
ФОНД
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ



Україна	  має	  споживати	  енергію	  ефективно

втрачений ГАЗ
ОПЛАЧУЄТЬСЯ	  УКРАЇНЦЯМИ

Поставка	  газу	  для	  
потреб	  опалення

Втрати в	  системі
теплопостачання

Втрати	  в	  будинках Ефективно	  
використаний	  газ

18,6
млрд	  м3

2,4
млрд	  м3

9,0
млрд	  м3

7,2
млрд	  м3

*Річна	  оцінка	  споживання	  газу	  зроблена	  виходячи	  з	  помірної	  температури	  в	  опалюваний	  сезон

11,4
млрд	  м3
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2



МарошШефчович,
Віце-президент 
Європейської комісії з питань 
Енергетичного союзу 

“Якщо Україна підвищить свій
рівень енергоефективності
до середнього в ЄС, то економія
буде вище, аніж витрати енергії
в Іспанії.”

ФОТО
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Законодавче	  поле	  для	  впровадження	  енергоефективності	  

ЗУ	  «Про	  енергоефективність	  будівель»	  
№4941

(подано	  до	  Верховної	  Ради)

ЗУ	  «Про	  комерційний	  облік»	  
№4901

(прийнято	  в	  1му читанні)

ЗУ	  «Про	  особливості здійснення	  права	  
власності	  у	  будинку»

(прийнято)	  

ЗУ	  «Про	  житлово-‐комунальні	  послуги»	  
№1581-‐д	  

(2ге	  читання	  Верховної	  Ради)



Фонд	  -‐ це	  професійно

Міжнародна	  
Фінансова	  Корпорація	  
бере	  участь	  в	  розробці	  
корпоративного	  
управління	   і	  
механізмів	  
фінансування

Готова	  підтримати	  
управління	  Фондом

КМУ незалежні	  
представники

фінансовий
директор

Директор технічний
директор

Фінансовий	  офіс Технічний	  офіс

представник
донорів та	  МФО

оп
ер
ац

ій
на

	  д
ія
ль
ні
ст
ь

ст
ра

те
гія

Наглядова	  рада

Дирекція НАШІ	  ПАРТНЕРИ
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Фонд	  -‐ це	  прозоро

Власник	  проекту	  – це	  власник	  будівлі

400 млн.	  грн.
у	  Бюджеті	  2017

>100 млн.	  євро	  
грантів	  та	  
додаткової	  
технічної	  
допомоги	  

Агенції	  з	  імплементації
(GIZ,	  SIDA,	  USAID,	  тощо)

Фінансування	  технічної	  
допомоги

КМУ Бюджет

Фонд	  
Енергоефективності

Фінансовий  
офіс

Технічний	  
офіс

Проекти
Енергоефективності

Внески

Технічна	  допомога	  
проектам

Технічна	  підтримка	  та	  
верифікація

Частина	  
гранту

2	  члени	  Наглядової	  
Ради

Технічна	  допомога	  
Фонду	  ЕЕ

1	  член	  Наглядової	  
Ради

Внески

ДонорськийФонд
(керується	  IFC)

Банк

Фінансування

2	  незалежні	  члени	  
Наглядової	  Ради

Частина	  
гранту
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Фонд	  -‐ це	  просто

Подача	  документів	  
до	  банку	  та	  
затвердження	  
фінансування	  
проекту

Власник/ОСББ	  
наймає	  виконавців	  
робіт	  для	  реалізації	  
проекту

Моніторинг	  
результатів	  проекту	  
технічним	  офісом	  
Фонду	  
(у	  разі	  незадовільного	  
виконання,	   виконавці	  
робіт	   приводять	  
проект	   у	  відповідність,	  
в	  тому	  числі	  і	  на	  
вимогу	  власників)	  

Перерахування	  
гранту	  на	  рахунок	  
власника/ОСББ	  або	  
на	  погашення	  
кредиту	  за	  
проектом

Власник/ОСББ	  
обирає	  продукт	  та	  
складає	  пакет	  
документів	  для	  
подачі	  до	  банку (на	  
основі	  
енергоаудиту)
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Фонд	  -‐ це	  ефективно

НЕЗАЛЕЖНА	   ДІАГНОСТИКА	   БУДІВЛІ	   ТА	  ПЛАН	   РЕНОВАЦІЇ
запорука	  найбільш	  ефективного	  використання	  державних	  коштів

• Зменшення в 2 рази споживання енергії та
рахунків ЖКП

• Збільшення вартості та строку експлуатації житла
на 20 – 30%

• Стимулюваннямалого та середнього бізнесу
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Фонд	  -‐ це	  комплексне	  рішення

Захід	  енергоефективності Економія	  теплової енергії

Модернізація теплового пункту, включаючи регулювання
за погодними умовами та насосну циркуляцію 10 – 30%

Утеплення огороджуючих будівельних конструкцій (стін,
даху, перекриття над підвалом), не враховуючи вікон 15 – 25%

Заміна вікон на герметичні, з кращим супротивом
теплопередачі 10 – 15%

Комплексна модернізація внутрішньої системи
центрального опалення, включаючи установку
терморегуляторів на всіх опалювальних приладах,
автоматичних балансувальних клапанів на стояках,
теплоізоляцію трубопроводів

10 – 25% 

ВСЬОГО	   50 – 70%
Джерело:	  за	  даними	  Danfoss



Фонд	  – це	  доступно

240 тис.
багатоквартирних
будинків

6,5 млн.
приватних
будинків

160 тис.
будинків
до	  4	  поверху

80 тис.
будинків
вище	  5	  поверху

до 20% зменшення
платежів	  за	  опалення	  

20 – 30% грант
від	  загальної	  вартості	  проекту

1,5 – 2 роки
простий	  термін	  окупності	  проекту	  
з	  урахуванням	  гранту	  

до	  60% зменшення
платежів	  за	  опалення/газ

40 – 50% грант
від	  загальної	  вартості	  проекту

5 – 7 років
простий	  термін	  окупності	  проекту	  
з	  урахуванням	  гранту	  

Пакет	  «Комплексний»

5 млн. грн.
(розрахунок	   будинку	  на	  100	  
квартир)

Пакет	  «Приватний»
120 тис. грн.
(будинок	   80	  м2)

Пакет	  «Легкий»

400 тис. грн.
(розрахунок	   будинку	  на	  100	  
квартир)

10



Фонд	  – це	  зростання	  економіки

до	  60 млрд.	  грн.
річна	  ємність нового	  ринку

до	  10 млрд.	  м3

потенціал	  скорочення
споживання та	  імпорту газу

до	  10 млрд.	  грн.
нових податкових надходжень
щороку

75 тис.
нових робочих місць
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Якісна	  послуга	  по	  
доступній	  ціні	  для	  
кожної	  родини.
ЦЕ	  РЕАЛЬНО!


