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Відібрані проекти чистої енергії 

• Проектна пропозиція №1. Переобладнання вертикальної 

однотрубної системи опалення, включаючи 4 можливих 

варіанти проведення реконструкції (ТЕО проекту 

представлено в розділі 5.1). 

• Проектна пропозиція №2. Використання теплових 

насосів типу повітря-вода для нагріву води системи 

гарячого водопостачання (ТЕО проекту представлено в 

розділі 5.2). 

• Проектна пропозиція №3. Використання сонячних 

колекторів для нагріву води системи гарячого 

водопостачання (ТЕО проекту представлено в розділі 

5.3). 

• Проектна пропозиція №4 Влаштування електричного 

освітлення сходів будинку і прибудинкової території  за 

допомогою фотоелектричних сонячних елементів (ТЕО 

проекту представлено в розділі 5.4). 

 

 



 

- економія коштів; 

- підвищення якості послуг ЖКГ; 

- можливість заміщення природного газу; 

- можливість залишити нащадкам гідне житло; 

- підвищення ринкової вартості та терміну 
експлуатації будівель; 

- можливість застосування «зеленого» тарифу. 

- наочна демонстрація активної соціальної 
політики в житловому секторі 
(енергоефективність,  «чиста енергія», 
підтримка ОСББ); 

- практичні результати впровадження 
державної політики в місті; 

у перспективі: 

- енергетична незалежність міста; 

- підвищення інвестиційної привабливості 
міста;  + поліпшення стану довкілля 

- поліпшення стану житлового фонду. 

 

- демонстраційні проекти – найкращий шлях 

прийняти рішення щодо диверсифікації 

діяльності; 

- поліпшення іміджу компанії як соціально 

відповідального бізнесу; 

- реклама серед потенційних клієнтів; 

- підвищення доходу компанії (у перспективі). 

 

- набуття досвіду впровадження інноваційних 
проектів; 

- наявність «кращих практик» для подальшої 
інформаційної роботи; 

- популяризація Ресурсних центрів ОСББ із 
питань чистої енергії як активної та 
енергетично зацікавленої структури у місті; 

- при успішному результаті – підвищення 
привабливості організації для міжнародних 
донорів. 

Переваги для основних стейкхолдерів – учасників упровадження демонстраційних проектів 

у житлових будівлях ОСББ 

Місцева влада ОСББ 

Ресурсні центри Виробники 



Можливі варіанти співфінансування реалізації проектів 

• Визначення суми 

необхідних 

інвестицій – 

розрахунок для 

проектів до 35000 

доларів США 

 

 

 

 



Можливі варіанти співфінансування реалізації проектів 

• Визначення суми 

необхідних 

інвестицій – 

розрахунок для 

проектів до 35000 

доларів США 

 

 

 

 



ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ПРОЕКТІВ  



МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ 

ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ЗАХОДІВ  



Можливі варіанти співфінансування реалізації проектів 

• Визначення суми 

необхідних 

інвестицій – 

розрахунок для 

проектів до 

105000 доларів 

США 

 

 

 

 



Проектна пропозиція №1: розрахунок для типового п’ятиповерхового 80-

квартирного житлового будинку, інвестиції 790…1850 тис. грн. 

Величина  

Показник з 1 м2 
площі квартири 

з 1 квартири 
середньою площею 

56 м2 

Середня щомісячна економія витрат на 
оплаті за теплову енергію, грн/місяць 
опалювального сезону 

2,30 129,17 

Річна економія витрат на оплаті за 
теплову енергію, грн/рік 

13,78 775,00 

Витрати власних коштів мешканців за 
проектом, грн 

83,11 4 675,00 

Простий термін окупності власних 
коштів мешканців, років 

6,03 

 

Величина  
Показник з 1 м2 

площі квартири 
з 1 квартири середньою 

площею 56 м2 

Середня щомісячна економія витрат на 
оплаті за теплову енергію, грн/місяць 
опалювального сезону 

2,30 129,17 

Річна економія витрат на оплаті за 
теплову енергію, грн/рік 

13,78 775,00 

Витрати власних коштів мешканців за 
проектом, грн 

170,89 9 612,50 

Простий термін окупності власних 
коштів мешканців, років 

12,4 

 



Залучення кредиту в рамках Державної програми   

Стаття витрат Величина витрат 

Сума кредиту, грн 500 000 

Розмір державної компенсації, грн 200 000 

Сума платежів за основним боргом з урахуванням компенсації 
держави, грн 

300 000 

Сума платежів по % за кредитом, грн 115 625 

Загалом платежі за кредитом з урахуванням державної 
компенсації, грн 

415 625 

 

Величина витрат 

Стаття витрат з 1 м2 
площі квартири 

з 1 квартири середньою 
площею 56 м2 

Середній щомісячний платіж за кредитом, 
грн/місяць 

2,57 144,31 

Середній річний платіж за кредитом, 
грн/рік 

30,79 1 731,77 

Загалом витрати за кредитом за весь 
період (3 роки), грн  

92,36 5 195,31 

Обсяг співфінансування мешканців для 
залучення кредиту, грн  

59,78 3 362,50 

Загалом витрати мешканців за 
проектом (співфінансування + платежі 
за кредитом), грн 

152,14 8 557,81 

 

 Без фінансової підтримки 

міського бюджету 

мешканці ОСББ повернуть 

вкладені у проект кошти 

за рахунок досягнутої 

економії за термін близько 

11 років для типового 

п’ятиповерхового 80-

квартирного житлового 

будинку  

 

 

 

 



Проектна пропозиція №1: розрахунок для типового дев’ятиповерхового 

144-квартирного житлового будинку, інвестиції 1374…2918 тис. грн. 

11 

Величина  

Показник з 1 м2 
площі квартири 

з 1 квартири середньою 
площею 

53 м2 

Середня щомісячна економія витрат на 
оплаті за теплову енергію, грн/місяць 
опалювального сезону 

2,50 131,94 

Річна економія витрат на оплаті за теплову 
енергію, грн/рік 

15,00 791,67 

Витрати власних коштів мешканців за 
проектом, грн 

86,84 4 583,33 

Простий термін окупності власних коштів 
мешканців, років 

5,79 

 

Величина  
Показник з 1 м2 

площі квартири 
з 1 квартири середньою 

площею 53 м2 

Середня щомісячна економія витрат на 
оплаті за теплову енергію, грн/місяць 
опалювального сезону 

2,50 131,94 

Річна економія витрат на оплаті за 
теплову енергію, грн/рік 

15,00 791,67 

Витрати власних коштів мешканців за 
проектом, грн 

177,24 9 354,17 

Простий термін окупності власних 
коштів мешканців, років 

11,82 

 



Залучення кредиту в рамках Державної програми  
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Без фінансової підтримки 

міського бюджету мешканці 

ОСББ повернуть вкладені у 

проект кошти за рахунок 

досягнутої економії за 

термін близько 11 років для 

типового 

дев’ятиповерхового 144-

квартирного житлового 

будинку. 

Стаття витрат Величина витрат 

Сума кредиту, грн 500 000 

Розмір державної компенсації, грн 200 000 

Сума платежів за основним боргом з урахуванням компенсації 
держави, грн 

300 000 

Сума платежів по % за кредитом, грн 115 625 

Загалом платежі за кредитом з урахуванням державної 
компенсації, грн 

415 625 

 

Величина витрат 

Стаття витрат з 1 м2 
площі квартири 

з 1 квартири 
середньою площею 

53 м2 

Середній щомісячний платіж за кредитом, грн/міс 1,52 80,17 

Середній річний платіж за кредитом, грн/рік 18,23 962,09 

Загалом витрати за кредитом за весь період (3 роки), грн  54,69 2 886,28 

Обсяг співфінансування мешканців для залучення 
кредиту, грн  

111,45 5 881,94 

Загалом витрати мешканців за проектом 
(співфінансування + платежі за кредитом), грн 

166,13 8 768,23 

 



Проектна пропозиція №2: розрахунок для типового 

п’ятиповерхового 80-квартирного житлового будинку 
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Показник Значення 

Вартість проекту, грн 1 560 000 

Економія гарячої води, м3/рік 4 918 

Економія коштів, грн/рік 74 530 

Термін окупності проекту, років1 20,9 

 

                                                   

1 Простий термін окупності, визначений без урахування динаміки зростання тарифів на енергоносії. 

 

Величина  
Показник з 1 м2 

площі квартири 
з 1 квартири середньою 

площею 56 м2 

Середня щомісячна економія витрат на оплаті за 
гарячу воду, грн/місяць  

1,38 77,64 

Річна економія витрат на оплаті за гарячу воду, 
грн/рік 

16,56 931,63 

Витрати власних коштів мешканців за проектом, 
грн 

160,00 9 000,00 

Простий термін окупності власних коштів 
мешканців, років 

9,66 

 



Залучення кредиту в рамках Державної програми  

14 

Із фінансовою підтримкою 

міського бюджету та 

залученням кредиту в рамках 

програми Державної 

підтримки енергозбереження 

термін повернення 

вкладених коштів за рахунок 

досягнутої економії 8,5 років 

для типового 

п’ятиповерхового 80-

квартирного житлового 

будинку  



Проектна пропозиція №2: розрахунок для типового дев’ятиповерхового 

144- квартирного житлового будинку, інвестиції 1312 тис. грн. 
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Величина  
Показник з 1 м2 

площі квартири 
з 1 квартири середньою 

площею 53 м2 

Середня щомісячна економія витрат на 
оплаті за гарячу воду, грн/місяць  

1,46 77,03 

Річна економія витрат на оплаті за гарячу 
воду, грн/рік 

17,51 924,35 

Витрати власних коштів мешканців за 
проектом, грн 

79,47 4 194,44 

Простий термін окупності власних коштів 
мешканців, років 

4,54 

 

Величина  
Показник з 1 м2 

площі квартири 
з 1 квартири, середньою 

площею 53 м2 

Середня щомісячна економія витрат на 
оплаті за гарячу воду, грн/місяць  

1,46 77,03 

Річна економія витрат на оплаті за гарячу 
воду, грн 

17,51 924,35 

Витрати власних коштів мешканців за 
проектом, грн 

165,79 8 750,00 

Простий термін окупності власних 
коштів мешканців, років 

9,47 

 



Залучення кредиту в рамках Державної програми  
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Без фінансової підтримки 

міського бюджету із 

залученням кредиту в рамках 

програми Державної підтримки 

енергозбереження термін 

повернення вкладених коштів 

за рахунок досягнутої економії 

8,8 років для типового 

дев’ятиповерхового 144-

квартирного житлового 

будинку. 



Проектна пропозиція №3: розрахунок типового 

п’ятиповерхового 80-квартирного житлового будинку  
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Показник Значення 

Вартість проекту, грн 1 330 000 

Економія гарячої води, м3/рік 995 

Економія коштів, грн/рік 42 877 

Термін окупності проекту, років1 31,0 

 

                                                   

1 Простий термін окупності, визначений без урахування динаміки зростання тарифів на енергоносії. 

 

Величина  
Показник з 1 м2 

площі квартири 
з 1 квартири середньою 

площею 56 м2 

Середня щомісячна економія витрат на 
оплаті за гарячу воду, грн/місяць  

0,79 44,66 

Річна економія витрат на оплаті за гарячу 
воду, грн/рік 

9,53 535,96 

Витрати власних коштів мешканців за 
проектом, грн 

141,11 7 937,50 

Простий термін окупності власних коштів 
мешканців, років 

14,81 

 



Залучення кредиту в рамках Державної програми  
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Величина витрат 

Стаття витрат з 1 м2 
площі квартири 

з 1 квартири середньою 
площею 56 м2 

Середній щомісячний платіж за кредитом, 
грн/міс 

2,57 144,31 

Середній річний платіж за кредитом, 
грн/рік 

30,79 1 731,77 

Загалом витрати за кредитом за весь 
період (2 роки), грн  

92,36 5 195,31 

Обсяг співфінансування мешканців для 
залучення кредиту, грн  

30,00 1 687,50 

Загалом витрати мешканців за 
проектом (співфінансування + платежі 
за кредитом), грн 

122,36 6 882,81 

 

Величина  

Показник з 1 м2 
площі квартири 

з 1 квартири, середньою 
площею 56 м2 

Щомісячна економія витрат на оплаті за 
гарячу воду, грн/місяць  

0,79 44,66 

Річна економія витрат на оплаті за гарячу 
воду, грн/рік 

9,53 535,96 

Витрати власних коштів за проектом, грн 122,36 6 882,81 

Простий термін окупності власних 
коштів, років 

12,84 

 



Проектна пропозиція №3: розрахунок для типового дев’ятиповерхового 

144-квартирного житлового будинку  
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Показник Значення 

Вартість проекту, грн 2 652 000 

Економія гарячої води, м3/рік 1 990 

Економія коштів, грн/рік 85 900 

Термін окупності проекту, років1 30,9 

 

                                                   

1 Простий термін окупності, визначений без урахування динаміки зростання тарифів на енергоносії. 

 

Величина  
Показник 

з 1 м2 площі квартири 
з 1 квартири середньою 

площею 53 м2 

Середня щомісячна економія витрат на 
оплаті за гарячу воду, грн/місяць  

0,94 49,71 

Річна економія витрат на оплаті за гарячу 
воду, грн/рік 

11,30 596,53 

Витрати власних коштів мешканців за 
проектом, грн 

170,26 8 986,11 

Простий термін окупності власних коштів 
мешканців, років 

15,06 

 



Залучення кредиту в рамках Державної програми  
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Величина  

Показник з 1 м2 
площі квартири 

з 1 квартири 
середньою площею 

56 м2 

Щомісячна економія витрат на оплаті за гарячу воду, 
грн/місяць  

0,94 49,71 

Річна економія витрат на оплаті за гарячу воду, грн/рік 11,30 596,53 

Витрати власних коштів за проектом, грн 159,16 8 400,17 

Простий термін окупності власних коштів, років 14,08 

 



Проектна пропозиція №4: розрахунок для типового 

п’ятиповерхового 80-квартирного житлового будинку 
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Показник Значення 

Вартість проекту, грн 135 000 

Економія електричної енергії, кВт·год 18 000 

Економія коштів, грн 14 220 

Термін окупності проекту, років1 9,5 

 

                                                   

1 Простий термін окупності, визначений без урахування динаміки зростання тарифів на енергоносії. 

 

Показник Значення (з 1 квартири) 

Щомісячна економія витрат на оплаті за електричну 
енергію, грн/місяць 

14,81 

Річна економія витрат на оплаті за електричну 
енергію, грн 

177,75 

Витрати власних коштів за проектом, грн 1 487,50 

Термін окупності власних коштів, років 8,37 

 



Проектна пропозиція №4: розрахунок для типового 

дев’ятиповерхового 144-квартирного житлового будинку 
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Показник Значення 

Вартість проекту, грн 298 000 

Економія електричної енергії, кВт·год 32 000 

Економія коштів, грн 25 280 

Термін окупності проекту, років1 11,8 

 

                                                   

1 Простий термін окупності, визначений без урахування динаміки зростання тарифів на енергоносії. 
 

Показник Величина з 1 квартири 

Щомісячна економія витрат на оплаті за електричну 
енергію, грн/місяць 

14,63 

Річна економія витрат на оплаті за електричну 
енергію, грн 

175,56 

Витрати власних коштів за проектом, грн 1 937,50 

Термін окупності власних коштів, років 11,04 

 





 

- економія коштів; 

- підвищення якості послуг ЖКГ; 

- можливість заміщення природного газу; 

- можливість залишити нащадкам гідне житло; 

- підвищення ринкової вартості та терміну 
експлуатації будівель; 

- можливість застосування «зеленого» тарифу. 

- наочна демонстрація активної соціальної 
політики в житловому секторі 
(енергоефективність,  «чиста енергія», 
підтримка ОСББ); 

- практичні результати впровадження 
державної політики в місті; 

у перспективі: 

- енергетична незалежність міста; 

- підвищення інвестиційної привабливості 
міста;  + поліпшення стану довкілля 

- поліпшення стану житлового фонду. 

 

- демонстраційні проекти – найкращий шлях 

прийняти рішення щодо диверсифікації 

діяльності; 

- поліпшення іміджу компанії як соціально 

відповідального бізнесу; 

- реклама серед потенційних клієнтів; 

- підвищення доходу компанії (у перспективі). 

 

- набуття досвіду впровадження інноваційних 
проектів; 

- наявність «кращих практик» для подальшої 
інформаційної роботи; 

- популяризація Ресурсних центрів ОСББ із 
питань чистої енергії як активної та 
енергетично зацікавленої структури у місті; 

- при успішному результаті – підвищення 
привабливості організації для міжнародних 
донорів. 

Переваги для основних стейкхолдерів – учасників упровадження демонстраційних проектів 

у житлових будівлях ОСББ 

Місцева влада ОСББ 

Ресурсні центри Виробники 



 

 

 

 

 

Дякую за увагу! 
 
 

Всеукраїнська благодійна організація 

 «Інститут місцевого розвитку»: 

www.mdi.org.ua 
                        

                                                044  428-76-10 

                             044  428-76-12 (факс) 
 

 

http://www.mdi.org.ua/

