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Витрати, закладені на фінасування субсидій в 

держбюджеті 2015  
 

 

 

Субсидії оплату комунальних послуг  24,5 млрд грн. 
 

Субсидії на придбання палива  806,7 млн. Грн 
 

Загалом 25,3 млрд грн. 
 
 
Програма підтримки заходів з  енергоефективності  
 

342 млн. грн.  
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Стан нарахування субсидій станом на 01.10.2015 – важливі цифри 

 
Субсидії на комунальні послуги отримують 
3231 ,9 тис. домогосподарств, 
 з них у міських поселеннях 2414,7 тис. домогосподарств,  
 у сільській місцевості 817,2 тис. домогосподарств.  
 
1 271  101 (47,7%) домогосподарств з однієї особи 
 
 
Субсидії на на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, 
твердого та рідкого пічного побутового палива 
 
351,3 тис. Домогосподарств 
 
з них  у міських  поселеннях  72,1 тис. домогосподарств,  
 у сільській місцевості 279,2 тис. домогосподарств.  
 
58,7% – домогосподарств з однієї особи  
 
 
 
 
 
 



 
Законодавчі зміни   

 

Розширити надання субсидій в грошовій формі, скасовувати пільги 

і давати їх адресними монетизованими субсидіями  

споживачам а не постачальникам  

 

Надати пріоритет повному обліку всіх ресурсів для розуміння 

картини споживання. Прийняти закон про облік. 

 

Запроваджувати вимірні кінцеві стандарти енергетичного 

споживання  будівель при отриманні державної підтримки 

 

Прийняти підзаконні акти по ЕСКО, підтримувати їх діяльність  

 

Прийняти закон про житлово-комунальні послуги  

 

Розвивати ринок комунальних послуг, визначити  межі 

відповідальності за утримання мереж, та внутрібудинкових мереж, 

що виникли внаслідок прийняття закону 1198  

 

 

  



Соціальний аспект 

Отримування пільг та субсидій має обмежувати право блокувати рішення з 
термомодернізації будинків.  

 

Вразливі споживачі – одинокі самотні люди в квартирах та окремих 
будинках, особливо в селі. Матимуть проблему з доступом до кредитів та 
спроможністю займатися термомодернізацією. 

 

Отримувачі пільг на сплату комунальних та енергетичних послуг чинитимуть 
опір через звичку до безкоштовного продукту . Монетизація пільг 
полегшить їх залучення.   

 

Розглянути  запровадження субсидій для малозабезпечених власників 
квартир, покриваючи значну частину витрат на термомодернізацію , на 
підготовку проекту і процентні платежі по кредитах. Інтегрувати зі 
скороченням 50 до 100% субсидій на їх енергетичні витрати за певний 
період часу.  

 

Заходи та плани в галузі енергоефективності потребують узгодження з 
політикою тарифікації та субсидіювання.  
 

 
 



Інформаційний  аспект 

• Розбудова розуміння споживачами своїх прав і  обов’язків  з 
володіння нерухомістю, розуміння можливостей скорочення 
енергоспоживання   

•  
Вказувати в квитанціях повну вартість послуг і суму доплат, щоб 
споживачі знали яку суму за них доплачує держава. 

 

• Впровадити енергоменеджмент в органах місцевого 
самоврядування. 

• Програми інформаційної та освітньої підтримки. 

 

• Впровадити щорічну добровільну енергетичну сертифікацію 
будинків. 

 

• Проводити національні та місцеві кампанії з пояснення 
енергоефективності, енергозбереження та відновлюваних джерел 
енергії. 

 



Фінансовий аспект 

• Більшість приватних інвесторів зацікавлені в секторі 
генерації  

 

• Доступність фінансування для проектів скорочення 
споживання – є обмежена.  

 

• Монетизація пільг та субсидій дасть можливість залучити 
значні кошти в енергоефективність 
 

• Вразливі споживачі потребують окремих фінансових 
інструментів.  
 

• Залучати державну та місцеву підтримку для зменшення 
відсоткової ставки. Узалежнювати частину підтримки від 
досягнення економії. 
 

• Створення спеціалізованого фонду підтримки 
термомодернізації, створення можливостей 
довготривалого кредитування.  
 
Нетипові інструменти для фінансування термомодернізації. 



Техніко-економічний аспект  

• Існує потреба надання технічних порад незацікавленою 
стороною. Уникати надлишкових генеруючих потужностей.  

 

• Встановлення засобів обліку та регулювання споживання є 
дієвим способом контролювати свої рахунки. 
 

• Окремої підтримки можуть потребувати орендарі та 
переселенці, які орендують житло.  

 

• Надання у відкритий доступ текстів ДБН та Настанови з 
теромомодернізації будинків. 

 

• Розробка та надання проектів термомодернізації типових 
будівельних проектів -  багатоповерхівок та односімейних.  

 

 



Важливі елементи прийнятих рішень  

• Облік споживання  всіх енргоресурсів 
 

• Повна монетизація субсидій  
 

• Прогнозованість політики субсидій 
 

• Створення фонду підтримки термомодернізації 
 

• інструменти енергозбереження для самотніх 
людей 

 

• Інформаційні кампанії  

 

• Розробити типові  проекти термомодернізації 
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