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 Скорочення 

Болгарія 

BGN – Болгарський лев (національна валюта) 

EERSF- Фонд енергоефективності та відновлюваних джерел 

LTRS – Довгострокова стратегія реконструкції 

MRDPW - Міністерство регіонального розвитку та благоустрою 

NRRP - Національний план відновлення та стійкості 

ESCO - Енергосервісна компанія 

 

Північна Македонія 

MKD - Македонський динар (національна валюта) 

ЕSCО - Енергосервісна компанія 

EBRD – Європейський банк реконструкції та розвитку 

ERC- Комісія регулювання енергетики 

EU-SILC - Статистика ЄС про доходи та умови життя 

GIZ - Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Німецька організація міжнародного 

співробітництва) 

HFHM – Хабітат для Людства Македонія, громадська організація  

Хабітат Македонія – скорочено, Хабітат для Людства Македонія, громадська організація -  

MANU - Македонська академія наук і мистецтв 

 REACH - Проекти «Зменшити споживання енергії та змінити звички». 

REERF- Оборотний фонд енергоефективності житлових будинків 

USAID – Агентство США з міжнародного розвитку 

ZLEK - Асоціація ліцензованих енергетичних контролерів 

 

УГОРЩИНА 

HUF- Угорський форинт (національна валюта) 

EPC - Договір щодо енергоефективності 

ESCO - Енергосервісна компанія 

EU-SILC - Статистика ЄС про доходи та умови життя 

MFB - Угорський банк розвитку 
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MRI - столичний науково-дослідний інститут (Metropolitan Research Institute) 

  

Литва 

EPC- Договір щодо енергоефективності 

ERDF – Європейський фонд регіонального розвитку 

ESA - Угоди про енергетичні послуги 

ESCO - Енергосервісна компанія 

ESIF – Європейські структурні та інвестиційні фонди 

NEDP- Національна програма розвитку енергетики 

 

Україна 

GIZ - Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Німецька організація міжнародного 

співробітництва) 

IFC - Міжнародна фінансова корпорація 

ОСББ – Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків   

ЖБК – Житлово будівельний кооператив 

ДБН – Державні будівельні нормативи 

ПРООН – Програма розвитку ООН 
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РЕЗЮМЕ 

Даний звіт "Поглиблений опис нових/адаптованих схем фінансування для застосування в пілотних 
проектах ComAct" присвячений представленню схем фінансування глибокої енергетичної 
реконструкції багатоквартирних житлових будинків у 5 пілотних країнах ComAct – в Болгарії, в 
колишній Югославській Республіці Македонія, в Угорщині, Литві та в Україні, обраних партнерами 
проекту як найбільш підходящих для збільшення обсягу та темпів програм реконструкції, 
враховуючи при цьому  інтереси та потреби енергетично бідних домогосподарств. Питання є 
особливо важливим, оскільки доступ до фінансування та рівну участь у проектах реконструкції 
часто називають одним із основних бар’єрів на шляху відчутного покращення енергетичних 
характеристик житлового фонду в усьому ЄС: бар’єр, який є особливо важливим для Центральної 
та Східної Європи, враховуючи високу частку енергетично бідних домогосподарств та розподілену 
власність на квартири в житлових будинках, що збільшує складність проектів реконструкції 
будинків за рахунок ринкового фінансування. 

Щоб подолати ці перешкоди, в документі представлений детальний опис нових або адаптованих 
схем фінансування, що забезпечують більшу доступність для енергетично бідних 
домогосподарств, які заохочуються до подальшої реалізації або як самостійні інструменти, або в 
поєднанні з іншими існуючими програмами фінансування в 5 пілотних країнах. Описи включають 
технічні, соціальні та фінансові оцінки, проведені місцевими партнерами, у тому числі опис 
інституційної структури та виявлення прогалин та вузьких місць, які необхідно усунути у процесі 
реалізації. Розробка схем фінансування поєднується з основними схемами бізнес-моделі для 
ключових суб’єктів (фінансові установи, постачальники послуг, державні органи, кінцеві 
користувачі) відповідно до кожного конкретного кейсу в країні, щоб було забезпечено захист 
інтересів залучених суб'єктів та їх внутрішню мотивацію до участі в реальних проектах 
реконструкції в рамках запропонованих схем. Запропоновані фінансові схеми розроблені в 
результаті аналізу наявних фінансових інструментів, що підтримують реконструкцію 
багатоквартирних будинків у 5 цільових країнах ComAct, представлених у звіті «Інструменти 
моделей фінансування для бідних домогосподарств» на www.comact-project.eu/toolbox. Аналіз 
показав, що, незважаючи на схожість моделей житлового фонду та власності, застосовуються різні 
підходи до фінансування на основі законодавчої бази, фінансових можливостей, місцевого 
досвіду та навіть «енергетичної культури» суспільства. У більшості випадків, однак, «енергетична 
бідність» досі широко не розуміється як явище, відмінне від соціальної вразливості, що вимагає 
посилення зусиль щодо політики захисту та спільної участі державних і приватних фінансових 
установ, спрямованих на покращення умов участі домогосподарств, які, обтяжені надмірними 
витратами на енергетичні послуги, відчувають труднощі із забезпеченням ресурсами, щоб 
забезпечити свою участь в програмах реконструкції. 

З цією метою передбачається, що запропоновані схеми фінансування направлятимуть місцеві 
діалоги в цьому напрямку, спираючись на нові вимоги Директиви щодо енергетичної 
ефективності будівель1, що пропагує загальне визначення ЄС щодо енергетичної бідності та 

 
1 Європейська комісія (2021) Пропозиція щодо Директиви Європейського Парламенту та Ради щодо енергетичної ефективності 
будівель. Брюссель, 15.12.2021, COM 802 остаточна. Доступно на https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/proposal-recast-
energy-performance-buildings-directive.pdf.  

http://www.comact-project.eu/toolbox
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/proposal-recast-energy-performance-buildings-directive.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/proposal-recast-energy-performance-buildings-directive.pdf
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мінімальні стандарти оновлення як ключові для досягнення нових та більш амбітних цілей 
енергоефективності, визначених Європейським законом про клімат2. 

  

 
2 Регламент Європейського Союзу (2021) (ЄС) 2021/1119 Європейського Парламенту та Ради від 30 червня 2021 року про 
встановлення рамок для досягнення кліматичної нейтральності та внесення змін до Регламенту (ЄС) № 401/2009ns (EC) № 401/2009 
та (EU) 2018/1999 («Європейський кліматичний закон»). Доступно на  https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R1119  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R1119
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R1119
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1. БОЛГАРІЯ 

 Загальна інформація  

 

Право власності Публічне / змішане 

Орган управління програмою Уряд Болгарії / MRDPW 

Підрозділ з реалізації програми Менеджер фонду / EERSF 

Модель виконання Оплата за рахунок економії енергії 

Операційні послуги Маркетолог / Фасилітатор / Оцінювач / 
Фінансист 

Профінансовані проекти Реконструкція будівель / Відновлювані 
джерела енергії / Енергетичні кооперативи / 
змішані 

Цілі/завдання Забезпечити можливість трансформації схеми 
100% грантів у стійкіші фінансові механізми з 
поступовим зниженням компоненти гранту з 
метою збільшення масштабів та глибини 
реконструкції при одночасному збереженні 
повної підтримки енергетично бідних 
домогосподарств 

Бенефіціари  Асоціації власників житла, спеціалізовані 
посередники (менеджери проектів 
реконструкції) 

Механізм фінансування Національний бюджет / Кошти ЄС / 
Міжнародні фінансові установи / Інвестиційні 
фонди / Проект / Власники нерухомості/ЕSCО/ 

Фінансові інструменти Кредити / Гарантії 

 

  ДЕТАЛЬНИЙ ОПИС СХЕМИ ФІНАНСУВАННЯ 

I. Попередня оцінка 

Метою інструменту є можливість трансформації схеми 100% грантів у стійкіші фінансові механізми 

з поступовим зниженням компоненти гранту з метою збільшення масштабів та глибини 

реконструкції при одночасному збереженні повної підтримки енергетично бідних 

домогосподарств. Конкретне завдання полягає у забезпеченні механізму підтримки участі 

домогосподарств у новій програмі реновації, оголошеній у рамках Національного плану 

відновлення та підвищення стійкості (NRRP), що потребує 20% спів фінансування з боку 
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власників3, при цьому нині немає іншого спеціалізованого фонду, що пропонує можливості 

кредитування реновації.  

З 2015 року в Болгарії у сфері реновації домінує Національна програма з енергоефективності 

багатоквартирних відновлених будівель, що передбачає 100% грантове фінансування проектів, що 

досягають енергетичного класу С. При такому підході, однак, щорічний рівень реновації становить 

менше 0,5%, при цьому глибока енергетична реконструкція становить мізерно мале число. Найбільш 

важливою та обов'язковою реформою у політиці відновлення будівель є перехід від механізму 100% 

грантового фінансування до поступового збільшення участі домовласників із застосуванням 

відповідних фінансових механізмів. Причини цього: 

• використовуючи тільки державні ресурси, за національної мети оновлення до 2030 року в 19 

026 656  м², у кращому випадку 6 762 800  м² буде оновлено до середини 2026 року. 

• допомога охопить дуже мало людей (1100 будівель із 66 865 що потребують оновлення). Це 

означає, що 95% людей у багатоквартирних будинках не матимуть доступу до жодного 

фінансування на реконструкцію. 

Близько 91% багатоквартирних будівель відносяться до енергетичних класів D і нижче. Згідно з 

Національною довгостроковою стратегією реновації, оптимальний з точки зору витрат рівень 

реновації досягається при досягненні порога між енергетичними класами A і B (тобто 95 кВт/м2/рік 

первинної енергії). Згідно з цими оцінками, кінцева економія енергії становить близько 80% від 

змодельованого середнього споживання Хоча ця модель не може бути прийнята за показову щодо 

грошового потоку, що виникає в результаті проектів реконструкції, вона свідчить про їхній величезний 

потенціал. Нещодавні дослідження4  стверджують, що "майже для 70% респондентів середньомісячна 

вартість витрат домогосподарства на опалення/охолодження, гарячу воду та електрику знаходиться в 

межах 150-160 левів (для 35,3% - між 101 та 150 левами; 32,2% вказують на витрати понад 150 левів). 

Також з’ясовано, що при застосуванні навіть лише традиційних заходів з підвищення 

енергоефективності (для стін, вікон, покрівлі та цокольного поверху + заходів для освітлення та 

електричних систем) відсоток економії енергії коливається від 35% до 55%. При застосуванні інших 

відповідних енергозберігаючих заходів - до 60% (...) Враховуючи наведену вище статистику, можна 

припустити, що за зазначеної середньої вартості 150-160 левів для більшості домогосподарств 

середня економія енергії на місяць становитиме близько 50 левів (при економії енергії в нижній 

частині наведеного діапазону 35-55-60%) і навіть до 1,5-2 разів більше (у верхній частині)". Це 

підтверджує дослідження проекту ComAct для міста Бургас, яке показує, що в середньому 

домогосподарства готові платити близько 90 левів/місяць в якості спів-фінансування. Це вважається 

абсолютно достатнім за сценарію 20% ставки спів фінансування, що складе 2000-4000 левів, залежно від 

глибини ремонту та розміру житла. На жаль, поінформованість про переваги та вимоги до фінансування все 

ще перебуває на низькому рівні. Деякі з інших проблем оновлення включають, як правило, низький рівень 

доходів і обмежений доступ до фінансування; необхідність реформи нормативно-правової бази поряд із 

 

3 Конкретний компонент, що надає 100% гранти для бідних домогосподарств, визначений відповідно до визначень конкретної 
програми, має бути забезпечений, хоча він ще не передбачений у тексті відповідної програми в NRRP 

4 SHEERenov (2020) Консолідований ситуаційний аналіз: Відправна точка для розробки моделі надання комплексних послуг з 
реконструкції багатоквартирних житлових будинків. Доступний за адресом: https://sheerenov.eu/wp-
content/uploads/2021/07/Report-2.3-EN-FINAL.pdf  

https://sheerenov.eu/wp-content/uploads/2021/07/Report-2.3-EN-FINAL.pdf
https://sheerenov.eu/wp-content/uploads/2021/07/Report-2.3-EN-FINAL.pdf
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проведенням інформаційних та навчальних кампаній; відсутність механізмів моніторингу та забезпечення 

якості, а також домінуючу роль державних установ, яка у поєднанні з надмірним грантовим фінансуванням 

обмежує роль, яку може відігравати бізнес.  

II. Аспекти енергетичної бідності 

Ще одним важливим викликом для країни є енергетична бідність, оскільки третина населення не може 

належним чином обігріти свої домівки. В даний час лише невелика частина населення охоплена 

"паливними субсидіями", у той час як існує набагато більша група (до децилю доходів 3), яка не в змозі 

покрити будь-які інвестиційні витрати, оскільки статистично їх витрати вищі, ніж наявні доходи. Щодо 

наступних децильних груп (4-6), то, за оцінками, вони схильні до ризику енергетичної бідності через 

погіршення стану житлового фонду та коливань цін на енергію; з іншого боку, вони рідко мають значні 

заощадження і часто не оцінюються фінансовими установами як кредитоспроможні, що є серйозною 

перешкодою для їхньої участі в програмах реконструкції, що вимагають спів фінансування. Для цього 

мають бути забезпечені паралельні механізми: визначення енергетичної бідності, що визначає 

домогосподарства, що потребують 100% грантової підтримки, та гарантовані державою низько 

відсоткові або безвідсоткові кредити для тих, хто перебуває у зоні ризику енергетичної бідності. Щодо 

визначення, то воно сформульоване EnEffect наступним чином: 

Для цілей пільгового фінансування за програмами підтримки реконструкції будівель: 

Енергетично бідними вважаються домогосподарства, чиї наявні доходи після забезпечення 

нормативно встановлених температур в опалювальній частині житла, опускаються нижче офіційної 

межі бідності. 

a) для будинків, не підключених до мережі централізованого опалення, повинні 

використовуватися дані середньо державного енергетичного балансу для опалення.  

b) для будинків, підключених до мереж централізованого опалення, використовуються реальні 

ціни на послугу централізованого опалення, незалежно від того, користується нею 

домогосподарство чи ні, і чи є радіатори, підключені до мережі.  

В обох випадках площа загального користування будівлі при розрахунку не враховується. 
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Рисунок 1. Оцінка домогосподарств, які мають право на 100% субсидію на ремонтні роботи 

[Available monthly funds, BGN  - Наявні щомісячні доходи, BGN] 

[poverty line 413 BGN/person/month - межа бідності 413 BGN /особа/місяць] 

III. Існуюча законодавча база  

На жаль, законодавча база все ще недостатньо розвинена і створює різноманітні перешкоди перед 

процесом реконструкції. Відповідно до Закону про кондомініум, асоціації власників житла все ще не 

можуть мати спільний банківський рахунок, який може служити доказом їх фінансової спроможності 

та механізмом вторинної гарантії. Проте професійне управління кондомініумом – рідкість, і для цього 

немає жодних юридичних зобов’язань. Механізми прийняття рішень також надзвичайно ускладнені 

вимогою 100% згоди власників на реалізацію проекту реконструкції. Однак ці перешкоди можна було 

б подолати за рахунок змін до Закону про кондомініум, які очікують на розгляд, які вже підготовлені 

відповідальним підрозділом у Міністерстві регіонального розвитку та благоустрою, але ще не винесені 

на обговорення в парламентських комісіях. 

Крім того, не існує зобов'язань щодо енергетичної паспортизації або сертифікатів енергетичної 

ефективності для будівель, збудованих до 2009 року. Мінімальний необхідний клас для проведення 

робіт з реконструкції все ще залишається С, що набагато нижче оптимального з точки зору витрат 

рівня; однак, згідно з новою запропонованою програмою, буде потрібно як мінімум енергетичний клас 

В. 
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IV. Бенефіціари  

Бенефіціарами програми та механізму фінансування є власники індивідуальних житлових будинків у 

багатоквартирних будинках, які негайно потребують ремонту (клас енергії D і нижчий).  

Немає певного соціально-економічного профілю, пов'язаного з мешканцями цих будівель, оскільки 

через спадщину комуністичного минулого в них проживають домогосподарства з повним спектром 

можливих доходів, професій та демографічних характеристик. 

Відповідно до даних LTRS, будівлі з низькими енергетичними характеристиками, тобто такі, що 

відносяться до енергетичних класів E, F і G, складають 91% не реконструйованих будівель, а будівлі 

класу D становлять ще 8%, що свідчить про потенціал енергозбереження та розмір ринку. Загалом 

97,6% існуючих житлових будинків перебувають у приватній власності, 96,5% належать фізичним 

особам, а 1,1% – юридичним. Лише 2,4% будинків перебувають у власності центрального уряду чи 

місцевих органів влади. Ця специфіка Болгарії багато в чому пояснює існуючі бар'єри (організаційні, 

правові та поведінкові) у процесі відновлення житлового фонду та істотно впливає на розробку 

стратегічних заходів та політики. Станом на 1 лютого 2011 року загальна кількість зайнятих житлових 

одиниць становила 2 666 733, таким чином, співвідношення вільних житлових одиниць до загальної 

кількості житлових одиниць становило 31 % (26 % у містах та 43 % у селах, досягаючи 100 % у повністю 

збезлюділих районах). Частка вільних житлових одиниць у зайнятих житлових будинках перевищує 

20%, що є ще однією серйозною проблемою, коли потрібна 100-відсоткова згода власників. 

Як зазначено вище, згідно з аналізом оптимальності витрат, виконаному LTRS, енергоефективна 

реконструкція може заощадити до 80% від змодельованого кінцевого споживання енергії. З 

практичної точки зору економія витрат у рамках "звичайної практики" становить близько 25-30% 

залежно від джерела палива та інших експлуатаційних характеристик. За даними LTRS, будівлі до 

реконструкції розподілялися наступним чином: найбільша частка будівель (40,5 %) відносилася до 

класу енергоефективності E, за ними слідували будівлі, що належать до класів енергоефективності F 

(35,3 %) та G (16,1 %) . Модернізація більшості будівель включала підвищення класу 

енергоефективності до мінімально необхідного класу С, менша частка була підвищена до класу В (8,4 

%). На думку консультантів щодо енергоефективності, такі рівні реконструкції дозволяють досягти 

економії енергії приблизно на 40%. Реконструкція та модернізація багатоквартирного житлового 

будинку до енергетичного класу B, як правило, призводить до зниження середньомісячних витрат на 

опалення одиниці житла площею 65 м2 із 156,38 левів до 107,64 левів. При застосуванні амбітніших 

заходів цей показник може бути збільшений до 50-60%, що цілком достатньо для компенсації частини 

спів-фінансування в поточній ситуації. На думку консультантів з енергоефективності, такі рівні 

реконструкції дозволяють досягти економії енергії приблизно на 40%. Реконструкція та модернізація 

багатоквартирного житлового будинку до енергетичного класу B, як правило, призводить до зниження 

середньомісячних витрат на опалення одиниці житла площею 65 м2 із 156,38 левів до 107,64 левів. 

При застосуванні амбітніших заходів цей показник може бути збільшений до 50-60%, що цілком 

достатньо для компенсації частини спів фінансування в поточній ситуації. 

Додаткові переваги найчастіше поділяють на три групи: екологічні, економічні та соціальні. Перша 

група містить найбільш важливі та безпосередні вигоди від підвищення енергоефективності будівель, 

такі як економія енергії та скорочення викидів парникових газів. Друга група включає, серед іншого, 
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позитивний макроекономічний вплив на економічне зростання, інновації та конкурентоспроможність, 

а також залежність від імпорту. Третя група такі аспекти, як переваги для здоров'я, зниження рівня 

бідності та зайнятість. Для Болгарії LTRS також визначає збільшення доходу від утилізації, зменшення 

енергетичної бідності та переваги для здоров'я як основні ширші переваги на індивідуальному рівні, 

серед багатьох таких у соціально-економічній перспективі.  

V. Доступні ресурси 

NRRP надає фінансування на реконструкцію багатоквартирних житлових будинків на суму 1 176 960 

000 лева. З них 941 568 000 левів буде виділено за схемою 100% грантів на близько 865 будинків і 235 

392 000 левів, що відповідає 270 будівлям, буде виплачеано за ставкою гранту 80% з жовтня 2022 року. 

Крім того, у Програмі «Розвиток регіонів» виділено 134 898 300 євро (263 838 142 лева) на житлові 

будинки, імовірно, знову ж таки за 100% ставкою. 

Інших доступних джерел фінансування реконструкції багатоквартирних будинків, крім описаних вище, 

немає. Комерційні банки та спеціалізовані фонди не готові розробляти спеціальні продукти для 

реконструкції багатоквартирних будинків. 

Очікуване спів фінансування з боку власників житла в рамках NRRP становить скромні 58 848 000 BGN. 

З них очікується, що не більше 50% буде покрито ринковим фінансуванням, а решта – наявними 

ощадними/банківськими вкладами власників житла. Проте оцінка EnEffect показує, що до 2030 року 

ринок може вирости до 2 165 402 688, якщо політика буде відповідати цілям, встановленим в LTRS. Як 

описано вище, економія буде в межах 30-60%, або 50-80 BGN на місяць. Це вважається достатнім для 

покриття витрат на спів фінансування, а також збігається з заявленими інвестиційними настроями 

власників житла. 

a) Наявний дохід домогосподарства 

Середній загальний дохід за децильними групами у 2020 р., BGN 

Total Децильні групи 

I II III IV V VI VII VII IX X 

15088 6275 7632 8301 9239 12173 13753 16892 19081 22396 31378 

Середній грошовий дохід за децильними групами у 2020 р., BGN  

Total Децильні групи 

I II III IV V VI VII VII IX X 

14977 6168 7537 8204 9137 12041 13641 16761 18965 22283 31266 

b) Витрати домогосподарств на енергію 

Реалістичні обсяги опалення відповідно до середнього реального споживання енергії 
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Щомісячні витрати на опалення: Реальна 

мінімальна 

розрахована сума, 

BGN 

Реальна 

максимальна 

розрахована сума, 

BGN 

Вугілля 32,23 139,68 

Світла нафта 44,66 193,53 

Природний газ (Nm3) 29,05 125,87 

Природний газ (Нм3) – конденсаційний котел 26,99 116,97 

Дрова (вологість 25%) 25,27 109,52 

Дерев'яні гранули 38,22 165,63 

Централізоване теплопостачання 32,73 141,82 

Електрика 65,75 284,92 

Електрика – кондиціонери 22,45 97,27 

Електрика – високоефективні теплові насоси   18,60 80,59 

c) Суми за опалення відповідно до нормованого (за нормами опалення) споживання 

енергії 

Щомісячні витрати на опалення: 

Реальна 

мінімальна 

розрахована сума, 

BGN 

Реальна 

максимальна 

розрахована сума, 

BGN 

Вугілля 80,93 350,72 

Світла нафта 112,13 485,90 

Природний газ (Nm3) 72,93 316,04 

Природний газ (Нм3) – конденсаційний котел 67,77 293,69 

Дрова (вологість 25%) 63,46 274,98 

Дерев'яні гранули 95,97 415,86 

Централізоване теплопостачання 82,17 356,09 

Електрика 165,09 715,38 

Електрика – кондиціонери 56,36 244,22 

Електрика – високоефективні теплові насоси   46,70 202,35 

Значення у першій таблиці відбивають реальну картину країни. У середньому люди витрачають менше 

енергії на опалення порівняно з тією, що їм справді необхідна, здебільшого з фінансових причин. 

Значення у другій таблиці показують, якими будуть витрати, якщо всі житлові приміщення 
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опалюватимуться відповідно до норм опалення. Ми вважаємо, що опалення на 100% відповідно до 

норм опалення також нереально, і реальні витрати на опалення знаходяться десь між значеннями в 

обох таблицях, можливо, ближче до значень у другій таблиці. 

Не пов'язані з опаленням щомісячні витрати: 

Реальна 

мінімальна 

розрахована сума, 

BGN 

Реальна 

максимальна 

розрахована сума, 

BGN 

Електрика 10,00 100,00 

Вода 10,00 50,00 

Зріджений газ у балонах 9.90 29.70 

Плата за квартиру 5,00 50,00 

d) Позикові можливості та бажання бенефіціарів  

Хоча теоретично неможливо виміряти інвестиційні наміри домовласників, дослідження ComAct у 

Бургасі показало, що близько 30% домовласників не в змозі оплатити будь-які витрати, пов'язані з 

ремонтом, що збігається з оцінками EnEffect щодо статусу енергетичної бідності населення. Проте 

було також встановлено, що домогосподарства готові сплачувати близько 90 левів щомісячними 

платежами за рахунок кредитів на ремонт, що абсолютно достатньо покриття очікуваних витрат на 

ремонт. Близько 50% респондентів будуть використовувати власні заощадження, а не банківські 

кредити для покриття витрат на спів фінансування.  

e) Аналіз послідовності створення вартості: доступний досвід, потенціал та якість 

будівельного сектор 

NRRP Болгарії передбачає реформи для пілотування та масштабування регіональних систем «єдине 

вікно» за фінансування з національного бюджету. Метою є створення від 6 до 28 регіональних центрів, 

зосереджених переважно на наданні консультацій. Це суперечить головній ідеї про те, що «єдине 

вікно» створено для сприяння проектам енергетичного оновлення протягом усього їхнього життя, 

іншими словами «охоплюючи весь шлях клієнта від інформації, технічної допомоги, структурування та 

консультування схем фінансової підтримки до моніторингу енергозбереження». Подальша 

адміністративна та технічна підтримка передбачається для місцевих адміністрацій у рамках 

індивідуальних програм реконструкції. NRRP включає створення двох програм для розвитку навичок 

управління інформацією, які, як очікується, стануть частиною університетської освіти. Програми 

ширшого підвищення кваліфікації фахівців енергетики та будівництва не входять до плану, що 

вважається серйозною проблемою, оскільки будівельний сектор стикається з серйозними 

проблемами як з точки зору кількості працівників, так і, що ще важливіше, з точки зору навичок та 

кваліфікації. З цією метою забезпечення можливостей для подальшого навчання має вирішальне 

значення для успіху програм.  
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VI. Приклади для натхнення з країн-членів ЄС 

a) Угорщина  

Було прийнято ринковий підхід до енергоефективної реконструкції. Він базувався на високоякісних 

консультаційних послугах, наданих спеціалізованими консультантами, які грають роль посередника 

між власниками будівель та іншими зацікавленими сторонами (фінансовими установами, державними 

органами, постачальниками послуг). Це було підтримано нормативною базою, яка зобов’язує Асоціації 

домовласників утримувати свої будівлі. Це створило добре розвинений та саморегульований ринок, 

що необхідно для сталого процесу реконструкції будівель.   

b) Естонія 

Забезпечення фінансування енергоефективної реконструкції поєднувалося з підвищенням обізнаності 

та поширенням передового досвіду з боку KredEx, фінансової установи, яка визначила житловий 

сектор як один із компонентів свого портфеля. Активне спілкування із зацікавленими сторонами 

зіграло свою роль у створенні довіри між різними зацікавленими сторонами, що призвело до сталого 

процесу оновлення. KredEx також регулював залучення технічних консультантів, ведучи список 

експертів на своїй веб-сторінці.     

c) Греція 

Програма SAVE-AUTOMATE (Заходи з енергозбереження та відновлювані джерела енергії у житлових 

будинках) надає капітальний грант, що покриває енергетичні обстеження та інші "нематеріальні" 

витрати. Програма спів фінансується Європейським фондом регіонального розвитку та національними 

ресурсами через Регіональну операційну програму та Операційну програму 

"Конкурентоспроможність, підприємництво, інновації". Програму було запущено Міністерством 

енергетики, бенефіціаром є Грецький банк розвитку, а кінцевими бенефіціарами є власники житлових 

будинків.  

d) Північна Македонія  

ProCredit Bank Macedonia запустив програму зелених фінансових продуктів, що складається з кредитів 

на підвищення енергоефективності для приватних осіб, а також для бізнесу з використанням коштів 

Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Позики призначені для підвищення 

енергоефективності житла відповідно до прийнятних заходів для отримання грантів, описаних у 

реєстрі технологій на веб-сайті Green Economy Financing Facilities. Деякі з прийнятних заходів: 

утеплення зовнішніх стін, даху, підлоги; встановлення вікон, дверей, котлів на біомасі, 

енергоефективного освітлення, газових котлів, теплових насосів, сонячної фотоелектричної системи 

тощо. 
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2. ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ 

 Загальна інформація 

Право власності Публічне / приватне / змішане 

Орган управління програмою Власник/орган, що приймає рішення 

Підрозділ з реалізації програми Оперативне управління 

Модель виконання не застосовується 

Операційні послуги Маркетолог / Фасилітатор / Оцінювач / 
Фінансист / тощо. 

Профінансовані проекти Енергоефективність / Відновлювані джерела 
енергії / Енергетичні кооперативи / тощо 

Цілі/завдання Місія та бачення, відношення до національної 
чи місцевої політики 

Бенефіціари  Потенційні заявники/користувачі послуг 

Механізм фінансування Національний бюджет / Кошти ЄС / Фінансові 
установи / Інвестиційні фонди / 
Проект/ Власники нерухомості/ЕSCО/ тощо. 

Фінансові інструменти Кредити / Власний капітал / Гарантії / тощо. 

 ДЕТАЛЬНИЙ ОПИС СХЕМИ ФІНАНСУВАННЯ  

I. Попередня оцінка 

Неефективне використання енергії в Македонії істотно впливає на національну економіку. Статистичні 

дані показують, що житловий сектор є найбільшою складовою частиною компонентом загального 

кінцевого споживання енергії, на нього припадає близько 40% споживання. Різні міжнародні та 

вітчизняні дослідження оцінюють потенціал енергозбереження в житловому секторі на 10-35%. 

Основні особливості житлового сектору в Македонії мають наступні характеристики: більшість 

житлових будинків старі та перебувають в поганому стані; існує велика кількість не повністю легальних 

будинків; велика кількість сучасних будівель низької якості; сезонне використання будівель; 

відсутність зовнішньої ізоляції та низька якість будівель, особливо в сільській місцевості; опалення 

електрикою; використання неефективних дров'яних і вугільних печей. Виходячи з вищезазначеного, 

зрозуміло, що технічні можливості для підвищення енергоефективності в житловому секторі є дуже 

значними. 

За даними останнього перепису населення 2002 року, переважна більшість житлових будинків, 

приблизно 47%, була побудована лише за двадцять років між 1961 та 1980 роками, тоді як нове 

будівництво скоротилося. Приблизна кількість зареєстрованих будинків сьогодні становить понад 760 

000, що становить понад 55 мільйонів квадратних метрів житлової площі. За статистичними даними, 

До 2002 року нараховувалося 10 000 багатоквартирних будинків, кількість яких на сьогодні зросла до 

приблизно 12 000. Македонія, перебуваючи на етапі ініціації процесу інтеграції до ЄС, прагне 

імплементувати законодавство ЄС та прийняти правила, норми та стандарти енергоефективності ЄС.  
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Крім того, Північна Македонія є країною-членом Енергетичного Співтовариства, і відповідно потребує 

імплементації трьох Директив щодо енергоефективності: Енергоефективність (EED-2012/27/EU); 

Енергетична ефективність будівель (EPBD-2010/31/EU); та Енергетичне маркування продуктів (ELD-

2010/3/EU). Сприяння енергоефективності є частиною європейського порядку денного. Законодавство 

ЄС щодо енергоефективності вимагає заходів для підвищення ефективності на всіх етапах ланцюга 

створення вартості в енергетиці; виробництво, передачу, розподіл і споживання. Заходи, зокрема, 

зосереджені на житловому секторі, де потенціал для економії найбільший. 

Більшість документів, аналітичних матеріалів, політичних документів та стратегій, що сприяють 

впровадженню енергетичних директив ЄС, розроблені за підтримки донорів (ЄБРР, GIZ, USAID, ЄС, 

тощо), що свідчить про постійну відсутність інституційного потенціалу в межах державних інституцій 

для внутрішньої генерації інструментів політичних реформ та необхідної реструктуризації. 

З іншого боку, існують серйозні проблеми з якістю житлового фонду як з точки зору 

енергоефективності (наприклад, відсутність ізоляції), так і загального стану (наприклад, дахи, що 

протікають), які вимагають застосування термінових заходів. Будинки у різних містах помітно 

розрізняються за своїми характеристиками, що відбиває величезну нерівність між македонськими 

поселеннями. Наприклад, у Неготіно 81% будівель мають пошкоджений фасад без ізоляції, тоді як у 

Велесі ця частка становить лише 28,7%. Оскільки кількість досліджених будівель сильно відрізняється 

(29 і 180, відповідно), це порівняння є лише ілюстрацією. 

У 2018 році Хабітат Македонія отримала премію «Глобальна Енергія»  за реконструкцію більш ніж 60 

багатоквартирних будинків в Македонії. Загальна річна економія енергії в цих будинках з понад 1900 

квартирами становила 7910 МВт-год, а річне скорочення викидів вуглекислого газу склало 3670 тон. 

За оцінками, інвестиційний потенціал для модернізації македонського житлового фонду становить 

понад 500 мільйонів євро. 

II. Аспекти енергетичної бідності 

За відсутності чіткого визначення, енергетичну бідність можна розглядати як ситуацію, за якої 

домогосподарство не може забезпечити свої основні енергетичні потреби, необхідні для опалення, 

охолодження, приготування їжі та забезпечення роботи побутової техніки, через поєднання 

недостатніх фінансових та технічних умов. Низькі доходи, високі ціни на енергоносії, неефективні 

побутова техніка та погано обладнані будинки  є основними причинами енергетичної бідності. 

Енергоефективна модернізація може бути потенційно ефективною для боротьби з енергетичною 

бідністю, оскільки вона підвищує енергетичні характеристики житлового фонду і таким чином 

потенційно може вивести домогосподарства з енергетичної бідності. Однак заходи з 

енергоефективної модернізації мають особливі фінансові (наприклад, високі первісні витрати, 

відносно тривалі періоди окупності) та технічні (наприклад, складні технічні роботи, залучення різних 

зацікавлених сторін) характеристики. Зважаючи на ці особливості, та для того, щоб використати 

високий їх потенціал зі скорочення енергетичної бідності, вони повинні бути ретельно розроблені та 

сплановані. 

Деякі загальні висновки щодо енергоефективності багатоквартирних будинків та наявності в цих 

будинках енергетичної бідності, можна зробити на основі ретельного дослідження, проведеного у 

багатоквартирних будинках у деяких районах Скоп'є та в трьох інших містах Північної Македонії 
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громадською організацією Хабітат Македонія, навіть беручи до уваги факт  відсутності 

репрезентативних даних про те, наскільки домогосподарства багатоквартирних будинків схильні до 

енергетичної бідності [12]. 

III. Законодавча база 

Законодавча база,  пов’язана з енергоефективністю, є наступною: 

• Закон про енергетику (Офіційний вісник Республіки Македонія № 96/18)5 

• Закон про енергоефективність (Офіційний вісник Республіки Н. Македонія № 32/20)6 

• Стратегія розвитку енергетики Республіки Північна Македонія до 2040 року (прийнята 

28.12.2019)7 

• Стратегія сприяння енергоефективності до 2020 року (Офіційний вісник Республіки Македонія 

№ 143/10)8 

• Третій план дій з енергоефективності Республіки Македонія на період 2016 – 2018 рр. 

(прийнято 18.07.2017) 9 

• Правила енергетичної ефективності будівель (Офіційний вісник Республіки Македонія № 

94/13)10 

•  Правила енергетичного аудиту (Офіційний вісник Республіки Македонія № 94/13)11 

Відповідно до Угоди Енергетичного Співтовариства, Македонія повинна синхронізувати своє 

національне законодавство з чинним законодавством Європейського Союзу щодо енергетики, 

навколишнього середовища, конкуренції, відновлюваних джерел енергії, енергоефективності та 

запасів нафти. Законодавство в галузі енергетики наразі переглядається; зокрема, новий Закон про 

енергетику був прийнятий парламентом 21 травня 2018 року, а також вперше в законодавстві 

Македонії прийнято Закон про енергоефективність, який діє з 18 лютого 2020 року. Цей комплексний 

Закон про енергоефективність транспонує Директиву ЄС про енергоефективність, Директиву про 

енергетичну ефективність будівель, Положення про маркування енергетичної продукції та Директиву 

про екологічний дизайн енергетичних продуктів. Однак для забезпечення повної імплементації Закону 

про енергоефективність, необхідно буде внести зміни до інших чинних підзаконних актів; наприклад, 

до існуючого Положення про енергетичну ефективність будівель. Країні також необхідно прийняти 

оновлене положення щодо мінімальних вимог до енергоефективності будівель, національної 

методології розрахунку, сертифікації енергоефективності будівель та інспекції систем опалення та 

кондиціювання повітря. Це дозволить країні реалізувати Директиву 2010/31/EU. 

Крім того, наприкінці 2019 року була розроблена та прийнята енергетична стратегія, яка спирається на 

п’яти вимірну структуру енергетичного союзу ЄС (безпека, солідарність і довіра, повністю інтегрований 

 
5 http://www.economy.gov.mk/Upload/Documents/Zakon%20za%20energetika%20MK.pdf 

6 http://economy.gov.mk/doc/2766 

7 http://www.economy.gov.mk/doc/2759 

8 http://www.economy.gov.mk/doc/2535 

9 http://www.economy.gov.mk/Upload/Documents/Tret%20NEEAP_V02%20(MKD).pdf 

10 http://www.ea.gov.mk/images/stories/E_Izdanija/pravilnik_energetski_karakter_zgradi.pdf 

11 http://www.ea.gov.mk/images/stories/E_Izdanija/pravilnik_energetski_kontroli.pdf 



 

                                        

 

22 

внутрішній енергетичний ринок, енергоефективність, кліматичні дії – декарбонізація економіки, 

дослідження, інновації та конкурентоспроможність) з урахуванням особливостей країни, включаючи 

бачення до 2040 року. Стратегія визначає три сценарії – референтний, помірний перехід та зелений, і 

оцінює результати стратегічних цілей за шістьма пов’язаними індикаторами для кожної стратегічної 

цілі. 

На даний момент Македонська академія наук і мистецтв перебуває у процесі підготовки Четвертого 

плану дій з енергоефективності, оскільки попередній план дій застарів. 

Підтримкою Уряду в реалізації енергетичної політики є Комісія регулювання енергетики (ERC) та 

Енергетичне агентство, які створені та діють з 2003 та 2007 років відповідно. 

Щоб підвищити енергетичну ефективність будівель, Македонія створила законодавчу базу, яка 

включає Правила енергетичної ефективності будівель, які мають бути узгоджені та змінені відповідно 

до нового Закону про енергоефективність. Існуючі правила встановлюють мінімальний клас для нових 

будівель як клас «C» з QH,nd,ref ≤ 100 кВт·год/(м2а), а для модернізованих будівель – клас «D» з 

QH,nd,ref≤ 150 кВт·год/(м2а) .   

В даний час основною прогалиною у досягненні високо енергоефективного та декарбонізованого 

житлового фонду є відсутність у минулому довгострокової стратегії реконструкції будівель. Наразі цю 

стратегію визначено ст. 31 нещодавно ухваленого Закону про енергоефективність; вона охоплюватиме 

модернізацію житлових, громадських та комерційних будівель на період не менше 10 років з 

обов'язковим переглядом кожні три роки. 

IV. Бенефіціари 

Бенефіціарами або одержувачами позик від REERF є: 

• Власники квартир та асоціаціях співвласників житла у багатоквартирних будинках для 

підвищення енергоефективності, 

• Власники одиноких будинків для енергоефективного ремонту, в тому числі будинків у 

сільській місцевості та маргінальних громадах. 

У вибраних будинках були проведені енергетичні аудити, що визначають енергетичні показники, 

вплив на навколишнє середовище та економічну вигоду/оцінку. Було проведено 20 детальних та 17 

наскрізних енергоаудитів, які підтвердили 20-39% економії енергії у відремонтованих будинках з 

можливістю окупити цю суму протягом 6-8 років за рахунок економії енергії.  

V. Доступні ресурси 

a) Державні субсидії 

Уряд сприяє використанню відновлюваних джерел енергії та заходів з енергоефективності в 

домогосподарствах у рамках щорічної Національної програми. Виконавець – Міністерство економіки, 

яке реалізує такі схеми підтримки, передбачені програмою:  

• до 30% відшкодування, але не більше 300 євро (~18 000 MKD), витрат на придбання та монтаж 

системи сонячних теплових колекторів; 
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• до 50% відшкодування, але не більше 500 EUR (~30 000 MKD) витрат на придбання та 

встановлення вікон ПВХ або алюмінію; і 

• до 50% відшкодування, але не більше 500 EUR (~30 000 MKD) витрат на придбання печі на 

пелетах. 

Щороку програма переглядається з урахуванням деяких нових технологій підтримки, які зростають з 

точки зору виділених коштів. Згідно з Енергетичною стратегією12, інтерес до програми очевидний, 

враховуючи зростання загальної кількості аплікантів щороку. Субсидії реалізуються за принципом «хто 

першим прийшов, той першим обслуговується». 

Нова «Програма сприяння використанню відновлюваних джерел енергії та підвищення 

енергоефективності на 2020 рік13» охопила додаткові категорії претендентів або заявників з низькими 

доходами, для яких відсоток субсидій збільшено до 70%. Крім того, протягом останнього 

опалювального сезону уряд Македонії боровся із забрудненням повітря, запроваджуючи субсидії для 

домогосподарств у чотирьох найбільш забруднених містах: Скоп’є, Бітола, Тетово та Кічево. Цей захід 

реалізується через національну генеруючу компанію AD ESM для субсидування домогосподарств, які 

замінили старі дров’яні печі на інверторний кондиціонер з фінансовою підтримкою до 1000 євро. 

Загальний зарезервований бюджет становив 4 мільйони євро і охоплював 5200 домогосподарств зі 

Скоп'є; 2500 з Бітоли; 1500 у Тетово та 800 у Кічево.  

b) Муніципальні субсидії 

Бюджет міста Скоп'є: 

• Відшкодування частини витрат на придбані та встановлені інверторні кондиціонери в побуті,  

• Найняти сажотруса - місто Скоп'є компенсує частину витрат до 1200 МКD, 

• Відшкодування частини витрат на придбаний електроскутер або велосипед. 

Муніципальні бюджети: у різних муніципалітетах існують певні регулярні субсидії, але на даний 

момент активної субсидії на енергоефективний ремонт14 не має. 

c) Кредити 

• Кредити комерційних банків: Halkbank - Еко кредити для фізичних осіб, Halkbank - Еко кредити 

для юридичних осіб, Sparkasse у співпраці з Енергетичною спільнотою, ЕКО кредити для ECO 

будинку - підвищення енергоефективності у вашому домі, Охридський банк - A++ ІПОТЕЧНИЙ 

КРЕДИТ, Охридський банк – СПЕЦИФІКА- ЦІЛЬ КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ A++, Procredit bank та ЕБОР 

- Зелений кредит для EE додому. 

• Кредити банків розвитку: АТ "Банк розвитку Північної Македонії" Скоп'є - Фінансування 

проектів з екологічно чистих джерел енергії: Фінансування проектів з енергоефективності, АТ 

"Банк розвитку Північної Македонії" Скоп'є - Фінансування проектів сталих джерел енергії: 

Фінансування проектів з відновлюваних джерел.  

• Кредити мікро фінансових установ: Мікро кредитний фонд «Горизонти», Ощадний дім 

«Moznosti».  

 
12 «Стратегія розвитку енергетики в Республіці Північна Македонія до 2040 року», сторінка 27 (http://www.economy.gov.mk/doc/2759) 

13 http://www.economy.gov.mk/Upload/Documents/Javen_oglas_peleti_2020_MK.pdf 

14 Дата написання: жовтень 2021 року, під час місцевих виборів 

http://www.economy.gov.mk/doc/2759
http://www.economy.gov.mk/Upload/Documents/Javen_oglas_peleti_2020_MK.pdf
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VI. Обсяг ринку реконструкції 

Згідно з аналізом офіційних статистичних даних HFHM, у період масової урбанізації (1946-1989) було 

створено 78% всього житлового фонду країни. Близько 110 тис. будинків (16% існуючого житлового 

фонду) потребують негайної реконструкції. Підраховано, що понад 100 000 одиниць (квартир у 

багатоквартирних будинках) потребують енергоефективної реконструкції. 

Згідно з даними та аналізом Хабітат Македонія, за оцінками, налічується близько 12 000 

багатоквартирних житлових будинків і близько 770 000 будинків. Більшості з цих будівель від 30 до 50 

років, вони не мають теплоізоляції та мають низькі енергетичні характеристики. За оцінками, близько 

6% всього житлового фонду в Македонії відповідають національним вимогам щодо 

енергоефективності та належать до енергетичного класу C або D, тоді як усі інші житлові будинки 

можна віднести до нижчих енергетичних класів і, таким чином, потребують модернізації 

енергоефективності (EE). За оцінками, інвестиційний потенціал для ЕЕ реконструкції житлового фонду 

багатоквартирних будинків становить 500 млн євро. Близько 11,8% усіх домогосподарств підключені 

до централізованого опалення лише в столиці Скоп’є. 

Для оцінки якості будівельного фонду в Македонії можна покладатися на дані Державного управління 

статистики за 2014 р. щодо споживання енергії домогосподарствами [9]. Частка домогосподарств, які 

проживають у житлових приміщеннях з теплоізоляцією, становить 17,78%. Теплоізоляція в будівлях 

(незалежно від року монтажу) в основному укладається на зовнішні стіни, покрівлю та стелю, причому 

найменше утеплені підлоги. 

Відносно низький рівень витрат на енергію та слабкі показники за іншими показниками свідчать про 

те, що бідні люди в Північній Македонії вирішують підтримувати низькі витрати на енергію, 

недогріваючи свої будинки. За даними EU-SILC, у 2019 році більше третини домогосподарств мали 

заборгованість по комунальних платежах. Однак інші оцінки вказують на значно меншу кількість [12]. 

Висока поширеність використання дров також ставить під сумнів корисність заборгованості як 

індикатора енергетичної бідності в Північній Македонії. Згідно зі звітом REACH, домогосподарства з 

одним або двома або більш ніж шістьма членами більш схильні до енергетичної бідності. Вони 

становлять 41% усіх домогосподарств [7]. 

Близько 75-80% населення Македонії проживає в міських районах, половина – в передмісті навколо 

Скоп’є [10]. Багатоквартирні будинки становлять сорок два відсотки від загальної кількості житлових 

будинків[11]. У приватній власності знаходиться 88,3%. Як і в інших країнах Західних Балкан, 

використання децентралізованих систем опалення є домінуючим, навіть у міських районах [1]. 

Централізоване опалення присутнє в менш ніж 10% багатоквартирних будинків, всі вони знаходяться 

в Скоп'є. Невеликі теплові котли використовуються приблизно в 30% багатоповерхових будинках, а 

60% будівель опалюються електроприладами. Хоча централізоване теплопостачання вважається 

найефективнішою системою опалення, його технічний стан у всьому Західно-Балканському регіоні 

показує серйозні недоліки з огляду на потенціал технології. Високі втрати енергії та передчасне 

погіршення стану обладнання через низьку якість води є поширеними, поряд з відсутністю тарифікації 

на основі споживання. На відміну від більшості міст Західних Балкан, у Скоп'є є приватизована компанія 

з централізованого теплопостачання ([1] сторінки 41-43). Крім того, опалення дровами напрочуд 

широко поширене і в міських районах. Крім того, опалення дровами напрочуд поширене і в міських 

районах. Відповідно до дослідження HFHM, поза Скоп'є поєднання електрики і дров дуже поширене 

навіть у багатоквартирних будинках [13]. В результаті жителі можуть страждати від високого рівня 
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забруднення повітря, навіть якщо вони живуть у багатоквартирних будинках. Дуже поширене 

використання вологої, неякісної деревини [1] [7]. 

За даними 2013 року [7], домогосподарства в сільських районах витрачають меншу частку свого доходу 

на енергію, ніж домогосподарства в урбанізованих або змішаних районах. Це може бути результатом 

легшої доступності в сільській місцевості дров і води за низькою ціною або навіть безкоштовно. 

Ймовірно, через високий рівень безробіття та обмежену доступність джерел енергії в містах витрати 

на енергію є більш важким фінансовим тягарем для міських домогосподарств. Навіть якщо 

енергоефективність будівель може бути гіршою в сільській місцевості, енергетична бідність не 

обов’язково є більш серйозною. Опитування, проведене HFHM, також показує, що навіть 

домогосподарства в районах із вищим середнім статусом, як-от Ґьорче Петров чи Велес, витрачають у 

середньому 11% та 9,8% свого доходу на енергію відповідно, що схоже до середнього по країні. Це 

може свідчити про те, що в країні існує поширена проблема низької енергоефективності. Крім того, 

звичка опалювати лише деякі частини житлової площі не обмежується сімейними будинками: у 

вищезгаданих районах, незважаючи на їх відносно щасливе фінансове становище, опалюється лише 

частина квартир: у Ґьорче Петров опалюється 50,75 м² від середнього. 66,69 м². У Велесі ці цифри 

становлять 36,88 м² від 60,5 м². Загалом, схоже, що люди, які живуть у міських районах та 

багатоквартирних будинках, стикаються з дещо іншим типом енергетичної бідності, ніж ті, що живуть 

у сільській місцевості та приватних будинках. Крім того, різниця між Скоп’є та іншими містами може 

бути значною, і це варто було б дослідити. 

VII. Аналіз вартості 

З технічної точки зору, економічний та будівельний сектор Македонії мають достатні потужності для 

обслуговування потреб у реконструкції багатоквартирних будинків. Проблемою є ціни на утеплювачі 

та будівельні матеріали, соціально-економічний статус власників багатоквартирних будинків, а також 

сегментація права власності на квартири.  Більше 95% помешкань в  багатоквартирних будинках в 

Македонії є приватними, тому можливість ініціювати, організувати та реалізувати проект 

енергоефективної реконструкції дуже складна. Враховуючи складні процедури прийняття рішень на 

муніципальному рівні та відсутність належного управління в багатоквартирних будинках, проблема 

стає ще більш нагальною. 

Різний соціально-економічний статус власників житла в одній багатоповерхівці є додатковим тягарем 

в організації та впровадженні заходів з енергоефективної модернізації в багатоповерховому будинку. 

Навіть у випадку коли муніципалітети надають субсидії, і тоді виникають труднощі з переобладнанням 

будівлі. 

Досвід Хабітат Македонія щодо енергетичного ремонту понад 60 багатоквартирних будинків із понад 1900 

квартирами показав, що застосування комплексних заходів (заміна вікон і дверей, покрівлі, термоізоляція 

фасаду тощо) призводить до загальної річної економії енергії на 7910 МВт-год та річне скорочення викидів 

CO2 на 3670 т в цих будинках. Це говорить про необхідність поширювати більше інформації, краще 

мотивувати та організувати власників багатоквартирних будинків з метою впровадження енергоефективних 

заходів. 

Тим не менш, існує суттєва нестача бажання, зацікавленості, знань та досвіду, а також дуже низький рівень 

обізнаності домогосподарств щодо впровадження енергоефективних заходів. Фінансування 

енергоефективності обмежене, але все ж основна проблема у впровадженні енергоефективних заходів для 
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багатоквартирних будинків пов’язана з організацією, управлінням та дотриманням нормативних 

документів. 
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3. УГОРЩИНА 

  Загальна інформація 

 

Право власності Приватний/змішаний 

Орган управління програмою уряд Угорщини 

Підрозділ з реалізації програми Державне казначейство Угорщини, Орган 
управління Оперативною програмою охорони 
навколишнього середовища та 
енергоефективності, Некомерційне товариство 
з обмеженою відповідальністю ÉMI з контролю 
якості та інновацій у будівництві 

Модель виконання Поєднання схеми гранту та кредиту на рівні 
будівлі 

Операційні послуги Маркетолог / Фасилітатор / Оцінювач / 
Фінансист 

Профінансовані проекти Ремонт будівель / Відновлювані джерела 
енергії 

Цілі/завдання Об’єднати кредитні та грантові схеми для 
покращення стану багатоквартирних будинків, 
підвищити енергоефективність ремонту для 
досягнення національних зобов’язань на 2040 
та 2050 роки та допомогти бідним 
домогосподарствам брати участь у 
реконструкції 

Бенефіціари  Громади багатоквартирних будинків 
(кондомініуми та кооперативи) 

Механізм фінансування Державний бюджет / Кошти ЄС/ Власники 
нерухомості 

Фінансові інструменти Кредити / Гарантії / Гранти 

 

 ДЕТАЛЬНИЙ ОПИС СХЕМИ ФІНАНСУВАННЯ  

I. Попередня оцінка 

Мета цього звіту – розробити концепцію нової фінансової схеми для глибокої реконструкції 

багатоквартирних будинків в Угорщині, у яких проживають (частково) сім'ї з низьким доходом. 

Пропонована фінансова схема включає елементи існуючих в даний час кредитних схем, елементи 

колишніх грантових схем, що діяли в Угорщині в 2001-2009 роках, а також елементи різних 

фінансових схем, розроблених для цієї мети в інших країнах-членах Європейського Союзу.  
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Згідно з довгостроковою стратегією реновації Угорщини (липень 2021 року) 27% кінцевого споживання 

енергії припадає на житлові будинки, але лише 6% на багатоквартирні будинки (де проживає 40% 

населення). Середнє споживання первинної енергії у житлових будинках на м² становить 215 кВт/год, 

що аналогічно до Польщі, Хорватії або Чеської Республіки. Темпи оновлення у житловому секторі 

становлять близько 1% на рік.15 

Частка утеплених житлових будинків згідно з загальнонаціональним опитуванням у 2020 році у 
чотирьох основних типах будівель: 

Таблиця 1. Частка утеплених житлових будинків (%) 

 Сімейні будинки 
Панельні 

будинки 

Невеликі (4-10 

помешкань) 

будівлі, 

традиційна 

технологія 

Великі (понад 10 

помешкань) 

будівлі, 

традиційна 

техніка 

Ізольовані 33 44 26 16 

Неізольовані 63 52 63 77 

Частково 

ізольовані 

1 4 7 6 

Не вирішується 4 0 4 1 

Джерело: Довгострокова стратегія оновлення, 2021 сторінка 23 

На основі національного технічного дослідження Довгострокова стратегія визначила ті будівлі, які є 

найгіршими щодо електроенергії (на м²). Це сімейні будинки, які займають сільське місцевість, 

побудовані з мулу та сімейні будинки, збудовані між 1945-1960 роками. 

Основні дослідження для довгострокової стратегії реконструкції підкреслили, що один з найбільших 

потенціалів (кількість заощадження енергії від однієї вкладеної одиниці грошей) є у сімейних 

будинках, побудованих до 1980 року через їх погані енергетичні характеристики. З іншого боку, 

панельні будівлі мають ще більший потенціал, незважаючи на те, що вони приблизно вдвічі більш 

енергоефективні, ніж старі сімейні будинки, але їх реконструкція є значно меншою витратою. Через 

високі стандарти енергоефективності, багатоквартирні будинки, побудовані після 1990 року, є дуже 

неефективними для ремонту.  

Згідно з енергетичним моделюванням, рентабельний ремонт багатоквартирного житлового фонду 

вдвічі знизить поточне кінцеве енергоспоживання житлового фонду. Навіть якщо економічна та 

екологічна вигода від глибокого оновлення є значною, період окупності заходів також є значним.  

Згідно з дослідженням, підготовленим для муніципалітету Будапешта у 2018 році, термін окупності 

глибокої реконструкції багатоквартирного будинку, збудованого за традиційною технологією до 

другої Світової війни становить близько 20 років, а для панельних будівель - 17 років. Навіть якщо ціни 

на енергоносії на європейському ринку різко зросли у 2021 році, що теоретично зменшує  термін 

 
15 Цей показник заснований на частці будівель, які щорічно утепляються в середньому за останні 10 років. Отже, це дуже приблизна 
оцінка.  
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окупності, жителі Угорщини захищені від цього зростання, оскільки ціни на енергію та газ для 

населення штучно стримуються державою з 2013 року. З іншого боку, ціни на будівництво різко 

зростають (наприклад, на 22,3% у 2021 році, і очікуваний ріст цін ще на 20-30% у 2022 році). Цей факт 

значно збільшує період окупності. 

II. Аспекти енергетичної бідності 

Згідно з показниками, визначеними Статистикою доходів та умов життя Європейського союзу (EU-

SILC), в Угорщині 6,1% населення по всій країні не могли належним чином обігріти свої будинки, а 

26,3% не могли належним чином охолодити їх, коли це було необхідно. За даними того ж дослідження 

SILC, 11,1% домогосподарств мали заборгованість із оплати комунальних рахунків у 2018 році. 9% 

населення Угорщини у 2015 році платили більш ніж удвічі більше частки свого доходу на витрати на 

електроенергію, ніж медіанний показник по країні. Згідно з дослідженнями (наприклад, Energiaklub), 

енергетична бідність є основним явищем у сільській місцевості, тоді як у міському середовищі вона 

менш актуальна. Соціальні групи, які схильні до найбільшого ризику виявитися енергетично бідними, 

- це пенсіонери з низькою зарплатою, матері-одиначки, інваліди та багатодітні сім'ї. 

Згідно з нещодавнім опитуванням, проведеним MRI у районі 3 Будапешта, серед багатоквартирних 

будинків, які мають нижчий за середній соціальний статус (освіта та статус зайнятості мешканців за 

даними перепису 2011 року), рівень домогосподарств, які не мають можливості опалювати їх квартири 

становили 25%, відсутність можливості (бажання) охолодити квартири становило 41%, а 3% 

домогосподарств мали заборгованість з оплати комунальних рахунків. 13% опитаних домогосподарств 

сплачували понад 15% свого доходу за енергію (газ/центральне опалення та електроенергія). 

Енергетична бідність належним чином не висвітлюється в національних політичних документах та 

стратегіях. На практиці існують три основні заходи, які мають відношення до безпосереднього 

підвищення доступності енергетичних витрат:   

• «Соціальна програма дров», яка застосовується приблизно в 70% усіх населених пунктів 

Угорщини (села та невеликі міста). Місцевий муніципалітет має право подавати заявки на 

державні кошти, а потім розподіляти куплені дрова серед потребуючих мешканців. Згідно з 

останніми дослідженнями домогосподарства, які звернулися за цим видом допомоги, можуть 

покрити приблизно 1/3 своїх потреб у дровах за опалювальний сезон. З точки зору 

багатоквартирних будинків цей вид субсидії неактуальний, оскільки дрова використовуються 

тільки в сімейних будинках. 

• Визначення "захищених споживачів", які у разі утворення заборгованості з комунальних послуг 

мають право на оплату у розстрочку, а якщо вони не в змозі, то отримують спеціальні 

лічильники (лічильники з передоплатою), які дозволяють уникнути утворення заборгованості 

в майбутньому. Домогосподарства можуть претендувати на звання "захищеного споживача", 

якщо вони отримують певні види соціальної допомоги, на які мають право лише ті, хто 

потребує. Число захищених споживачів в Угорщині становить менше 50 000 (порівняно з 

кількістю домогосподарств, що становить близько 4,1 мільйона). 

• Бенефіціари житлової допомоги. З 2015 року ця схема субсидування стала повністю місцевою, 

тому від фінансових можливостей місцевих муніципалітетів залежить, чи надають вони її ні і 

для яких домогосподарств. Якщо в 2015 році кількість домогосподарств, які отримують 
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житлову допомогу, становила понад 330 000, незадовго до того, як держава відмовилася від 

спів фінансування цього виду субсидій, то в 2016 році вона скоротилася до 223 000, а в 2017 

році стала приблизно такою ж, при середньому рівні субсидій у 3 000 форинтів (близько 10 

євро) на місяць. Це означає, що близько 5,4% домогосподарств в Угорщині отримують житлову 

допомогу, але цей показник може відрізнятися в різних населених пунктах. 

Частка та актуальність енергетичної бідності важливі для оцінки масштабу та характеру проблеми. 

Однак визначення енергетичної бідності на рівні окремих домогосподарств є менш важливим у разі 

впровадження програми підтримки реконструкції багатоквартирних будинків. У такій програмі заходи 

спрямовані на підвищення енергоефективності, але домогосподарства, які можуть потребувати 

додаткової підтримки, є просто бідними всередині спільноти кондомініумів, а не конкретно 

енергетично бідними. Таким чином, необхідні методи для визначення енергетичних цілей, яких ми 

маємо намір досягти за допомогою заходів, та для пошуку бідних домогосподарств усередині 

будівель.    

III. Існуюча законодавча база  

Законодавча база, що регулює експлуатацію, управління та ремонт багатоквартирних будинків, досить 

розвинена в Угорщині. Незважаючи на те, що існує постійна критика законів про кондомініуми та 

кооперативи, вони розвинені набагато краще, ніж у більшості країн Східної Європи. Щодо критичних 

питань ремонту: 

• Практично всі багатоквартирні будинки, які налічують понад 6 квартир організовані як 

кондомініуми. (Або кооперативи в невеликій частці.) 

• Управління кондомініумами здійснюють менеджери нерухомості («загальні представники» 

угорською мовою). Цей керівник може бути одним із власників, але в більшості випадків за 

контрактом укладаються професійні менеджери, які зобов’язані мати сертифікат і бути 

зареєстрованими в національному реєстрі. 

• Рішення про реконструкцію, яка не виходить за рамки "регулярного обслуговування та 

оновлення" будівлі (наприклад, ізоляція, заміна вікон, покращення інженерії), вимагає простої 

більшості голосів власників - присутніх на дійсних загальних зборах. У деяких програмах 

підтримки раніше або у разі деяких банків може знадобитися більший відсоток згоди, але він 

рідко перевищує 60-70%. 

• Кондомініуми є юридичними особами і мають право брати спільні кредити у фінансових 

установ.  

Таким чином, законодавчу базу щодо експлуатації та реконструкції багатоквартирних будинків 

достатньо опрацьовано. 

Набагато більше недоліків щодо доступних фінансових схем. Єдиною доступною субсидією в даний 

час є субсидія відсоткової ставки, яка існує вже з 1988 року для відновлення загальних частин 

кондомініумів та кооперативних будівель. Субсидія становить 70% від процентної ставки у перші 5 

років і 35% у наступні 5 років. 

З 2000 до 2009 року існувала щедра схема субсидування з 66% субсидією на енергоефективну 

реконструкцію загальних приміщень багатоквартирних будинків, яка доповнювалася комбінацією 
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субсидованого відсоткового кредиту та схеми субсидування житлових заощаджень (Bausparkasse). Це 

була своєрідна схема надлишкового субсидування, з якої було виключено сімейні будинки. У 2015 році 

було запущено додаткову субсидію, що надає 50% грант на енергоефективні заходи у 

багатоквартирних будинках. (було виділено 430 будівель). З того часу субсидії на ці цілі не надаються. 

Цілі національної держави в галузі енергоефективності описані в Стратегії довгострокової реновації 

Угорщини. У цьому ж документі розроблені фінансові схеми, але жодне з рішень не видається 

достатнім: згідно зі Стратегією, мета полягає у досягненні практично нульового енергоспоживання у 

90% житлового фонду до 2050 року, за рахунок економії 60% викидів CO2 (у порівняні з 2018-2020 

роками) до 2040 року. 

Основними фінансовими інструментами, визначеними в Стратегії для досягнення цієї мети, є: 

• Субсидія на ремонт житла для сімей, у яких є хоча б одна дитина. Ця схема підтримки була 

запущена у січні 2020 року та теоретично закінчується у липні 2022 року. Вона фінансує 

ремонтні заходи до 50% витрат (і до 3 мільйонів форинтів, що становить приблизно 8 300 

євро). Субсидія може бути використана для будь-якого виду ремонтних робіт у квартирах чи 

сімейних будинках, але не має зобов'язань щодо енергоефективності. Згідно з опитуваннями, 

програма користується популярністю серед власників сімейних будинків, і в першу чергу вони 

використовують її для ремонту кімнат та ванних, а ремонт систем опалення є їх третьою 

перевагою. Цією субсидією можуть скористатися лише окремі сім'ї, але вона не може бути 

використана для ремонту загальних приміщень багатоквартирних будинків. 

• Включення схем EPC (Energy Performance Contracting) та ESCO (Energy Service Contracting) у 

фінансування реконструкції житла. У цих схемах реконструкція фінансується в основному за 

рахунок енергії, зекономленої третьою стороною (яка також фінансує заходи). Враховуючи, що 

глибока реконструкція має високі початкові витрати та тривалий період окупності, треті 

сторони зазвичай не укладають такого довгострокового контракту. Крім того, що довше термін 

дії контракту з ESCO, то вищі ризики (наприклад, ціни на енергію, зекономлена енергія), які 

мають бути розділені між власником будинку та компанією ESCO. Такий поділ ризиків 

теоретично можливий, але призводить до укладання надзвичайно складних контрактів, які 

важко можуть бути пояснені і прийняті спільнотою власників. Саме тому контракти ESCO дуже 

рідко укладаються у разі глибокої реконструкції у приватному секторі багатоквартирного 

житла по всій Європі. 

• З 6 грудня 2021 року уряд оголосив про програму встановлення сонячних панелей або 

самостійно, або в поєднанні з установкою нових систем опалення на основі електроенергії та 

заміною вікон. Програму, що передбачає 100-відсоткову субсидію, планується фінансувати з 

Фонду стійкості та відновлення - як тільки вона буде ухвалена Європейською комісією. Право 

на отримання субсидії мають ті домогосподарства, де доход/голова власників нерухомості не 

перевищує певну суму (яка становить приблизно середній дохід в Угорщині). При оцінці 

індивідуальних тендерів перевага надається тим сім'ям, які живуть у віддалених районах і 

мають більше дітей. Таким чином, ця схема субсидування має легкий соціальний характер. 

Одним з недоліків даної схеми субсидування є те, що вона підтримує встановлення сонячних 

панелей і систем опалення без ізоляції конструкцій будівлі. Таким чином, енергоспоживання 

нерухомості не знижується, а тільки джерело енергії замінюється на більш екологічне. 
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• У 2017 році в рамках оперативних програм, що фінансуються переважно із фондів ЄС, було 

запроваджено програму кредитування енергоефективності житлових будинків. В рамках цієї 

програми надавалися безпроцентні кредити на енергоефективну реконструкцію сімейних та 

багатоквартирних будинків. (Не більше 25% коштів дозволялося використати для 

реконструкції багатоквартирних будинків). Кредит розподілявся Угорським банком розвитку 

через комерційні банки, які мали прямий контакт із клієнтами. Насправді більшість коштів була 

використана сімейними будинками для встановлення сонячних панелей. Дуже небагато 

багатоквартирних будинків змогли скористатися цією схемою субсидування, оскільки 

адміністративні вимоги та необхідні застави (застава до 20% від суми кредиту) зробили 

отримання кредиту практично неможливим (тільки 60 будівель скористалися цією схемою в 

період 2017-2019 років). У довгостроковій стратегії реновації йдеться про можливе 

продовження цієї схеми кредитування у майбутньому. 

• Найбільш ефективним інструментом для реалізації енергоефективних заходів як у житловому, 

так і в нежитловому секторі вважається Схема зобов'язань з енергоефективності, яка була 

запроваджена у 2021 році, проте вона ще далека від детальної розробки. З боку уряду існує 

тверда впевненість у тому, що можна досягти суттєвої економії енергії виключно за рахунок 

ринкових рішень через постачальників енергії (постачальників електроенергії та газу), які 

здійснюють певні заходи у приміщеннях кінцевих бенефіціарів. Проте навіть у Стратегії 

зізнається, що на ринок знайдуть ті заходи, які є заходами меншого масштабу в секторі малих 

та середніх підприємств або громадських будівель, але, звичайно, не глибоку реконструкцію 

в секторі житлових будинків. 

Заплановані (і частково впроваджені) заходи являють собою дві крайності, і нічого компромісного між 

ними: або існує надмірна субсидія (50-100%) для заходів, які мають обмежений результат 

енергоефективності, але здатні поглинути робочу силу в будівництві та збільшити ціни; або ринок є 

єдиним суб'єктом, який має забезпечити енергоефективність кінцевих споживачів.  

Крім того, чинні законодавчі вимоги заохочують неправильний порядок реконструкції з погляду 

енергоефективності. Відповідно до Постанови TNM 7/2006, що регулює енергетичні параметри 

будівель, капітальний ремонт, тобто. ремонт, що стосується щонайменше 25% площі будівлі, підлягає 

суворим технічним зобов'язанням: у разі капітального ремонту обов'язково досягнення певного 

оптимального за витратами рівня заходів. На практиці це означає, що якщо в будівлі проводиться 

зовнішня ізоляція, це значно збільшує початкові витрати, так як для цього необхідно провести 

додаткові заходи. Ця вимога, є технічно обґрунтованою, але за відсутності державних субсидій 

призводить до того, що будівлі забувають про ізоляцію та концентруються на модернізації системи 

опалення, яка потім буде пристосована до початково високого енергоспоживання. 

IV. Головні бенефіціари  

Чинна схема субсидування (субсидування відсоткової ставки) немає ні технічної, ні соціальної мети. 

Вона може бути використана для оновлення загальних частин кондомініумів та кооперативів. 

Схема субсидування реконструкції, яку ми концептуалізуємо в даному документі, має враховувати 

різні цілі, що узаконюють визначення різних цільових груп: 
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• Енергоефективні заходи мають вигоду для суспільства в цілому (менше викидів CO₂, менше 

забруднення навколишнього середовища), тому розумно надати загальну субсидію для 

кожного домогосподарства, якщо воно впроваджує енергоефективні заходи. Масштаб 

субсидії обговорюватиметься в окремому розділі. 

• Оскільки в Угорщині понад 90% житлового фонду перебуває у приватній власності, заходи 

щодо реконструкції мають оплачуватись приватними власниками, незалежно від того, 

наскільки вони бідні. Така бідність доходів може мати подвійний негативний ефект у разі 

реконструкції: 1) бідні власники можуть проголосувати проти реновації, і якщо вони 

представляють більшість власників, присутніх на загальних зборах, вони можуть паралізувати 

процес реновації. 2) якщо більшість членів співтовариства кондомініуму проголосують за 

реконструкцію, яка призведе до збільшення внесків на загальні витрати, а меншість жителів, 

які мають низький дохід, не зможуть платити відповідно, вони можуть бути витіснені з 

спільноти і будуть змушені покинути будівлю, щоб уникнути утворення заборгованості. Будь-

якого з цих можливих негативних наслідків слід уникати за допомогою схеми підтримки. 

V. Доступні ресурси 

Як зазначалося раніше, наразі, з 1988 року, доступна лише субсидія процентної ставки. Даних щодо її 

масштабу немає, але вона не здається значною. Під час інтерв’ю, банки повідомляли про низьку 

кількість бенефіціарів, та для проектів, що мають не значні розміри. Як зазначили менеджери 

нерухомості, громади чекають в майбутньому потенційної схеми грантів (як вона існувала до 2009 

року) і намагаються уникати брати великі кредити. Джерел щодо реконструкції житлових будинків в 

Угорському плані відновлення та стійкості (який так чи інакше не прийнято Комісією) практично немає.  

Немає чітких орієнтирів та планів щодо точних заходів та бюджетних рамок майбутньої підтримки 

реконструкції багатоквартирних будинків. Найімовірнішим джерелом дій буде Оперативна програма 

з довкілля та енергоефективності (KEHOP Plusz та VEKOP у Будапешті). Найбільш оновлена версія цих 

операційних програм (з вересня 2021 року) не надає чіткого набору інформації про потенційних 

бенефіціарів, шляхи реалізації (найімовірніше, через схеми зобов’язань за енергоносії та ЕСКО, як вони 

названі в Програмі) та масштаб ресурсів. 

Єдина інформація, яку можна витягти з проекту оперативної програми, це зазначена кількість 

відремонтованих житлових одиниць (чи сімейний будинок або багатоквартирний будинок, неясно) з 

вищою енергоефективністю: 4 500 одиниць до 2024 року та 27 000 одиниць до 2029 року. Незалежні 

експерти наголошують, що для досягнення цілей енергетичної нейтральності до 2050 року необхідно 

щороку оновлювати 120-130 тисяч житлових приміщень. Дані показники далекі від цього. 

Оскільки більшість кондомініумів та кооперативів мають право на отримання кредиту, що 

підтримується, інші комерційні кредити практично не використовуються. Однак у деяких місцевих 

муніципалітетах існують програми підтримки малого масштабу, які забезпечують спів фінансування 

термінових та менш масштабних заходів у будинках кондомініумів. Наприклад, у рамках пілотного 

проекту у 3-му районі Будапешта діяла програма субсидування, яка надавала 30% субсидії на 

проведення невеликих ремонтних робіт на суму близько 5 500 євро на будівлю, при бюджетних 

рамках 195 000 євро. Таким чином, програма не була значною і була припинена у 2021 році через 

скорочення бюджетних коштів, викликаного пандемією Ковіда. 
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VI. Обсяг ринку реконструкції та потенціал економії енергії та фінансів на 
рівні домогосподарств 

Якщо зробити розрахунок на оновлення 100 000-130 000 одиниць житла на рік, щоб досягти вуглецевої 

нейтральності до 2050 року, це призведе до 250-350 мільярдів форинтів на рік (700-900 мільйонів євро 

на рік). 

Якщо ми припустимо, що в середньому 50% енергії необхідно заощадити шляхом глибокого ремонту, 

то для того, щоб досягти оптимального рівня витрат, ми повинні конвертувати це у фінансову 

економію. Для цього ми маємо врахувати:  

• Облік тепла здійснюється на рівні квартири, якщо в квартирах є індивідуальне опалення або 

централізоване опалення з індивідуальними лічильниками. У разі відсутності індивідуальних 

лічильників будинки з централізованим опаленням обліковуються окремо. Таким чином, 

будь-яке енергоефективне втручання в будівлю відображається у зниженні витрат на 

електроенергію на рівні будівлі, які, однак, можуть бути розподілені між квартирами по-

різному (або на м², або, для того щоб збалансувати між собою різне розташування квартир 

всередині будинків, за допомогою комбінації фіксованої ставки та розміру квартир). 

• Спосіб опалення. Оскільки більшість джерел опалення містить основну, фіксовану плату та 

змінну плату, а економія може бути матеріалізована лише за рахунок змінної частини. У разі 

газу фіксована частина не є значною (близько 25 євро на рік), тоді як у випадку 

централізованого опалення вона може досягати половини загальних витрат. 

• Середні витрати на комунальні послуги/домогосподарство в Угорщині становили приблизно 

100 євро/місяць у 2017 році. Це може охоплювати кілька статей видатків, включаючи енергію. 

Щоб представити концепцію економії енергії на опаленні в цифрах, ми можемо скористатися недавнім 

опитуванням MRI серед власників багатоквартирних квартир у районі 3 Будапешта. Згідно з цим 

опитуванням, середня місячна вартість квартир з централізованим опаленням становила 14 000 

форинтів (39 євро на місяць). Якщо ми вважаємо, що приблизно половина цієї суми становить 

фіксовану плату, тоді як 50% є змінною, 50% заощадженої енергії призведе до щорічної економії 42 

000 форинтів (120 євро). 

Якщо ми розглянемо дані щодо газового опалення, то середня місячна вартість становила 9 500 

форинтів (26,5 євро), і якщо ми усвідомлюємо, що близько 90% з них є змінними витратами, то 50% 

заощадженої енергії призведе до щорічної економії 51 300 форинтів (143 євро). 

З іншого боку, навіть якщо у всьому фонді багатоквартирних будинків для досягнення оптимального 

за витратами рівня втручання необхідно в середньому 50% економії енергії, це також означає, що 

багато будівель для досягнення оптимального за витратами рівня мають більший потенціал економії. 

На рівні будівлі цей показник може становити 60-70%. 

VII. Кредити та бажання бенефіціарів 

Брати спільні позики на ім’я ОСББ – це вже нормальна практика (перші спільні позики були взяті на 

початку 2000-х). Однак є дві великі перешкоди: 
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• Через відсутність грантових схем та обмежених схем субсидування процентних ставок 

(тривалість максимум 10 років, 70-35% відсотка) частки кредитів на реконструкцію все ще є 

високими і значно перевищують кількість енергії, яку можна заощадити. Таким чином, взяти 

позику на ремонт може бути гарною можливістю, але точно не для бідних. 

• Все ще існують кондомініуми та кооперативи, які не мають права на отримання кредитів на 

реконструкцію, або через високий рівень простроченої заборгованості (більше 10% від 

загальної суми річного внеску кондомініуму, що є критерієм для отримання кредиту у 

комерційних банках), або з-за їх нездатності надати початковий внесок чи депозит для 

отримання кредиту.  

За результатами нещодавнього опитування MRI серед 200 власників багатоквартирних будинків у 

районі 3 Будапешта виявилося, що, незважаючи на їхній нижчий за середній соціальний статус – у 

порівнянні з середнім у Будапешті – все ж 55% респондентів взяли б кредит на ремонт та сплатили б 

щомісяця 8000 форинтів (22,5 євро) як cвнески. 

VIII. Аналіз вартості: доступний досвід, потенціал і якість будівельного 
сектору 

Існує загальна нестача будівельних потужностей, і останнім часом ситуація погіршилася у зв'язку з 

великомасштабним розвитком інфраструктури та будівництвом будівель, що фінансується ЄС, а також 

посиленим державним субсидуванням будівництва нового житла та ремонту сімейних будинків та 

квартир. Отже, спостерігається дефіцит як робочої сили, і фахівців. 

Існує консультативна система, створена в 2015 році і почала функціонувати в 2021 році, яку Інженерна 

палата надає безкоштовно, що фінансується державою, і яка дає поради щодо основних заходів з 

енергоефективності в квартирах і сімейних будинках, а також для середнього і малого бізнесу. У 

систему не входять багатоквартирні будинки. 

В результаті проекту H2020, що фінансується ЄС (RenoHub), було відкрито 3 центри "одного вікна" (2 у 

Будапешті в грудні 2021 року та 1 у Залаегершезі) для надання індивідуальних консультацій щодо 

енергоефективної реконструкції сімейних та багатоквартирних будинків. В даний час є обмежений 

досвід щодо їх ефективності, але є одна проблема, яку необхідно вирішити: проект RenoHub 

закінчується в листопаді 2022 року, і центри повинні бути самоокупними. 

IX. Приклади для натхнення з країн-членів ЄС  

Литва  

Литовська схема підтримки енергоефективної реконструкції багатоквартирних будинків стала дуже 

успішною з 2013 року, коли місцеві муніципалітети набули додаткових повноважень. При розробці 

нової схеми для Угорщини необхідно враховувати кілька аспектів: 

• Поєднання схем грантів і позик 

• Довгостроковий термін кредитів на ремонт 

• Розрахунки, згідно з якими виплати за кредитом не повинні перевищувати суми від економії 

енергії 
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• Активна роль місцевих муніципалітетів у створенні міських планів енергоефективності та 

сприянні кондомініумам у здійсненні ремонту 

• Додаткове фінансування – 100% оплата кредитних платежів – для тих власників, які отримують 

компенсацію за опалення 

Естонія 

Естонський KredEx Fund для кредитів на ремонт також застосовується протягом багатьох років і має 

великий досвід, який варто враховувати: 

• Поєднання схем грантів і позик 

• Надійна, стабільна схема на десятиліття  

•  Додаткова субсидія не для окремих осіб, а для більш маргіналізованих територій 

(територіальний фокус)  

• Вищий розмір гранту для більшого рівня заощадження енергії 

• Housing Investment Trust (державне фінансове агентство) для тих кондомініумів, які не є 

кредитоспроможними для комерційних банків 

• 80% державна гарантія за кредитами кондомініумів  

• Можливий термін кредиту на ремонт на 20 років (в середньому 16 років)  
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4. Литва 

 Загальна інформація 

Право власності Приватне/змішане 

Орган управління програмою Власник/орган, що приймає рішення 

Підрозділ з реалізації програми Оперативне управління 

Модель виконання Н/Д 

Операційні послуги Маркетолог / Фасилітатор / Оцінювач / 
Фінансист / тощо. 

Профінансовані проекти Енергоефективність / Відновлювані джерела 
енергії / Енергетичні кооперативи / тощо 

Цілі/завдання Місія та бачення, відношення до національної 
чи місцевої політики 

Бенефіціари  Потенційні заявники/користувачі послуг 

Механізм фінансування Національний бюджет / Структурні фонди ЄС / 
Фінансові установи/ Власники нерухомості 

Фінансові інструменти Кредити / Гранти / Гарантії 

 

 ДЕТАЛЬНИЙ ОПИС СХЕМИ ФІНАНСУВАННЯ  

I. Попередня оцінка 

Основними цілями описаної схеми фінансування є скорочення енергетичної бідності та 

підвищення доступності енергії для всіх верств суспільства шляхом підвищення 

енергоефективності будівель. У той же час буде досягнуто позитивного впливу на навколишнє 

середовище, що відповідає цілям програми Зелений курс (Green Deal). 

Перший крок реалізації політики реновації – домогтися того, щоб співвласники будівлі ухвалили 

рішення щодо реновації. Власники квартир мають співпрацювати, але їхнє різне соціальне походження 

та брак знань про енергоефективність не дозволяють їм спільно приймати необхідні рішення. 

Необхідна інформація про те, що зміниться після реконструкції, а досягнуті показники мають бути 

чіткими та вимірними. Реновація також вимагає замовлення технічного проекту, узгодження деталей 

контракту і нагляду за його виконанням, причому багато власників квартир не мають достатнього 

потенціалу або досвіду, тому без технічного консультанта не обійтися. Після ухвалення рішення про 

ремонт дуже важливим є питання фінансування, мотивованого грантами. Ще один важливий аспект – 

механізм відповідальності. Мешканці повинні бути впевнені, якого результату вимагати і куди 

звертатися, якщо цілі не досягнуті. Правовий механізм має бути дуже чітким, а мешканців мають бути 

залучені через своїх представників до всіх етапів ремонту. 

Змінам заважає не лише брак інформації, а й недостатні темпи оновлення через несприятливий 

економічний цикл, хоча в довгостроковій перспективі, при правильній розробці пакета заходів 
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підтримки, сплеск оновлення може дати поштовх як будівельному сектору, так і економіці країни в 

цілому. Відсутність привабливих фінансових інструментів (інструменти повинні включати інвестиції в 

сонячні або вітряні електростанції, що використовують відновлювані ресурси, кредити для невеликих 

проектів реконструкції, що сприяють підвищенню енергоефективності шляхом інвестування в один або 

кілька заходів щодо підвищення енергоефективності (наприклад, системи опалення) 

енергоефективності, таких як ізоляція даху або горища, вікна тощо), інші фінансові інструменти, 

спрямовані на зниження споживання теплової енергії, раціональне використання енергетичних 

ресурсів, ефективне використання житла, покращення середовища проживання та якості життя 

мешканців. 

II. Аспекти енергетичної бідності 

Енергетична бідність є більш широким явищем, ніж бідність у загальному сенсі – на неї також впливає 

стан, енергоефективність, система опалення житла, тощо. Це окрема форма бідності, пов'язана з цілою 

низкою негативних наслідків для здоров'я та благополуччя людей. Вона викликає психологічні 

наслідки та соціальну ізоляцію, тому проблема потребує комплексного рішення, що поєднує соціальні, 

екологічні та економічні аспекти. 

Боротьба з енергетичною бідністю має бути закріплена у ключових національних стратегічних 

документах, з юридичним механізмом досягнення цих цілей. У Литві, наприклад, держава покриває 

повну вартість ремонту для малозабезпечених верств населення. Існує система грантів, де відсоток 

гранту залежить від рівня енергоефективності, досягнутого в будівлі (докладніше про це у литовському 

тематичному дослідженні). Важливе значення має правова основа прийняття рішень про 

реконструкції. Наприклад, у Литві, згідно з Цивільним кодексом, для ухвалення рішення про 

реконструкцію багатоквартирного будинку достатньо 50% плюс один голос. 

Для створення ефективної системи соціальної підтримки домогосподарств, які зазнають енергетичної 

бідності, необхідно визначити поняття енергетичної бідності у законодавстві. Наприклад, у Литві 

особи, які зазнають енергетичної бідності, ототожнюються з уразливими споживачами, що звужує 

поняття енергетичної бідності. Також необхідно встановити в національному законодавстві 

індикатори бідності. Наприклад, Литва, у певних випадках, використовує індикатори Обсерваторії ЄС 

з енергетичної бідності (домогосподарства, які мають заборгованість по оплаті комунальних послуг; 

неможливість опалювати свої будинки належним чином через брак коштів; висока частка доходів, 

витрачених на витрати на електроенергію; прихована енергетична бідність). 

III. Головні бенефіціари 

Прямими бенефіціарами є домовласники (наприклад, у Литві майже 90% людей живуть у власних 

будинках, а не в орендованих, тому питання ефективності для них є дуже важливими). Вторинною 

групою є держава, яка зацікавлена у скороченні кількості людей, які живуть в умовах енергетичної 

бідності, оскільки це дозволяє економити бюджетні кошти на соціальній допомозі та підтримці, а 

також виконувати свої кліматичні зобов'язання та скорочувати викиди. Приватні інвестори також 

отримують вигоду від кредитів та гарантій для процесів реновації, а діяльність будівельних компаній 
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та виробників матеріалів для реновації активізується. Нарешті, від реновації виграють спільноти, які 

стають більш мобілізованими завдяки спільним заходам, просторам для відпочинку та більш 

красивому та функціональному довкіллю. 

Для домовласників мотивуючими факторами для реконструкції є: естетичні переваги, звукоізоляція, 

контроль над індивідуальним опаленням будинку, підвищення вартості нерухомості, зниження 

рахунків за опалення та триваліший термін служби будівлі. З іншого боку, процеси соціально-

економічних перетворень є важливими для держав-членів ЄС, щоб донести до них свої кліматичні 

зобов'язання. Реновація є ключем до скорочення енергетичної бідності. Важливо відзначити, що 

процеси реновації також охоплюють широкий спектр секторів, пов'язаних з будівництвом і 

навколишнім середовищем, та виробництвом, прямо чи опосередковано сприяючи економічному 

розвитку та зростанню робочих місць. 

IV. Доступні ресурси 

Заплановані обсяги реконструкції та державне фінансування мають бути закріплені у довгострокових 

стратегіях. Наприклад, у Литві Національна програма розвитку енергетики (NEDP), ухвалена наприкінці 

2021 року, передбачає майже дворазове скорочення до 2030 року кількості домогосподарств, які 

витрачають більшу частину свого доходу на енергію (з 17,1% у 2016 році до 8,6% у 2030 році). До 2030 

року на NEDP буде виділено 2,6 млрд. євро. Очікується, що до 2030 року 200 000 домогосподарств, що 

живуть в умовах енергетичної бідності, зможуть скористатися системою державних стимулів та 

підтримки в галузі відновлюваних джерел енергії та енергоефективності, при цьому заплановані 

додаткові заходи підтримки муніципалітетів для розвитку сонячних парків , що сприяють скороченню 

енергетичної бідності. 

Важливо знайти відповідні схеми співпраці із залученням державних ресурсів, європейських 

фондів та приватних фінансових установ. Бюджетні ресурси обмежені, а проекти реконструкції не 

дуже привабливі для приватних фінансистів через тривалі терміни окупності, тому важливо 

розглянути механізми гарантій та пільгових кредитів. Прямі кредити також часто не підходять для 

мешканців, і найзручніше, щоб адміністратор проекту займався фінансовими питаннями, а суми 

розподілялися між мешканцями через щомісячні рахунки та протягом тривалого періоду. 

Важливо також відзначити, що принаймні у Литві програми енергоефективності були найбільш 

успішними, коли вони були розроблені як програми розвитку, а не як чисті інструменти 

кліматичного фінансування.  

Обсяг ринку реконструкції в Литві базується на припущенні, що 75% житлового фонду було 

побудовано до 1992 року. Понад 10% обсягу енергоефективної реконструкції вже завершено. 

Частина, що залишилася, є об'єктом реновації, оскільки потенціал енергетичної та фінансової 

економії на рівні домогосподарств оцінюється як мінімум у 40%. 

Важливо законодавчо закріпити рівень бідності, при якому застосовуються заходи підтримки. У Литві 

такого показника немає, але наразі Міністерство енергетики обговорює ідею введення показника 

рівня енергетичної бідності на рівні 15% доходів домогосподарств, які витрачаються на енергоресурси. 

Дослідження, проведене Литовським енергетичним інститутом, показало, що 17% домогосподарств 
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перевищили цей поріг у 2019 році. 32,4% домогосподарств витрачали понад 10% свого доходу на 

енергію, а 10,1% – понад 20%. 26,8% домогосподарств не змогли в достатній мірі обігріти своє житло, 

а 7,4% запізнилися з оплатою комунальних послуг. 

V. Приклади для натхнення з країн-членів ЄС 

Латвійський випадок 

У Латвії реновація житлових будинків проводиться за проектом Sunshine у рамках моделі ЕСКО. У Латвії 

є велика кількість будівель радянської епохи з низькою ефективністю, а також великих та 

нефункціональних будівель. 

ЕСКО - це модель, за якої Енергосервісна компанія (ЕSCО) добивається економії енергії на об'єкті або 

на портфелі об'єктів. Ця модель гарантує економію протягом певного періоду часу в обмін на оплату 

за рахунок економії енергії. Sunshine працює на основі співпраці між ЕSCО та ERDF, інституційним 

фондом ЄС. Метою заходів є не лише зниження енергоспоживання, а й покращення домашнього 

комфорту для людей.  

Уряд Латвії намагається створити механізми, які підтримують технічну та фінансову доцільність 

інвестицій у енергоефективність, та ініціював програму реновації, що ґрунтується на моделі 

енергоефективного контракту. Це означає, що кінцевий користувач оплачує той же рахунок, що й до 

реконструкції компанії з управління домом, яка відповідає за загальну діяльність. Компанія з 

управління домом сплачує постачальникам енергії знижену плату. Завдяки впровадженим заходам 

щодо підвищення енергоефективності та заощадженим коштам рахунки використовуються для оплати 

ЕSСО. Цей метод має той недолік, що через розмір будівель та необхідність загальної реконструкції 

зазвичай реалізуються лише великі проекти. Проекти фінансуються на 40 % із коштів ERDF, а частина, 

що залишилася, виходить за рахунок економії на рахунках за електроенергію. Усі проекти реалізуються 

ЕSСО, вони гарантують певний рівень енергозбереження та одержують кошти від ERDF  плюс 

зекономлену енергію на щомісячних рахунках через фінансування за рахунками протягом перших 20 

років. Програма є успішною, але вона стикається з фінансовими проблемами. ЕSСО доводиться 

вкладати великі суми грошей на початковому етапі, а віддача надходить лише протягом багатьох років.  

Для вирішення цієї ситуації було створено Латвійський фонд ефективності будівництва, щоб викупити 

дебіторську заборгованість ESCO, яку можна конвертувати у фінансові продукти для продажу на 

вторинних фінансових ринках. 



 

5. Україна 

 Загальна інформація 

Право власності  Державне / приватне / змішане 

Орган управління програмою Власник/орган, що приймає рішення 

Підрозділ з реалізації програми Оперативне управління 

Модель виконання Н/Д 

Операційні послуги Маркетолог / Фасилітатор / Оцінювач / 
Фінансист / тощо. 

Профінансовані проекти Енергоефективність / Відновлювані джерела 
енергії / Енергетичні кооперативи / тощо 

Цілі/завдання Місія та бачення, відношення до національної 
чи місцевої політики 

Бенефіціари  Потенційні заявники/користувачі послуг 

Механізм фінансування Національний бюджет / Кошти ЄС / Фінансові 
установи / Інвестиційні фонди / 

Фінансові інструменти Проект/Власники нерухомості/ЕSСО/ тощо. 

 

 ДЕТАЛЬНИЙ ОПИС СХЕМИ ФІНАНСУВАННЯ 

I. Попередня оцінка 

З 1 вересня 2021 року в Україні реалізується програма «Енергодім». Програму «Енергодім» розробив 

державний фонд енергоефективності. Фонд енергоефективності – це державна установа, яка надає 

інструменти для теплових інновацій у багатоквартирних будинках, де створено об’єднання 

співвласників будинків (ОСББ). Фонд надає підтримку у вигляді грантів об’єднанням співвласників 

будинків та комплексних технічних рішень для енергоефективного ремонту багатоквартирних 

будинків відповідно до кращих європейських практик. Після впровадження ці рішення дозволять 

співвласникам багатоквартирних будинків не тільки заощадити на оплаті комунальних послуг, а й 

підвищити рівень життя. Діяльність Фонду фінансується з Державного бюджету України та фінансової 

підтримки ЄС та уряду Німеччини. Програма Фонду енергоефективності реалізується у співпраці з 

Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

(GIZ) GmbH та Програмою розвитку ООН (ПРООН). 

У своїй роботі фонд керується Законом України «Про Фонд енергоефективності» № 2095-VIII від 

08.06.2017 р. Програма «Енергодім» діє з 16 серпня 2019 р. по 31 грудня 2023 р. Бюджет фонду 

енергоефективності – 3 635 397 тис. грн., при цьому ОСББ України подало 713 заяв на суму 5 697 397 

тис. грн. 
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Як правило, місцеві органи влади України приймають рішення щодо додаткового фінансування або 

компенсації витрат ОСББ, які отримали фінансування за програмою «Енергодім». Так, рішенням сесії 

Одеської міської ради на фінансування програми «Енергодім» на 2021-2023 роки виділено 20 млн. грн. 

Інших джерел фінансової підтримки для енергомодернізації багатоквартирних будинків в Україні 

немає. Таким чином, єдиними надійними джерелами фінансування енергомодернізації 

багатоквартирних будинків в Україні є: програма «Енергодім» із механізмом спів фінансування від 

місцевих органів влади, власні кошти співвласників багатоквартирних будинків та цільові програми 

капітального ремонту, що фінансуються з місцевих бюджетів. 

Програма «Енергодім» передбачає часткову компенсацію вартості реалізації проектів 

термомодернізації (тільки комплексних заходів, а не окремих робіт). Програма містить 2 пакети:  

• Пакет «А» - (легкий) Складається з відносно недорогих енергоефективних заходів з високою 

окупністю інвестицій (в першу чергу модернізація системи опалення, гарячого водопостачання 

та освітлення місць загального користування). 

• Пакет «Б» - (комплексний) включає діяльність пакету «А», а також теплоізоляцію 

огороджувальних будівель 

Програми капітального ремонту спрямовані на ремонт загального майна в багатоквартирних 

будинках, а саме технічних систем будинку, його несучих та огороджувальних конструкцій. 

II. Основні бенефіціари 

Одержувачами грантів за програмою «Енергодім» можуть бути тільки ОСББ, будинки яких були 

побудовані до 2006 року. Програми капітального ремонту поширюються на всі ОСББ / ЖБК, термін 

служби яких більше 25 років і передбачає ремонт технічних систем, несучих та огороджувальних 

конструкції будинку. 

Проведення енергомодернізації (ремонту) для цих бенефіціарів дозволить: 

• Знизити споживання енергії; 

• Знизити рахунки за комунальні послуги; 

• Покращити зовнішній вигляд будинку; 

• Поліпшити комфорт та умови проживання; 

• Підвищити вартість нерухомості; 

• Захистити довкілля; 

• Поліпшити технічний стан будинку; 

• Продовжити термін експлуатації будинку. 

III. Аналіз житлового фонду 

Багатоквартирний житловий фонд України налічує 180 456 будинків загальною площею 984 800 
тис.  м². 
Багатоквартирний житловий фонд міста Одеси налічує 8289 будинків, загальною площею 19300,2 
тис.  м². 
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Відповідно до вимог ДБН 2.6-31:2016 «Теплоізоляція будинків», енергомодернізації підлягає 65% 

багатоквартирного житлового фонду міста Одеси. 

Технічне обстеження багатоквартирних будинків міста Одеси, які беруть участь у проекті ComAct, 

встановило: 

• 100% будинків не відповідають вимогам нормативу енергоспоживання на опалення, гаряче 

водопостачання та освітлення місць загального користування, енергоефективність цих 

будинків нижче класу «С»; 

• несучі та огороджувальні конструкції обстежених будинків знаходяться у задовільному 

технічному стані; 

• системи теплопостачання, водопостачання та водовідведення потребують ремонту та 

часткової заміни. 

IV. Існуюча законодавча база 

Цивільний кодекс України, Житловий кодекс України, Закон України "Про особливості здійснення та 

права власності у багатоквартирному будинку", Закон України "Про об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку", Закон України "Про кооперацію" визначили права, обов'язки та 

відповідальність щодо: 

• співвласників багатоквартирних будинків; 

• ОСББ та житлово-будівельні кооперативи; 

• органів місцевого самоврядування та центральних органів виконавчої влади України. 

Ці закони визначають правовідносини цих суб’єктів із співвласниками багатоквартирних будинків. 

Закон України «Про енергетичну ефективність» від 21.10.2021 № 1818-IX визначає правові, економічні 

та організаційні засади відносин, що виникають у сфері енергоефективності при виробництві, 

транспортуванні, передачі, розподіленні, постачанні та споживанні енергії. 

Закон України «Про енергетичну ефективність будівель» від 01.12.2020 № 2118-VIII визначає правові, 

соціально-економічні та організаційні засади діяльності у сфері забезпечення енергоефективності 

будівель та спрямований на зниження енергоспоживання в будівлях. 

Законом України «Про Фонд енергоефективності» від 08.06.2017 № 2095-VIII визначено умови та 

порядок надання грантів Фондом енергоефективності «бенефіціарам на часткове відшкодування 

прийнятних витрат, пов’язаних з реалізацією енергоефективних заходів». На основі цього Закону 

розроблено Програму «Енергодім», яку затвердила наглядова рада Фонду 16 серпня 2019 року. 

Закон України «Про архітектурну діяльність» від 08.05.1999, Закон України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» від 17.02.2011, Методика визначення енергоефективності будівель, 

затверджена наказом Міністерства розвитку будівництва та ЖКГ України № 169 від 11.07.2018, ДБН 

В.2.6-31: 2016 «Теплоізоляція будинків» спрямовані на врегулювання технічних та організаційних 

вимог під час енергомодернізації будівель. 

Законодавство України передбачило правове, техніко-економічне підґрунтя для енергомодернізації 

житлового фонду, але не поклало на органи виконавчої влади зобов’язання щодо фінансового 

забезпечення енергомодернізації житлового фонду в Україні. 
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V. Доступні ресурси 

Статтею 16 Закону України «Про енергоефективність будівель» визначено такі джерела 

фінансування: «Фінансування енергоефективних заходів у будівлях здійснюється за рахунок 

власника (співвласників) будівель, коштів держави та місцевих бюджетів, інших джерел, не 

заборонених законодавством, а також на основі державно-приватного партнерства або 

енергосервісу». Станом на 01.01.2022 року в Україні існує два основних джерела фінансування 

енергомодернізації будівель ОСББ – програма Енергодім державного фонду енергоефективності 

та спеціальні програми спів фінансування місцевих органів влади. А для будівель ОСББ/ЖББ 

спеціальні програми спів фінансування місцевих органів влади. 

Програма «Енергодім» державного фонду енергоефективності має два джерела фінансування. 

Один з них – державний бюджет, другий – міжнародні донори. На 01.012022: 

• Державний бюджет – кошти не передбачені. 

• Міжнародні донори 3 635 842 тис. грн. на 2019-2023 роки. 

Спеціальні програми спів фінансування місцевих органів влади надають різні види фінансової 

підтримки ОСББ: 

• Бюджет міста Одеси на 2019-2023 роки становить 20 000 тис. грн. 

ОСББ мають можливість отримати позику в банках на наступних умовах: 

Тільки для ОСББ за 

програмою Енергодім для: 

Відсоткова 

ставка 
Максимальна сума Умови позики 

від 11,3% на рік 20 млн. грн. 84 місяці 

1. Енергетичний аудит Комісія 1% від суми 

кредиту 

одноразово 

Власний внесок 30% 

2. Для підготовки проектної 

документації 

від 11,3% на рік Власний внесок 30% 

Комісія 1% від 
суми кредиту 
одноразово 

3. Впровадження 

енергоефективні заходи 

від 11,3% на рік Без власного внеску 

Комісія 0,1% від 
суми кредиту 
щомісяця в 
перший рік 

Залежно від обраного банку умови можуть змінюватися. 
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ОСББ та ЖБК 

Фінансування будь-яких 

заходів, у тому числі 

енергоефективності, не 

пов'язаних з Програмою 

«Енергодім» (технічні 

матеріали, роботи (послуги) 

для ОСББ/ЖБК 

Процентна ставка 
12,5% на рік, 
+ комісія 1% від 

кредиту 

одноразово 

3 млн грн 

Власний внесок 20%  

84 місяці 

Зазначимо, що під час опитування керівників ОСББ/ЖБК щодо можливих джерел фінансування 

енергомодернізації їхніх будинків були отримані наступні результати: 

• 100% за рахунок внесків співвласників; 

• 11,7% отримання кредиту; 

• 5,1% допомоги від спонсорів; 

• 17,65% Програма «Енергодім»; 

• 17.65% Програма теплих кредитів. 

Так, лише 11,7% респондентів розглядають кредити як інструмент фінансування енергомодернізації 

свого житла. 

Доступні джерела фінансування 

• Власні кошти ОСББ та житлово-будівельних кооперативів; 

• Гранти, благодійна допомога; 

• Бюджетні трансферти з державного та місцевих бюджетів лише для ОСББ; 

• Цільові програми капітального ремонту, що фінансуються з місцевих бюджетів. 

VI. Потенціал для інвестицій в енергоефективність 

Нещодавнє опитування 200 домогосподарств показало, що рівень доходів в Україні такий: 

• мінімальний дохід 1860 грн.; 

• максимальний дохід 50 000 грн.; 

• середній дохід 10240 грн. 

Для порівняння, витрати на електроенергію домогосподарств становлять: 

• мінімальне споживання 54 кВт/год на місяць; 

• максимальне споживання 833 кВт/год на місяць; 

• середнє споживання 241 кВт/год на місяць. 

Технічне обстеження багатоквартирних будинків переконливо виявило, що енергоресурси, що 
надходять у багатоквартирні будинки, використовуються неефективно. 

Облік теплової та електричної енергії ведеться загально будинковими лічильниками. Фактично річні 
витрати ресурсів становили: 
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• опалення з 41,48 до 108,58 кВт·год на м² на рік, в середньому 85,9 кВт·год на м²на рік; 

• електроенергії для будинку від 0,21 до 3,47 кВт·год на м² на рік, в середньому 1,28 кВт·год на 

м² на рік. 

Ці цифри значно перевищують нормативні вимоги щодо комфортного проживання та свідчать про 
неефективне використання енергії. 

Споживання теплової та електричної енергії можна зменшити за рахунок: 

1. Дешеві заходи: 

• регулювання повітрообміну на горищах та підвалах; 

• утеплення труб з теплоносієм; 

• часткова гідроізоляція покриття навколо будівлі; 

• заміна ламп розжарювання на світлодіодні; 

• встановлення термоекранів у квартирах. 

Вартість цих заходів становитиме від 50 000 до 100 000 грн. для будинку загальною площею 4000 м², 
це дозволить знизити споживання енергії до 20%. 

2. Заходи середньої вартості: 

• встановлення індивідуального теплового пункту; 

• заміна вікон та дверей на енергоефективні; 

• встановлення в квартирах вузлів обліку теплової енергії з терморегуляторами. 

Вартість цих заходів становитиме від 200 000 грн. до 500 000 грн., це зменшить споживання енергії до 

25% - 35%. 

3. Дорогі види діяльності: 

• монтаж теплових насосів, монтаж сонячних колекторів;  

• монтаж сонячних електростанцій на дахах будинків; 

• монтаж вентиляційних систем з рекуперацією, утеплення огороджувальних конструкцій. 

Вартість цих заходів складе понад три мільйони гривень. 

Реалізація цих заходів дозволить знизити споживання енергії на 50-70%. 

 

 Розробка фінансової схеми  

Інвестиційна стратегія полягає у пошуку фінансових ресурсів, доступних для ОСББ/ЖБК, та направленні 

їх на реалізацію заходів з максимальним зниженням споживання енергоресурсів для особистого 

користування домогосподарствами та для утримання спільного майна багатоквартирних будинків 

ОСББ/ЖБК. 

Інвестиційна стратегія реалізації проекту ComAct формується з урахуванням основних факторів, що 

впливають на енергетичну модернізацію багатоквартирних будинків, а саме: 

1. Можливість доступу до джерел фінансування для енергомодернізації будинків ОСББ/ЖБК 

протягом 2 років. 
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2. Технічний стан будинків ОСББ/ЖБК. 

3. Рекомендації фахівців щодо першочергових заходів з ремонту та енергомодернізації 

кожного окремого будинку. 

4. Думка співвласників щодо прийнятних обсягів, схем фінансування, строків окупності 

діяльності.  

Основною метою Асоціації «Одеська житлова спілка» у проекті ComAct  – проаналізувати можливості 

ОСББ/ЖБК у доступі до фінансових ресурсів з будь-яких джерел, пошук механізмів впливу на суб'єктів, 

наділених повноваженнями забезпечити фінансову підтримку ОСББ/ЖБК у енергомодернізації 

будинків, надати допомогу ОСББ/ЖБК у плануванні та ефективному використанні фінансових коштів. 

Таким чином, основною цільовою групою (бенефіціарами) є співвласники багатоквартирних будинків, 

у тому числі домогосподарства з низьким рівнем доходу. 

В умовах нестійкої економіки України та, як наслідок, нестійкого стану сімейних бюджетів, планування 

заходів, термін реалізації яких перевищують 2 роки, пов'язаний із високими ризиками їх невиконання. 

Це може призвести до неефективного вкладення коштів та дискредитації самої ідеї проведення 

енергомодернізації житлового фонду. Результати енергомодернізації мають бути фінансово 

відчутними для домогосподарств. Зниження витрат менше 15-20% не буде сприйматися 

домогосподарствами, як успішне вкладення їх коштів у ці заходи. 

Ремонт та модернізація систем будинку та його конструкції буде визначено рішенням загальних зборів 

співвласників на підставі актів технічного обстеження та термографії будинків з урахуванням 

рекомендації викладених в енергоаудитах. 

Запланована кількість будинків, які будуть модернізовані в рамках проекту ComAct до 2023 року, – 3 
будинки, до 2025 року – 5 будинків. Станом на 15 березня 2021 року до Одеської житлової спілки 
подані заявки на участь у проекті ComAct від 50-ти багатоквартирних будинків, подальший прийом 
заявок тимчасово припинена. Загальна площа цих будинків становить близько 300 тис. м². Кількість 
квартир у цих будинках близько 5400, до людей проживають у цих квартирах 15000 осіб. Всі ці будівлі 
можуть бути відремонтовані та модернізовані, якщо загальні збори цих ОСББ/ЖБК приймуть рішення 
про їх модернізацію та буде забезпечено фінансування. Ремонт повинен забезпечити нормативний 
стан технічних систем будинку та економію енергоресурсів не менше 20%. Забезпечення 
нормативного стану теплових та технічних характеристик будинку дозволить знизити витрати 
енергетичних ресурсів та скоротити витрати на ремонти конструктивних елементів будинку. Це 
відбудеться за рахунок виключення періодичних промерзань конструкцій, що захищають, випадання 
конденсату в приміщеннях будинку, зменшити кількість дорогих аварійних ремонтів технічних систем 
будинку, продовжити термін експлуатації  

Відповідно до результатів опитування ComAct, яке було проведено Одеською житловою спілкою у 200 

домогосподарствах міста Одеси у вересні 2021 року, енергетично бідні домогосподарства можуть 

забезпечити такі витрати на модернізацію  своїх будинків: 

• Очікувані витрати одного середнього (50 м²) домогосподарства на ремонт та модернізацію 

багатоквартирного будинку на рік становитимуть 1000 грн (33 євро). 

• Власники середнього, 80 квартирного будинку можуть виділити на ремонт 2580 євро. 

Держава та місцеві бюджети орієнтовно можуть виділити на ці цілі від 2580  до 6020 євро. 

• Очікуємо, що фінансові ресурси, які будуть спрямовані на модернізацію одного середнього 

будинку, становлять від 5,2 до 8,6  тис. євро на рік. 
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Таким чином, без збільшення частки державного бюджету у витратах на енергомодернізацію будинку 

впровадження дорогих заходів можливе лише для ОСББ за програмою «Енергодім» із отриманням 

кредитів на 5-7 років. 

I. Основні учасники (кінцеві бенефіціари) 

Основними учасниками є ОСББ/ЖБК – некомерційні товариства, які є юридичними особами, 

створеними для утримання спільного майна у багатоквартирних будинках. Засновниками є власники 

квартир та нежитлових приміщень у цих будинках. Основними джерелами фінансування діяльності 

ОСББ/ЖБК є внески учасників на утримання, ремонт, переобладнання та модернізацію спільного 

майна багатоквартирного будинку. Розмір фінансування на утримання будинку становить від 4 до 10 

грн (0,1-0,3 євро) за квадратний метр загальної площі квартири на місяць. Внески на ремонт та 

модернізацію становлять від 0 до 5 грн за квадратний метр загальної площі квартири на місяць. Через 

велику заборгованість населення за житлово-комунальні послуги ці організації практично не мають 

можливості акумулювати кошти на ремонт та модернізацію свого житла. 

II. Переваги для основних учасників, включаючи енергетично бідні 
домогосподарства 

Для домогосподарств: 

• Використання заощаджених коштів на освіту, медичне обслуговування, харчування, культуру 

тощо; 

• Підвищення комфорту проживання в будинку; 

• Підвищення екологічної безпеки; 

• Зменшення заборгованості домогосподарств за енергоресурси і, як наслідок, зміцнення 

їхнього становища в суспільстві. 

Для ОСББ / ЖБК,  управителів багатоквартирного будинку: 

• Зменшення дебіторської заборгованості; 

• Поповнення оборотних коштів; 

• Можливість планувати та проводити комплексний ремонт та модернізацію багатоквартирних 

будинків; 

• Поліпшення експлуатаційних характеристик будинку; 

• Продовження термінів експлуатації будинку; 

• Скорочення термінів окупності проектів енергомодернізації. 

Для підприємств будівельної сфери: 

• Розширення переліку послуг, що надаються, виконаних робіт; 

• Удосконалення технології енергомодернізації житлового фонду, що призведе до збільшення 

прибутку; скорочення викидів парникових газів. 

Для держави: 

• Скорочення видатків бюджетів усіх рівнів на пільги та субсидії; 
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• Виведення з експлуатації небезпечних та шкідливих для людини енергетичних об'єктів; 

• Підвищення соціальної активності населення; 

• Збільшення тривалості життя населення; 

• Підвищення освітнього та культурного рівня населення. 

III. Органи управління  

1. Органами управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) є: 

• Загальні збори співвласників ОСББ; 

• Збори уповноважених осіб; 

• Правління ОСББ; 

• Ревізійна комісія ОСББ.  

2. Органами управління житлово-будівельного кооперативу (ЖБК) є: 

• Загальні збори членів житлово-будівельного кооперативу; 

• Збори уповноважених осіб; 

• Правління житлово-будівельного кооперативу. 

IV. Процес впровадження 

З огляду на багаторічний досвід Одеської житлової спілки, схема фінансування має відповідати 

наступним критеріям: 

• забезпечити весь проект енергомодернізації фінансовими ресурсами на 115% від загальних 

планових витрат; 

• термін окупності запланованих витрат співвласників не повинен перевищувати 7 років, 

пріоритет надається мінімальному терміну; 

• отримання та використання фінансових ресурсів для енергомодернізації не повинно 

порушувати законодавства України та суперечити статуту ОСББ/ЖБК; 

• співвласники багатоквартирного будинку повинні профінансувати енергомодернізацію свого 

будинку в розмірі від 10 до 100% вартості проекту. 

Можливі види проектів: 

1. Для будинків ОСББ за програмою «Енергодім» (діє з 16.08.2019 по 31.12.2023): 

Легкий пакет (A) 

Комплексний пакет (В) 

2. Для ОСББ/ЖБК за проектом програми, ініційованої Одеською житловою спілкою та направленої до 

Одеської міської ради «Міська цільова програма спів фінансування капітального ремонту об’єктів 

спільної власності багатоквартирних будинків м. Одеси на 2021-2026 роки». (проект програми – 

підлягає розгляду на сесії Одеської міської ради): 

• капітальний ремонт несучих та огороджувальних конструкцій будинку та його технічного 

оснащення; 
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• капітальний ремонт систем пожежної безпеки; 

• капітальний ремонт та модернізація ліфтів; 

• ведення технічного обстеження будинку та розробка проектно-кошторисної документації; 

• проти аварійні роботи та реставраційний ремонт  у багатоквартирних будинках - пам’яток  

культурної спадщини. 

3. Для ОСББ/ЖБК за рахунок власних джерел фінансування 

• будь-які заходи з енергомодернізації багатоквартирного будинку, що відповідають критеріям 

прийнятності (дійсні з моменту державної реєстрації ОСББ/ЖБК). 

4. Для ОСББ/ЖБК на умовах спів фінансування з депутатським фондом 

• будь-які заходи з енергомодернізації багатоквартирного будинку, що відповідають критеріям 

прийнятності та погоджені з депутатом Одеської міської ради (дійсні на період повноважень 

депутата міської ради). 

Оптимальний момент для прийняття рішення на зборах ОСББ/ЖБК щодо енергомодернізації настає на 

другому місяці опалювального сезону, до якого було підвищено тариф на теплову енергію і з’явилася 

реальна можливість отримати фінансову підтримку від держави. 
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51 

 

Рисунок 8. Фінансова схема для об’єднань співвласників багатоповерхових будинків 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СХЕМА ФІНАНСУВАННЯ ЖИТЛОВО БУДІВЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВУ 

Funds of co-owners of an 

apartment building 

 

HOA 
Partner 

Bank  

Paid 

servitude 

BANK    

HOA 

chooses  

EE  

Fund 

Local  

Budgets 

Deputy   

fund 
Deputy            

fund           

manager 

Contractors  

    fund manager 

choose 

Contractors 

selected in a 

competition 

 

CONTRACTOR       

HOA                                        

choose 
co

-f
in

an
ci

n
g 

p
ro

gr
am

 

н
си

р
о

ва
н

и
я 

 Local budget 

16 

15 

13 12 

17 

7 

8 

6 
3 

4 

10 

9 

 «
E

n
er

g
o

d
o

m
»

 p
ro

g
ra

m
 a

p
p

ro
v

ed
 

b
y

 t
h

e 
su

p
er

v
is

o
ry

 b
o

a
rd

 o
f 

th
e 

fu
n

d
 

11 14 

1 

2 

5 



 

                                        

 

52 

 

Рисунок 9. Фінансова схема для Житлово Будівельного Кооперативу 

1. Часткове погашення витрат з бюджету України та Європейського Союзу 

2. Часткове погашення витрат з міського бюджету 

3. Заява на участь у програмі «Енергодім», звітність про витрати фінансових ресурсів 

4. Часткове погашення витрат, понесених на енергоаудит; проектну документацію та її експертизи, 

обладнання та матеріали; послуги технічного та авторського нагляду; сертифікацію енергоефективності 

будівлі 

5. Кредит на енергомодернізацію 

6. Погашення та обслуговування кредиту 

7. Здача в платне користування спільного майна багатоквартирного будинку та прибудинкової території. 

8. Плата за користування майном 

9. Оплата аудиту, проекту, робіт, обладнання та матеріалів, нагляду та сертифікації 

10. Виконання аудиту, проектування, робіт, обладнання та матеріалів, нагляду та сертифікації 

11. Заява до депутата міської ради про необхідність ремонту 

12. Депутатське рішення про ремонт 

13. Оплата робіт, обладнання та матеріалів 
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14. Виконання робіт, постачання обладнання та матеріалів 

Програма спів фінансування капітального ремонту спільного майна багатоквартирних будинків м. 

Одеси на 2021-2026 роки (розроблена та лобіюється Одеською житловою спілкою) 

15. Часткова оплата видатків з міського бюджету 

16. Часткова оплата видатків співвласниками багатоквартирного будинку 

17. Виконання робіт, надання послуг, постачання обладнання та матеріалів, проектно-кошторисна 

документація та нагляд. 

Револьверний фонд (лобіюється Одеською житловою спілкою). 

Асоціація «Одеська житлова спілка» розглядає «Револьверний фонд» як самостійний проект для 

отримання кредитів ОСББ/ЖБК під пільговий відсоток 3-5% на рік на енергомодернізацію їхніх 

будинків. Ця ідея знайшла підтримку у керівників ОСББ/ЖБК міста Одеси. Для створення 

револьверного фонду потрібен стартовий капітал у розмірі 10-12 млн грн. Організаційні та 

матеріально-технічні ресурси, необхідні для управління револьверним фондом, є в ресурсному центрі 

Одеської житлової спілки. 

V. Типова структура проекту 

 а) Приклад 1: Житловий кооператив "Л" 

Житловий кооператив «Л» - це дев'ятиповерховий багатоквартирний будинок загальною опалюваною 
площею 11102,59  м². Кількість квартир 215. Члени житлового кооперативу складають 86,5% від 
загальної кількості власників квартир. 
Дебіторська заборгованість власників квартир до житлово-будівельного кооперативу – 457 тис. грн. 

Кредиторська заборгованість житлово-будівельного кооперативу перед постачальниками послуг - 75 

тис. грн. Накопичені кошти у фонді ремонту будинку - 109 000 грн. 

У середньому за останні 3 роки обсяг спожитої теплової енергії - 964,39 Гкал на рік (1120814,06 кВт·год 

на рік). Фактичні витрати житлово-будівельного кооперативу «Л» на опалення склали        1 185 235 

грн. 

Загальним зборам членів житлово-будівельного кооперативу «Л» пропонується модернізувати 

елеваторний вузол та встановити індивідуальний тепловий пункт з погодним регулюванням на 960 

кВт. 

Вартість демонтажу елеваторного вузла та заміни на індивідуальний тепловий пункт 960 кВт, введення 

в експлуатацію становить 250 тис. грн. Очікувана економія теплової енергії від реалізації цього заходу 

становить 25%. Термін окупності встановлення індивідуального теплового пункту 960 кВт становить 

0,84 року. 

Можливі джерела фінансування: 

• власні кошти; 

• місцевий бюджет через фонд депутатів міської ради; 

Інструменти фінансування: 



 

                                        

 

54 

• використання фонду накопичення; 

• стягнення заборгованості з власників квартир; 

• банківські кредити; 

• додаткове стягнення витрат у спеціальні фонди з власників квартир; 

• доходи від здачі в оренду спільного майна будинку; 

Пропоноване рішення загальним зборам членів ЖБК провести модернізацію за рахунок фонду 

накопичення та стягнення заборгованості з боржників. Загальна сума коштів становитиме близько 

300000 грн. 

Використання кредитів економічно не доцільне через їхню високу вартість. Використання 

депутатського фонду пов'язане з великими ризиками неотримання грошей і, як наслідок, втрати часу 

та втраченої вигоди у розмірі, що перевищує отримані кошти з депутатського фонду. 

d)  Приклад 2. Житлово будівельний кооператив "M" 

П'ятиповерховий багатоквартирний будинок, загальною опалювальною площею 3090  м², кількість 
квартир 80, членів ЖБК 56,3%, загальне споживання теплової енергії за рік 217,17 Гкал, витрати на 
опалення склали 266 896 грн. 
Дебіторська заборгованість – 113 879 грн. 

Кредитова заборгованість – «0» 

Накопичені кошти у фонді капітального ремонту ЖБК – 30 тис. грн. 

Запропоноване технічне рішення: 

• встановити ІТП – 320 із погодним регулюванням; 

• утеплити труби опалення у підвалі; 

• встановити жалюзі для регулювання кратності обміну повітря у підвалі. 

  Вартість проекту – 170 тис.грн. 

Нестача коштів – 140 тис.грн. 

Очікувана економія – 93 413.6 грн. за рік термін окупності заходу 1,81 року. 

Можливі джерела фінансування: 

• власні кошти; 

• місцевий бюджет через депутатський фонд. 

Інструменти фінансування. 

• фонд накопичення (фонд капітального ремонту); 

• стягнення дебіторську заборгованість; 

• Кредит у банку не доступний так як членами ЖБК не є 85% власників квартир удома; 

• додатковий збір коштів із власників; 

• Оплата оренди від здачі загального майна будинку; 

• звернутися до депутатського фонду. 

  Загальним зборам запропоновано такі фінансові інструменти щодо енергомодернізації: 
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1. Укласти з провайдером комунікаційних послуг договори за користування інфраструктурою 

будинку, а отримані кошти направити до фонду капітального ремонту 12 тис. грн. за рік. 

2. Збільшити внески до фонду капітального ремонту на суму 2 грн. з кв.м, всього від площі будинку 

= 74 тис. Грн. 

3. Стягнути Дебіторську заборгованість на суму 62 тис. грн. 

4. Кошти депутатського фонду, у разі їх отримання, спрямувати до фонду капітального ремонту. 

Усього спрямувати 178 тис. грн. на енергомодернізацію. 

Приклад 3. ОСББ "П" 

10-поверховий 60-квартирний будинок загальною площею 4433 м2, з автономним даховим котлом. 

Загальна вартість газу для опалення та гарячого водопостачання становить 375,3 тис. грн. в рік. 

На загальних зборах прийнято рішення про використання Програми «Енергодім», заміну застарілого 

котельного обладнання на високоефективні конденсаційні котли, заміну вікон у місцях загального 

користування та встановлення других тамбурних дверей у під’їзді. 

Вартість всього проекту 1550 тис. грн. 

Термін окупності проекту – 14 років. 

Власний внесок співвласників – 40% вартості проекту, 620 тис. грн. Компенсація з Фонду 

енергоефективності складе 930 тис. грн. 10% відсоткової ставки банку за перший рік кредитування (155 

тис. грн.) буде компенсовано з місцевого бюджету. Проект знаходиться на стадії реалізації, 

завершення проекту заплановано на І квартал 2022 року. 

 Залучення зацікавлених сторін 

I. Доступ до фондів 

На законодавчому рівні доступ до коштів, які фінансують енергомодернізацію, мають лише ОСББ. 

Житлові кооперативи та багатоквартирні будинки, які знаходяться в управлінні приватної компанії, не 

мають такої можливості, а ці будинки становлять близько 90% багатоквартирних будинків в Україні. 

Для вирішення цієї проблеми в місті Одесі Асоціацією «Одеська житлова спілка» спільно з 

громадськістю міста розроблено Програму капітального ремонту загального майна багатоквартирних 

будинків на умовах спів фінансування на 2021-2026 роки. Ця програма передбачає рівні права 

співвласників багатоквартирних будинків у доступі до фінансових коштів міського бюджету на 

капітальний ремонт (модернізацію) їхніх будинків незалежно від організаційно-правової форми 

господарювання. 

На підтримку цієї програми асоціація «Одеська житлова спілка» зібрала близько 6 тис. підписів 

співвласників багатоквартирних будинків в Одесі і Одеська міська рада має розглянути проект 

програми на своїй сесії. 
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II. Маркетинговий аналіз для житлового та комерційного сектору 

Орієнтовна вартість послуг (робіт) з енергоефективного ремонту однієї будівлі загальною площею 

6000 м2 для зниження 50% витрат на енергію становить понад 4 500 000 грн (146 тис. ЄВРО). 

Кількість та якість комерційних пропозицій на ринку послуг з енергоефективності житлового фонду 

можна оцінити як достатні, при цьому комерційні послуги надаються на конкурентних умовах. 

Співвласники зацікавлені в інвестуванні через: 

• постійне зростання цін на енергоносії, що випереджає зростання доходів населення; 

• підвищення комфорту проживання; 

• збільшення вартості його майна. 

Оптимальним механізмом популяризації енергомодернізації багатоквартирних будинків є порівняння 

вартості та якості послуг, отриманих у подібних будинках до та після модернізації і доведення цієї 

інформації до кожного співвласника багатоквартирного будинку, в якому не проводилась 

енергомодернізація.  

Основною мотивацією для малозабезпечених домогосподарств до участі в енергомодернізації житла 

може бути списання заборгованості за спожиті енергоресурси. У будь-якому разі це безнадійна 

заборгованість і реальних механізмів стягнення цієї заборгованості у кредитора немає (для довідки, 

заборгованість населення України за житлово-комунальні послуги становить близько 2,3 млрд євро).  

 Комунікація 

Найкращий канал комунікації з цільовою аудиторією – це особиста зустріч. Ресурсний центр дає 

можливість забезпечити такий підхід у спілкуванні з будь-якою зацікавленою стороною, що й 

здійснюється на практиці. Для продуктивного спілкування зацікавлених сторін, у тому числі надання 

консультацій з організаційно-правових та технічних питань з енергомодернізації багатоквартирних 

будинків, необхідна фінансова підтримка ресурсних центрів. Одним із варіантів забезпечення сталого 

функціонування ресурсного центру може стати револьверний фонд для фінансування 

енергоефективних заходів у ОСББ/ЖБК. 

  Наступні кроки для практичної реалізації 

Фактичний стан справ з енергоефективністю багатоквартирного житлового фонду України: 

1) Енергомодернізації підлягає 65% Одеського багатоквартирного житлового фонду. 

2) Заборгованість населення України за житлово-комунальні послуги перевищує 72 мільярди гривень. 

3) У 2020 році закрилася державна програма теплих кредитів, найуспішніша програма 

енергомодернізації багатоквартирного житлового фонду. 

4) Діюча програма «Енергодім» надає фінансову підтримку лише ОСББ, а це лише 10% від загальної 

кількості багатоквартирних будинків. 

5) Станом на 5 листопада 2021 року 332 ОСББ в Україні перебувають у черзі на фінансову підтримку за 

програмою «Енергодім». За 2 роки роботи програми «Енергодім» повністю та частково модернізовано 
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79 будинків. Задовольнити лише подані заявки буде потрібно 28 років, якщо буде дотримано поточну 

процедуру фінансування. 

6) Кабінет Міністрів України не поінформував населення країни про терміни енергомодернізації 

багатоквартирного житлового фонду, на скільки планується скоротити споживання енергоресурсів у 

житлових будинках, скільки грошей планує держава. виділити для цього і скільки мають вкладати 

власники багатоквартирних будинків в їх модернізацію, які переваги отримають малозабезпечені 

домогосподарства, коли відбудеться енергомодернізація, тощо. 

Таким чином, з наведених фактів випливає, що уряд України не проводить політики енергетичної 

модернізації багатоквартирного житлового фонду. Враховуючи, що основна відповідальність за стан 

житлового фонду покладається на органи місцевого самоврядування, а територіальні громади мають 

більше можливостей впливати на органи місцевого самоврядування, вважаємо за доцільне передати 

всі ресурси, призначені для енергомодернізації житлового фонду, територіальним громадам міст 

України та встановити обов’язковий мінімальний розмір видатків місцевих бюджетів на 

енергомодернізацію житлового фонду. 

Кабінет Міністрів України на підставі Закону «Про енергоефективність» зобов’язаний 

розробити цільову Програму енергомодернізації житлового фонду. На етапі 

підготовки проекту цільової програми Асоціація Одеська житлова спілка подаватиме 

свої пропозиції до профільного міністерства, яке готуватиме проект програми. 
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