаємось більше про умови життя людей і зрозуміємо, як вони справляються зі своїми 
комунальними витратами та що вони думають з цих питань. Ви можете дуже допомогти нашому 
проекту, відповівши на ці запитання. Додаткову інформацію про проект можна знайти в цьому 
інформаційному листі. 

Анкетування займає близько 45 хвилин. Вся інформація обробляється анонімно, і респондентів не 
можна буде ідентифікувати. Відповіді будуть проаналізовані статистичними методами разом із 
сотнями інших респондентів (наприклад, 1/3 людей відповіли "так" чи "ні" на те чи інше питання.)  

Це інтерв’ю буде складатися зі структурованих питань. Під час співбесіди я можу задати Вам додаткові 
запитання для роз’яснення або деталізації вашої відповіді. Ви можете не відповідати на конкретне 
запитання. У такому випадку, будь ласка, повідомте мені. Ви також можете попросити зробити 
перерву або закінчити співбесіду в будь-який час. 
-------------------------------------------------------- 
Я заявляю, що отримав необхідну інформацію про проект ComAct та мету опитування. Я розумію, що моя 
участь у проекті є добровільною і що я можу припинити давати відповіді у будь-який час без вказівки 
причин. Я погоджуюсь, що дані можуть зберігатися та передаватися іншим дослідникам без моїх особистих 
даних (адреси). 
 
Підпис опитуваного: …………………………………………………… 
 

4. Інформація про домогосподарство та помешкання 
Спочатку я хотіла би задати Вам запитання про квартиру, в якій Ви живете. 
1. У якому році Ви переїхали до цього помешкання? 

 
 
99 – Не знаю X – Немає відповіді 
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ПЕРЕЙДІТЬ ДО 5! 

2. Це житло на розі будівлі?  

1 – Так 
2 – Ні 

 
99 – Не знаю X – Немає відповіді 

 
3. Який розмір вашого помешкання? Без підвалу, мансарди, гаража тощо. 
 

_____________ м2   

99 – Не знаю X – Немає відповіді 
 
4. До якої категорії за площею із перелічених належить ваше житло? 

1 – менше 35 м2 

2 – 36-50 м2 

3 – 51-70 м2 

4 – 70-90 м2 

7 – більше 90 м2 
 
99 – Не знаю X – Немає відповіді 

 
5. Скільки кімнат має помешкання? Окрім ванної кімнати та кладовки. Половина кімнати рахується 
як одна кімната 
____________________ 

 
99 – Не знаю X – Немає відповіді 
 

6. Чи опалюються інші квартири навколо вашої квартири взимку?  

1 – Вони всі опалюються 
2 – Вони, в основному, опалюються (= не всі, АБО деякі з них нагріваються недостатньо.) 
3 – Вони, в основному, не обігріваються 
4 – Жодна з квартир навколо мого житла не опалюється 

 
99 – Не знаю X – Немає відповіді 
 

7. Чи має ця будівля централізоване опалення? 

1 – Так 
2 – Ні 

 
99 – Не знаю X – Немає відповіді 
 

8. Що Ви використовуєте для опалення квартири взимку? Також вкажіть, будь ласка, вторинні джерела 
опалення, що використовуються. 
 

ВКАЖІТЬ ВСІ ВАРІАНТИ Первинні Вторинні 

(1) Індивідуальне електричне опалення - електричний радіатор або 
обігрівач 

  

(2) Піч на дровах, вугіллі, мазуті чи ін.   



 
 

71 
 

(3) Індивідуальний газовий конвекційний нагрівач   

(4) Центральне опалення однієї будівлі   

(5) Центральне опалення (районне)   

(6) Кондиціонер   

(7) Інші, а саме:   

99 – Не знаю X – Немає відповіді 
 
9. Чи можете Ви контролювати (регулювати) своє споживання опалення незалежно від усієї будівлі? 
 
1 – Так, мій рахунок розраховується лише на основі споживання нашої квартири 
2 – Так, я можу контролювати споживання, але ми не можемо платити окремо, виходячи із 
споживання нашої квартири 
3 – Ні 

 
99 – Не знаю X – Немає відповіді 

10. Чи можете Ви контролювати (регулювати) опалення окремо в кожній кімнаті? 

1 – Так 
2 – Ні 

 
99 – Не знаю X – Немає відповіді 

 

5. Споживання енергії та комфорт 
У наступному розділі декілька запитань щодо енергоспоживання та рівня комфорту вашого житла. 
 
11. Протягом останнього опалювального сезону чи опалювались всі кімнати у Вашій квартирі (крім 
ванної, туалету та кладовки)? 

1 – Так, усі 
2 – Ні, я опалював лише …… [кількість] кімнат, а решту кімнат залишав неопалюваними 
3 – Я взагалі не опалював свою квартиру 

 
99 – Не знаю X – Немає відповіді 
 

12. Якою була середня температура протягом останньої зими у житловому приміщенні? 
1 – 24°C або більше 
2 – 18-23°C 
3 – 14-17°C 
4 – 13°C або нижче 

 
99 – Не знаю X – Немає відповіді 

 
13. Чи використовуєте Ви будь-який із наведених нижче типів обладнання для охолодження протягом 
літа?  
ПЕРЕВІРИТИ ВСІ ВАРІАНТИ 
 

ПЕРЕЙДІТЬ ДО 11! 

ЯКЩО 9=ТАК: 
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ПЕРЕЙДІТЬ ДО 18! 

  ТАК НІ Не знаю Немає відповіді 

13.1 Вентилятор 1 2 99 X 

13.2 Кондиціонер 1 2 99 X 

13.3 Інше, назвіть:  1 2 99 X 

 
14. Оцініть, будь ласка, суму, яку Ваше домогосподарство платить щомісяця за наступні послуги? 
Допоможіть респонденту розрахувати. Потрібно реєструвати лише платежі, здійснені за 
основне помешкання. Якщо домогосподарству не потрібно платити за дану послугу, ставте 
позначку 0! 
Якщо він / вона сплачує фіксований рахунок за комунальні послуги, розраховуйте, виходячи із 
загальної річної вартості. 
Респондент не повинен показувати Вам рахунки, але дозвольте йому це зробити, якщо це корисно. 
Зверніть увагу, що зимові витрати застосовуються не в усіх категоріях! 
 

  Вартість у 
найхолодніший 
зимовий місяць 

(грн) 

Середня вартість 
за місяць 
протягом 

останнього  (грн) 

До пандемії: більше = 1; 
менше = 2; так само = 3; 
фіксований рахунок за 
комунальні послуги = 4 

 
Не знаю ‒ 99;    Не застосовується – 88;   Немає відповіді ‒ X 

14.1 Електрика    

14.2 Газ    

14.4 Районне опалення    

14.5 Інше джерело опалення    

14.6 Вода    

14.7 Плата за квартиру (утримання 
місць загального користування) 

   

 

15. Багатьом людям важко зводити кінці з кінцями, включаючи оплату комунальних витрат. Чи 
доводилося Вам обмежувати свої витрати на їжу, ліки чи інші основні товари, щоб уникнути 
заборгованості за оплату комунальних послуг за останні 2 роки? 

1 – Так, часто 

2 – Так, інколи 

3 – Іноді нам доводилося вибирати, але ми вирішили запізнитися з оплатою рахунків 

4 – Нам не потрібно було приймати таке рішення 
 
99 – Не знаю X – Немає відповіді 
 

16. Чи була у Вашого домогосподарства заборгованість за комунальні послуги (тепло, електроенергія, 

гаряча вода) більше місяця протягом останнього року? 

1 - Так 
2 – Ні  
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ПЕРЕЙДІТЬ ДО 27! 

 
99 – Не знаю X – Немає відповіді 
 

 
17. Яке твердження найкраще описує проблему заборгованості у вашому домогосподарстві? 

1 – Ми зрідка запізнюємось із виплатами через фінансові труднощі. 
2 – Ми часто запізнюємся з оплатою. 
3 – Наше домогосподарство час від часу відключається від комунальних послуг. 
 
99 – Не знаю X – Немає відповіді 

 
Наступні запитання стосуються рівня комфорту Вашої квартири. 
 

 
 ТАК НІ НЕ ЗНАЮ 

НЕМАЄ 
ВІДПОВІДІ 

18. Чи є у житлі цвіль? 1 2 99 X 

19. Чи може Ваше домогосподарство дозволити собі 
достатньо зігрівати ваш будинок взимку? 

1 2 99 X 

20. Чи може Ваше домогосподарство дозволити собі 
влітку тримати житло комфортно прохолодним? 

1 2 99 X 

 
21. Який розмір щомісячного доходу був би достатнім для Вашої родини для комфортного життя?  

…………………………………………… грн. 
 

99 – Не знаю X – Немає відповіді 

6. Управління будівлею та громада мешканців 
 
23. Чи існує у Вашій будівлі офіційне ОСББ чи ЖБК (об’єднання співвласників житлового будинку) чи 
інша форма офіційного управління? 

1 – Так 
2 – Ні 

 
99 – Не знаю X – Немає відповіді 

 
24. Хто займається управлінням будівлі / місць загального користування? 

1 – Фізична особа, яка є одним із мешканців 
2 – Фізична особа, яка тут не живе 
3 – Компанія 
4 – ЖБК 
5 - ОСББ 
6 – Інше: _______________________________________________________________________ 
7 – Немає управління, навіть неформального  

ЯКЩО 16=ТАК: 
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ЯКЩО 24 =1, 2, 3, 4, 5:  
 

 
99 – Не знаю X – Немає відповіді 

 

 

26. Я назву твердження про роботу керуючого ОСББ/ЖБК / керуючої компанії. Вкажіть, чи 
погоджуєтесь Ви з ними за шкалою, за якою 1 = я взагалі не згоден; 4 = я абсолютно згоден.  

‘У мене немає досвіду з цим / Я не пробував ‒ застосовується лише в 1-ому і 5-ому варіантах! 

 

  
Я зовсім 

не 
згоден 

Я 
скоріше 

не 
згоден 

Я 
скоріше 
згоден 

Я 
абсолютно 

згоден 

У мене 
немає 

досвіду з 
цим/я не 
пробував 

Не   
знаю 

Немає 
відповіді 

26.1 Я відчуваю, що він/ вона 

завжди підтримує, якщо 
мешканець звертається за 
допомогою 

1 2 3 4 5 99 X 

26.2 Я думаю, що він/вона 
ентузіаст розвитку будинку 

1 2 3 4 - 99 X 

26.3 Я задоволений його/її 
роботою 

1 2 3 4 - 99 X 

26.4 Я регулярно зустрічаюся з 
ним/з нею або їх 
представником особисто або 
розмовляю з ними по 
телефону 

1 2 3 4 - 99 X 

26.5 У мене є можливість отримати 
доступ до інформації або 
перевірити документи щодо 
фінансів будинку 

1 2 3 4 5 99 X 

 
27. Я назву твердження про жителів Вашого будинку. Вкажіть, чи згодні Ви з ними за шкалою, на якій 
1 = я взагалі не згоден; 4 = я абсолютно згоден. 
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Я зовсім 

не 
згоден 

Я 
скоріше 

не 
згоден 

Я 
скоріше 
згоден 

Я 
абсолютно 

згоден 

У мене 
немає 

досвіду з 
цим/я не 
пробував 

Не   
знаю 

Немає 
відповіді 

27.1 Іноді я відчуваю, що було б 
краще переїхати через те, як 
поводяться деякі мешканці 

1 2 3 4 5 99 X 

27.2 У мене конфлікти з 
мешканцями будинку 

1 2 3 4 - 99 X 

27.3 Я думаю, мешканці цього 
будинку приємні 

1 2 3 4 - 99 X 

27.4 Серед мешканців будинку 
часто трапляються конфлікти 

1 2 3 4 - 99 X 

27.5 Я часто спілкуюсь з сусідами 
чи іншими мешканцями 

1 2 3 4 5 99 X 

 
28. Скільки загальних зборів ОСББ Ви відвідували в середньому за рік до пандемії? 
 
……………… (кількість) 
 
99 – Не знаю X – Немає відповіді 
 
29. Скільки до пандемії зазвичай проводилося загальних зборів ОСББ на рік? 
 
……………… (кількість) 
 
99 – Не знаю X – Немає відповіді 
 
30. Взагалі, скільки власників квартир у будинку зазвичай беруть участь у загальних зборах ОСББ? 

1 – більше 2/3 власників будинку 
2 – між половиною та 2/3 
3 – менше половини з них 
4 – лише кілька сімей 
 
99 – Не знаю X – Немає відповіді 
31. У деяких будинках деякі сім’ї часто мають заборгованість за плату за квартиру. Як Ви думаєте, 
наскільки суттєвою є ця проблема у Вашій будівлі? 

1 – У нашому будинку такої проблеми немає / вона взагалі не суттєва. 
2 – Не така значна 
3 – Дещо значна 
4 – Дуже значна 
 
99 – Не знаю X – Немає відповіді 
 
32. Будь ласка, охарактеризуйте загальний стан будинку та проблеми, які можуть виникнути при його 
технічному обслуговуванні. Яке з наведених тверджень є найбільш типовим для Вашого будинку? 
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Якщо 34=1, 3, 4, 99 або X → ПЕРЕЙДІТЬ ДО 36! 

: 

1 ‒ Будинок в хорошому технічному стані: техніка та інженерні мережі (наприклад, ліфт, 

електропроводка) в гарному стані і працюють добре, якщо є якісь проблеми, вони швидко 
вирішуються 

2 ‒ Зазвичай будинок нормально функціонує, але деякі проблеми виникають час від часу 

3 ‒ У нашій будівлі вирішуються лише найактуальніші проблеми, стан будівлі постійно погіршується 

4 ‒ Наша будинок майже не здатен нормально функціонувати, технічні проблеми трапляються часто  
 
99 – Не знаю X – Немає відповіді 
 

7. Ініціативи по реконструкції та схеми підтримки  
Наступний розділ містить запитання щодо ініціатив та програм відновлення будинків. 

33. Кожен багатоквартирний будинок має певні технічні чи інші проблеми чи недоліки. Будь ласка, 
перелічіть три проблеми або речі, які можна було б покращити у Вашому будинку, які ви вважаєте 
найбільш важливими. Коротка відповідь. 

1. Проблема: ………………………………………………………….………………………………………………………………………….. 

2. Проблема: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Проблема: ……………………………………………………….…………………………………………………………………………….. 
 
99 – Не знаю X – Немає відповіді  
 

34 Подумайте про вищезазначені проблеми (див. 33.) або будь-які інші основні проблеми в будівлі. 
Беручи до уваги причини проблем у Вашому будинку та перешкоди для проведення необхідної 
модернізації будинку, яке з наведених тверджень є правильним? 

1 ‒ За останні 5 років мешканці не обговорювали можливість модернізації 

2 ‒ Ми обговорювали можливість оновлення нашого будинку протягом останніх 5 років, але врешті-

решт ми не прийняли участь в жодній із запропонованих програм 

3 ‒ Ми вже вирішили подати заявку на програму, наразі ми перебуваємо у процесі подачі заявки / 

чекаємо результату нашої заявки 

4 ‒ Ми подали заявку на програму реконструкції, але нашу заявку відхили 

99 ‒ Не знаю      X – Немає відповіді  

 

ЯКЩО 34=2: 

: 
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ПЕРЕЙДІТЬ ДО 43! 

 
 
 
 
35. Чому Ви не подали заявку на жодну програму? ПЕРЕВІРИТИ ВСІ ПЕРЕЛІЧЕНІ НИЖЧЕ ВАРІАНТИ. 

 
 36. Іноді держава або місцева влада надають субсидії на ремонт багатоквартирних будинків. Ви чули 
про такі схеми субсидій? Якщо так, чи можете Ви їх назвати чи описати? 

99 ‒ Не знаю X – Немає відповіді 
  

 
 

39. Як би Ви оцінили свій рівень знань та розуміння програми? 

  Низький (я 
чув про 

програму, 
але не знаю 

деталей) 

Помірний (я 
обізнаний з 
основними 
аспектами 
програми, 

але не знаю 

Високий (я 
знаю про 

програму та 
про процес 

подання 
заявки) 

Не знаю Немає 
відповіді 

  Так Ні Не 
застосо-
вується 

Не знаю 

35.1 Оскільки не існує програми, яка передбачала б достатній розмір 
субсидії 

1 2 3 99 

35.2 Оскільки доступна програма має інші недоліки (наприклад, занадто 
складно застосовувати) а саме: 

1 2 3  

35.3 Оскільки для ремонту потрібна згода та фінансовий внесок усіх 
мешканців, що важко реалізувати 

1 2 3 99 

35.4 Оскільки власники будинків не погодились із заходами 
запланованого ремонту або не визнали його необхідним 

1 2 3 99 

35.5 Оскільки співвласники ОСББ/ЖБК вирішили, що процес ремонту 
буде надто незручним (наприклад, безлад, шум) 

1 2 3 99 

35.6 Тому що нікого не було, щоб організувати процес 1 2 3 99 

35.7 Інше:  1 2 3 99 

 Найменування програми Код 

Програма “ЕНЕРГОДІМ” Державного фонду енергоефективності України* 1 

Міська цільова програма надання безповоротної фінансової допомоги об'єднанням спів-
власників багатоквартирних будинків м. Одеси – учасникам Програми підтримки 
енергомодернізації багатоквартирних будинків "ЕНЕРГОДІМ" на 2021-2022 роки 

 

Міська цільова програма розвитку житлового господарства м. Одеси на 2017-2021 роки 3 

ЯКЩО 36=ТАК: 
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про процес 
подання 
заявки) 

39.1 Програма “ЕНЕРГОДІМ”* 
Державного фонду 
енергоефективності України  

1 2 3 99 X 

39.2 Міська цільова програма 
надання безповоротної 
фінансової допомоги 
об'єднанням спів-власників 
багатоквартирних будинків 
м. Одеси – учасникам 
Програми підтримки 
енергомодернізації 
багатоквартирних будинків 
"ЕНЕРГОДІМ" на 2021-2022 роки 

1 2 3 99 X 

39.3 Міська цільова програма 
розвитку житлового 
господарства м. Одеси на 
2017-2021 роки 

1 2 3 99 X 

  
43. Скільки Ви готові заплатити за ремонт, який включає вирішення вищезазначених проблем Вашого 
дому, позначте однією сумою? 
…….……………………… грн.    0 – Я не можу надати жодної суми 

99 ‒ Не знаю X – Немає відповіді  

44. Якщо Вам доведеться заплатити за ремонт, як би Ви віддали перевагу за це? ПРОЧИТАЙТЕ 
ВАРІАНТИ І ЗАПИШІТЬ ПЕРШИЙ І ДРУГИЙ ПРІОРИТЕТИ В ТАБЛИЦІ. ВИБЕРІТЬ МАКС. 2 ВАРІАНТИ. 

 45. Програма «ЕНЕРГОДІМ» Державного фонду енергоефективності України, яка надає гранти на 
відшкодування від 40 до 70% витрат на енергетичну модернізацію будинків ОСББ. Місцеві органи 

44.1  Перший: …………..[Код опції] 99 – Не знаю X – Немає відповіді 

44.2 Другий:  ………….. [Код опції ] 99 –  Не знаю X – Немає відповіді 

44. КОДИ ФОРМ ПЛАТЕЖІВ 

1 ‒ Власні заощадження 

2 ‒ Кредит комерційного банку  

3 ‒ Безвідсоткова позика від державного чи муніципального фонду 

4 ‒ Щорічні надбавки до місцевих податків, сплачуваних муніципалітету 

5 ‒ Щомісячні надбавки до рахунку за електроенергію / опалення 

6 ‒ Платежі  ОСББ з урахуванням того, що частина витрат буде компенсована з державного фонду 

енергозбереження, а інша частина витрат буде компенсована муніципалітетом 
7 – Інше, а саме: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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влади додають до цього гранту деякі додаткові платежі для відшкодування витрат на оновлення. Усі 
платежі за програмою “ENERGODIM” здійснюються через комерційний банк після завершення робіт з 
енергоефективної реконструкції будинку. Після затвердження заяви Фондом енергоефективності 
України, Ваш ОСББ повинен підписати угоду з одним із уповноважених державою комерційних банків 
про обслуговування. Чи підтримуєте Ви, щоб Ваш ОСББ подав заявку на фінансування 
енергоефективних заходів для Вашого будинку до державної Програми «ENERGODIM», і у разі 
затвердження Вашої заявки керівник Вашого ОСББ підпише з комерційним банком угоду про 
обслуговування. Це означитиме узгоджений з Вами розмір збільшення плати за квартиру або 
одноразові платежі від співвласників будинків? 

1 – Так 
2 – Ні 

 
99 - Не знаю X – Немає відповіді 

 
46. Скільки Ви можете платити частинами на місяць у вигляді окремого платежу для повернення 
позики або збільшення плати за квартиру? 

Щомісячно: ………………… грн.                           0 – Я не можу надати жодної суми 
 

99 - Не знаю X – Немає відповіді 

8. Соціально-демографічні дані та наслідки пандемії 
Я хотіла би поставити кілька запитань щодо поточного фінансового стану Вашої родини і того, як 
пандемія Covid-19 вплинула на Ваше домогосподарство. 
 
47. Хто з Вами живе у цьому помешканні? Дайте, будь ласка, якусь загальну інформацію про них, яка 
не включає ім’я та інші особисті дані. 

 Сімейні відносини (яке 
відношення має він / 
вона до респондента) 

Стать Рік 
народження 

Він чи вона працює/навчається?           
(див.: коди статусу зайнятості) Жіноча Чоловіча 

47.1  1 2   

47.2  1 2   

47.3  1 2   

47.4  1 2   

47.5  1 2   

      
 

КОДИ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН: КОДИ СТАТУСУ ЗАЙНЯТОСТІ: 

1 – Сам респондент 
2 – Партнер/дружина/чоловік 
3 – Діти або діти подружжя 
4 – Батьки або батьки подружжя 
5 – Онуки 
6 – Дідусь і бабуся 
7 – Брат або сестра  

1 – Працює повний робочий день 
2 – Працює неповний робочий день 
3 – Безробітний 
4 – Пенсіонер 
5 – Домашній господар  
6 – Студент або дитина до 6 років 
7 – Інші економічно неактивні дорослі 
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ПЕРЕЙДІТЬ ДО 51! 

ЯКЩО 49=ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІДПОВІСТИ АБО НЕ ЗНАЄ: 

  

48. Який найвищий рівень освіти у глави домогосподарства / найвищий рівень освіти дорослого в сім’ї? 
1 – менше 9 класів базової середньої освіти 
2 – 9 класів базова середня освіта 
3 – 11 класів повна середня освіта 
4 – вища освіта короткого циклу 
5 – вища освіта, бакалавр 
6 – вища освіта, магістр 
7 – аспірантура, докторантура 

 
99 - Не знаю X – Немає відповіді 
 

49. Яким був середній щомісячний чистий дохід Вашого домогосподарства за останні 12 місяців? 

………………………… грн. 
 

99 ‒ Не знаю  X – Немає відповіді 

 

 

50. Чи могли б Ви вказати категорію, до якої належить чистий дохід Вашого домогосподарства? 
Нагадаю, що всі відповіді будуть оброблятися анонімно, разом із даними сотень інших респондентів. 

1 – Менше 2 000 грн. 

2 – 2 000 – 3 500 грн. 

3 – 3 500 – 5 000 грн. 

4 – 5 000 – 10 000 грн. 

5 – 10 000 – 20 000 грн. 

6 – 20 000 – 50 000 грн. 

7 – 50 000 – 100 000 грн. 

8 – більше 100 000 грн. 
 

99 - Не знаю X – Немає відповіді 
 

51. Який із наведених нижче описів найближчий до того, як Ви оцінюєте доходи свого 
домогосподарства сьогодні? 

1 - Живу комфортно на теперішні доходи 
2 – Живу в межах теперішнього доходу 
3 – Важко жити в межах теперішнього доходу 

4 ‒ Дуже важко вижити за теперішнього доходу 

99 - Не знаю X – Немає відповіді 
52. Як би Ви описали матеріальне становище Вашої сім'ї порівняно із середньостатистичною сім'єю в 
будинку? 

 1 ‒ Значно краще 

 2 ‒ Дещо краще 

 3 ‒ Приблизно так само  

8 – Інше 
99 – Не знаю      X – Немає відповіді 

99 – Не знаю            X – Немає відповіді 
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 4 ‒ Дещо гірше  

 5 ‒ Набагато гірше 
 

99 - Не знаю  X – Немає відповіді 
 

53. Чи отримували Ви фінансову підтримку від держави або від місцевої влади на утримання Вашого 
житла та / або комунальних послуг протягом останніх 12 місяців?  

  Так Ні Не знаю Немає 
відповіді 

53.1 Я регулярно отримував (ла) підтримку (не 
пов’язану з пандемією) 

1 2 99 X 

53.2 Я отримав, (ла) підтримку через пандемію 
та в зв’язку з карантином 

1 2 99 X 

 
54. Чи вплинула пандемія на Ваші доходи / доходи Вашої родини? 

1 – Доходи зменшилися 

2 – Не вплинуло 

3 – Доходи збільшилися 
 

99 - Не знаю X – Немає відповіді 
 
55. Яке з наведених тверджень найкраще описує вплив пандемії та карантину на Ваші витрати:  

1 – Загалом, наші видатки зросли за час пандемії 

2 – Наші витрати залишились приблизно такими самими 

3 – Наші видатки зменшились під час пандемії 
 
99 - Не знаю X – Немає відповіді 

 

Дякуємо Вам за Ваші відповіді! 
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