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1. Вступне слово 
 

Зростання вартості енергоресурсів на світових ринках загострило питання наявності розвиненого 

ринку житлово-комунальних послуг та енергоефективності. Миттєвою реакцією Уряду для захисту 

вразливих споживачів та підтримання функціонування системи в 2015-2017 роках стала система 

адресних субсидій, однак дана система могла лише частково вирішити питання. Повноцінне 

вирішення проблем потребує комплексного підходу: усунення проблем як на стороні споживача, так 

і на стороні постачальника.  

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 

сфокусувало свою увагу на вирішенні найгостріших питань: стабільне виробництво та постачання 

послуг (тепло та водопостачання, тощо), якісне управління житловим фондом та енергоефективність 

(ощадливе споживання). Реалізація стратегії потребувала як змін у діючі нормативно-правові акти, 

так і зміни у первинному законодавстві. 

Основою для формування ефективного ринку теплопостачання стало прийняття Урядом Концепції 

реалізації державної політики у сфері теплопостачання, яка передбачає вирішення питань 

тарифоутворення, платіжної дисципліни та передачі частини повноважень з регуляції місцевій владі. 

А також урядовий Закон про реструктуризацію заборгованості, прийнятий ВРУ 3 листопада 2016, 

покликаний повернути фінансову стабільність підприємствам.  

Ще однією реформою стала реформа житлового сектору. Міністерство поставило за мету зробити 

відносини у секторі ЖКП прозорими та зрозумілими, створити дієвого і обізнаного споживача і дати 

йому стимули й інструменти для ефективного споживання енергоресурсів. На це покликані Закони 

про право власності у багатоквартирному будинку, про ЖКП та про комерційний облік.  

Для фінансування заходів з енергоефективності була створена програма Теплих кредитів, якою уже 

скористалися активні домогосподарств та ОСББ. Паралельно розроблявся комплексний інструмент – 

Фонд Енергоефективності. Ключова відмінність від Теплих кредитів – Фонд фінансуватиме комплексні 

заходи ОСББ та надаватиме не лише фінансову, а й технічну допомогу.  

Іншою важливою складовою реформи ринку ЖКП та енергоефективності має стати монетизація 

субсидій на рівні підприємств ЖКГ, що дозволить їм обирати постачальників енергоресурсів та є 

першим кроком на шляху до повної монетизації на рівні споживача. 

Діаграма 1.1. Ключові цілі комплексної реформи кожного із секторів 

 

Джерело: дані Мінрегіон   
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2. Хронологія реформи  
 

У 2015 році був вперше представлений план реформи, що згодом доопрацьовувався та 

доповнювався. Для розробки реформи сфери житлово-комунальних послуг за основу бралася 

європейська практика та директиви ЄС, які були адаптовані під українські реалії.  

За роки незалежності в галузі було накопичено значний обсяг проблем, що заважали формуванню 

прозорих відносин на ринку ЖКП та призвели до підвищення тарифів. Таким чином, реформа 

розроблялася з метою комплексного вирішення таких питань, як:  

• відсутність чіткої моделі управління житловим фондом; 

• непрозорі відносини між ключовими учасниками ринку; 

• відсутність 100% комерційного обліку житлово-комунальних послуг; 

• відсутність повноважень муніципалітетів управляти діяльністю підприємств постачальників 
тепла; 

• застаріла матеріально технічна база підприємств-постачальників ресурсів; 

• накопичено близько 25 млрд грн «газових» боргів постачальників тепла перед Нафтогазом; 

• відсутність ринку енергоефективності та державної підтримки у цій сфері. 

Протягом 2015-2017 років Урядом разом з підтримкою донорів та МФО було зроблено суттєвий крок 

у впровадженні реформи.  

Діаграма 2.1. Етапи реалізації реформи 

 

Джерело: дані Мінрегіон 

Першими та найважливішими кроками реформи стало прийняття близько 20 ключових законів та 

підзаконних нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг та енергоефективності. 

Наразі прийнято близько 75% законів та нормативно-правових актів, на яких будується реформа 

ринку ЖКП та енергоефективності. 
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Діаграма 2.2. Ключові Закони та підзаконні акти для реформування галузі  

 

Джерело: дані Мінрегіон  

 

Досягнутий прогрес  

Повноцінне впровадження прийнятих законів розпочнеться у 2018 році після прийняття низки 

підзаконних актів, завдяки яким будуть запроваджені необхідні механізми, процедури та методології. 

Незважаючи на це, вже зараз відчутний прогрес. 

Таблиця 2.1. Переваги впровадження реформи галузі 

Було Стало 

Відсутність зрозумілої моделі 
управління житловим фондом. 
Кількість ОСББ станом на 01.01.2015 
року становила 15,9 тис 

Законом «Про особливості здійснення права власності у 
багатоквартирному будинку» запроваджено 3 форми 
управління багатоквартирним будинком  та вдосконалено 
механізм створення ОСББ. Станом на 01.11.2017 кількість 
ОСББ становила 26 тис 

Відсутність державної підтримки 
енергоефективних заходів  

За програмою «теплих» кредитів, створеною урядом у кінці 
2014 року, було залучено більше 4 млрд грн. 

Прийнятий ЗУ «Про Фонд енергоефективності» та 
розробляються нормативно-правові акти, що регулюють 
діяльність Фонду. Його запуск планується у 2018 році. 

Відсутність ринку енергоефективності Прийнятий ЗУ «Про енергетичну ефективність будівель», ціль 
якого – розробити дорожню карту енергомодернізації 
будівель та створити ринок енергоаудиту  

Недосконалість правого поля для 
реалізації послуг енергосервісу  в 
бюджетній сфері 

Відкрито можливості для використання ЕСКО 
муніципалітетами  

Лише 51% житлових будівель були 
оснащені лічильниками у 2015 році 

Близько 80% житлових будинків оснащені лічильниками 
теплової енергії 
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Було Стало 

Прийнято ЗУ «Про комерційний облік теплової енергії та 
водопостачання» 

Відсутність повноважень 
муніципалітетів регулювати  діяльність  
підприємств-постачальників тепла 

Муніципалітети отримали повноваження щодо ліцензування 
та встановлення тарифів для більшості постачальників тепла 

Застаріла матеріально-технічна база 
водо- та теплопостачальних 
підприємств  

Муніципалітети отримали фінансову підтримку Уряду, 
донорів та МФО на модернізацію інфраструктури ЖКГ 

Наявність «газових» боргів 
постачальників тепла перед 
Нафтогазом 

Прийнято ЗУ №1730 та розпочато реструктуризацію боргів 
постачальників тепла 

Відсутність права на вибір виконавців 
послуг з поводження з побутовими 
відходами для споживачів  

 

Законом «Про ЖКП» запроваджується  вибір виконавців 
послуг з поводження з побутовими відходами для 
споживачів 

 

Відсутність стимулювання роздільного 
збору 

Згідно з Законом «Про ЖКП» у разі запровадження 
роздільного збирання побутових відходів при встановленні 
цін/тарифів на послугу з поводження з побутовими 
відходами не враховується вартість операцій з поводження з 
роздільно зібраними (відсортованими) корисними 
компонентами цих відходів. 

Непрозорі відносини між ключовими 
учасниками ринку 

Законом «Про ЖКП» встановлені прозорі відносини між 
управителями, виконавцями комунальних послуг та 
споживачами, а також зобов’язує проведення монетизації 
субсидій 

Відсутність стимулювання 
виробництва тепла з альтернативних 
джерел енергії 

Запровадження стимулюючого тарифоутворення на теплову 
енергію з альтернативних джерел енергії 

Формування тарифів на основі витрат, 
що в дійсності були нижче фактичних 

Встановлення зобов’язання затверджувати економічно-
обгрунтовані тарифи на теплову енергію 

Джерело: дані Мінрегіон  

 

2.1. Ринок теплопостачання  
 

Історично у секторі теплопостачання домінували неринкові відносини, галузь була дотаційною та 

потребувала щорічно мільярдних видатків з Державного бюджету, а проблеми накопичувалися 

протягом багатьох років. Внаслідок недосконалого регулювання розрахунків між надавачами послуг 

ЖКП, їх клієнтами та постачальниками створювалися значні розриви в операційному грошовому 

потоці підприємств, які мали фінансуватися державою, і які призводили до накопичення боргів перед 

НАК «Нафтогаз» та іншими кредиторами. 
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Прийняття Концепції реформування сектору теплопостачання  

Для реформування галузі необхідний був комплексний підхід, який би передбачав усунення усіх 

проблем, що накопичилися протягом років. В результаті була вибудована Концепція реформування 

сектору, яка базується на вирішенні трьох основних блоків: 

• перегляд системи розрахунків між сторонами 

• фінансове оздоровлення галузі 

• перегляд системи тарифоутворення 

Концепції реалізації державної політики у сфері теплопостачання (Концепція ТКЕ) була прийнята 

Урядом 18 серпня 2017 року.  

Діаграма 2.3. Концепція Реформування сектору теплопостачання 

 

Джерело: дані Мінрегіон  

 

Реструктуризація заборгованості у галузі  

Однією з ключових проблем галузі є накопичені борги підприємств теплопостачання за спожитий газ. 

Низький рівень платіжної дисципліни населення (неплатежі або несвоєчасні платежі за спожиту 

теплову енергію) призводив як до зростання самої суми боргу ТКЕ перед Нафтогазом, так і до 

нарахування штрафів та пені. Варто зазначити, що теплопостачальні компанії не мали джерела 

фінансування для покриття цих штрафів та пені, оскільки не могли нараховувати відповідні штрафи та 

пені своїм споживачам, оскільки це не було передбачено законодавством.  

Вирішенням став Закон «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних 

та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення 

за спожиті енергоносії», прийнятий 3 листопада 2016 року.  

Зокрема, Законом передбачалася реструктуризація існуючої заборгованості за спожиті 

енергоресурси строком на 5 років з подальшим списання штрафів та пені. 
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Діаграма 2.4. Ключові умови Закону про реструктуризацію заборгованості 

 

Джерело: дані Мінрегіон  

Необхідними кроками для заключення договору реструктуризації є: 

• включення підприємства ЖКГ до Реєстру (якого реєстру?) 

• надання гарантії місцевою владою щодо виконання підприємством умов договору 

реструктуризації 

• підписання договору між кредитором та боржником (ОМС також підписує договір) 

Діаграма 2.5. Реструктуризація заборгованості перед Нафтогазом (станом на Листопад 2017) 

 

Джерело: дані Мінрегіон  

Передача повноважень на місця  

З прийняттям законів, ОМС матимуть усі необхідні інструменти для забезпечення якісного та 

конкурентного ринку теплопостачання, зокрема: 

• Тепер, у більшості міст, тарифи на опалення та гарячу воду встановлюються ОМС 

• ОМС приймає рішення про початок та завершення опалювального сезону 

• ОМС розробляє схеми  теплопостачання у місті та обирає, яка модель є більш доцільною 

(централізована чи децентралізована) 
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Діаграма 2.6. Повноваження ОМС у секторі теплопостачання  

 
Джерело: дані Мінрегіон  

 

2.2. Ринок житлово-комунальних послуг  
 

Управління багатоквартирним будинком  

Реформування житлового сектору розпочалось з прийняттям базового Закону «Про особливості 

здійснення права власності у багатоквартирному будинку», який фактично «дав зелене світло» 

розповсюдженню ОСББ. 

З прийняттям цього Закону, співвласники фактично отримали 3 можливі форми управління власним 

будинком: самостійно управляти будинком, створити ОСББ або найняти професійного управителя.  

Діаграма 2.7. Форми управління багатоквартирним будинком 

 

Джерело: дані Мінрегіон  
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Прийняття ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» 

Продовженням реформи житлового сектору стало прийняття базового для сектору Закону «Про 

житлово-комунальні послуги». Закон містить багато нововведень, врегульовує існуючі законодавчі 

колізії щодо управління будинком, питання оплати за послуги, а також надає більше прозорості у 

відносинах між учасниками.  

Одним із ключових нововведень є можливість для населення обирати модель співпраці з 

постачальниками послуг з теплопостачання, водопостачання, водовідведення та постачання гарячої 

води. Основна відмінність полягає у тому, хто відповідатиме за якість наданої послуги, хто 

здійснюватиме абонентське обслуговування та обслуговування внутрішньобудинкових мереж.  

Ще однією важливою нормою Закону «Про житлово-комунальні послуги» є передбачений обов’язок 

монетизувати субсидії з 2019 року. 

 

Діаграма 2.8. Моделі співпраці з виконавцями комунальних послуг

 
Джерело: дані Мінрегіон  

Формування ринку професійних управителів багатоквартирних будинків 

Прийняття Закону «Про ЖКП» дозволить прискорити уже розпочатий процес становлення ринку 

професійних управителів. Першим етапом було прийняття ЗУ №417, який надав мешканцям 

багатоквартирних будинків вибір: або самим обрати управителя на заміну старим ЖЕКам, або 

дочекатись якого управителя, якого визначить ОМС.  

Закон «Про ЖКП» дає підстави для прийняття КМУ довгоочікуваного для галузі Типового договору 

про надання послуг з управління багатоквартирним будинком та врегульовує інші, не менш важливі 

питання  у цій сфері. Таким чином, із введенням даного Закону в дію, у співвласників буде достатньо 

інструментів для вибору управителя та укладення з ним договору. Цікавим є те, що його 

положеннями передбачається впровадження з 2019 року професійної атестації самого управителя, 

або щонайменше одного фахівця, що працює в його штаті, за професією «менеджер (управитель) 

житлового будинку (групи будинків)». 

Чому створення ринку управителів є таким важливим?  – Тому що вони конкуруватимуть між собою 

та будуть зацікавлені надавати якомога якісніші послуги, а в разі, якщо якість послуг буде 

незадовільна – співвласники зможуть просто змінити управителя на іншого. 
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Діаграма 2.9. Можливість формування ринку управителів  

 

Джерело: дані Мінрегіон  

 

Комерційний облік 

Прийнятий ЗУ «Про комерційний облік Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»  

запроваджує комерційний облік послуг теплопостачання та водопостачання на рівні будинку.  

Оператори мереж (в більшості випадків – надавачі послуг) зобов’язані встановити до 02 липня 2018 

року  будинкові лічильники тепла, а також , гарячої та питної води у нежитлових будинків – Лічильник 

гарячої та пиної води у житлових будинках зобов’язані встановити до 02 липня 2019 року. 

При цьому Закон передбачає можливість встановити лічильники  і співвласникам. У разі встановлення 

лічильна оператором мереж, споживач буде відшкодовувати вартість такого встановлення. Однак 

орган місцевого самоврядування має право виділити кошти з місцевого бюджету на оснащення 

лічильниками будинків жителів свого  міста.  

Діаграма 2.10. Встановлення будинкових вузлів обліку  

 

Джерело: дані Мінрегіон  
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Варто відмітити те нововведення, що комерційний облік запроваджується на рівні будинку. В свою 

чергу, квартирні лічильники тепер будуть використовуватись лише для розподілу показань 

будинкового лічильника. Більш детально методика розподілу теплової енергії в будинку має бути 

окремою Постановою КМУ.  

Діаграма 2.11. Схема обліку та розподілу теплової енергії в будинку 

 

Джерело: дані Мінрегіон  

 

2.3. Енергоефективність  
 

Впровадження реформи енергоефективності в житлово-комунальному секторі опирається на 5 

ключових законах, завершення прийняття яких завершилось у 2017 році прийняттям Закону «Про 

житлово-комунальні послуги». Всі закони тісно пов’язані між собою та надають стимули та необхідні 

інструменти населенню для підвищення рівня енергоефективності їх домівок. 

Діаграма 2.12. Карта ключових законів з енергоефективності та ЖКП 

 

Джерело: дані Мінрегіон  
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Іншим ключовим механізмом для впровадження енергоефективності, а також розвитку «зеленої» 

енергетики мають стати Національні Плани дій з ВДЕ та енергоефективності – 2020, які 

встановлюють індикативні показники з ВДЕ та енергоефективності відповідно та надають можливі 

шляхи їх досягнення.  

Діаграма 2.13. Національні Плани дій з ВДЕ та енергоефективності – 2020 

 

Джерело: дані ДАЕЕ 

 

Фінансування енергоефективності: програма «Теплих кредитів» 

Державна програма підтримки енергоефективності для населення почала діяти в Жовтні 2014 року. 

Програмою передбачається часткове відшкодування витрат домогосподарств або ОСББ на 

придбання енергоефективного обладнання (утеплення фасадів, вікна, котли для опалення і т.д.).  

Діаграма 2.14. Огляд програми «Теплих кредитів» 

 

Джерело: дані ДАЕЕ 
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Фінансування енергоефективності: Фонд Енергоефективності  

Паралельно з запуском «Теплих кредитів» відбувалася розробка більш прогресивного та 

комплексного інструменту для фінансування енергоефективності у житловому секторі – Фонду 

Енергоефективності. Закон «Про Фонд енергоефективності» був прийнятий ВРУ 8 червня 2017 року.  

Фонд Енергоефективності створюється за підтримки міжнародних партнерів – ЄС та Німеччини. 

Прозорість та професійність роботи Фонду буде забезпечуватись за рахунок створення Наглядової 

Ради, яка складатиметься з 2 представників КМУ, 2 незалежних представників та 1 представника 

донорів. Запуск Фонду очікується у 2 кварталі 2018 року.  

Діаграма 2.15. Схема управління Фонду Енергоефективності 

 

Джерело: дані Мінрегіон  

Фонд Енергоефективності пропонуватиме ОСББ два продукти: Пакет «Легкий» та Пакет 

«Комплексний». Вони відрізнятимуться глибиною проведення енергоефективних заходів. 

Попередньо, Пакет «Легкий» дозволить зменшити обсяг платіжок за тепло приблизно на 20%, а Пакет 

«Комплексний» - приблизно на 60%. При цьому, обсяг гранту від вартості проекту для обох пакетів 

становитиме 40%.  

Діаграма 2.16. Характеристика продуктів Фонду Енергоефективності 

 
Джерело: дані Мінрегіон  
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Фонд ЕЕ уже має достатній обсяг фінансування на 2018-2019 роки з трьох джерел:  

• Державний бюджет 

• Європейського Союз 

• Німеччина  

Окрім того, донорами спонсорується технічна допомога для створення та функціонування Фонду, 

зокрема: Світовий банк, IFC та GIZ.  

Діаграма 2.17. Наявне фінансування Фонду ЕЕ на 2018-2019 роки

 

Джерело: дані Мінрегіон  

Фінансування Енергоефективності: ЕСКО для термомодернізації бюджетних будівель 

У 2015 році в Україні було прийнято 2 Закони та 5 підзаконних актів, що надають можливість 

укладання енергосервісних договорів в бюджетній сфері. Найбільший потенціал розвитку ринку 

ЕСКО, як і в більшості країн, є сектор бюджетних будівель. Прийняття необхідного законодавства дало 

можливість запровадити ринок ЕСКО у секторах бюджетних будівель. Зокрема, у 2016 році було 

проведено 27 тендерів, було підписано 20 контрактів з ЕСКО на загальну суму 0,6 млн. Євро. 

Діаграма 2.18. Можливість впровадження сучасних проектів термомодернізації  

 

Джерело: дані Мінрегіон  
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Створення ринку енергоаудиторів та надання фінансових інструментів для модернізації 

житлового фонду 

22 червня 2017 року був 

прийнятий Закон «Про 

енергоефективність будівель». 

Ним передбачається, окрім 

іншого, умови для створення 

ринку професійний 

енергоаудиторів. Зокрема, 

визначаються умови їх навчання, 

професійнох атестації та 

відповідальності. База даних усіх 

атестованих енергоаудиторів буде 

відкритою та доступною кожному  

Приклад сертифікату енергоефективності будинку 

 

бажаючому. Таким чином, щоб не натрапити на некваліфікованих аудиторів, ОСББ або будь-хто інший 

зможе скористатися відкритою базою та перевірити дані про будь-кого із них. 

Діаграма 2.19. Як працюватиме атестація енергоаудиторів та сертифікація будівель  

 

Джерело: дані Мінрегіон 

 

Відновлювана енергетика  

Стимулююче регулювання галузі «зеленої» енергетики дає свої позитивні результати – станом на 

кінець 2016 року, встановлено понад 1,1 ГВт потужностей, які працюють на зеленому тарифі, що 

майже вдесятеро більше ніж у 2009 році. 

 

 

 

Діаграма 2.20. Встановлена потужність об’єктів ВДЕ, що працюють за «зеленим» тарифом в Україні, МВт 
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*дані за 2014-2016 рік представлені без урахування АР Крим та зони АТО 

Джерело: дані НКРЕКП, ДАЕЕ 

«Зелена» енергетика має значний потенціал подальшого розвитку, оскільки Національним Планом 

передбачено встановлення в 5 разів більшого обсягу встановлених потужностей, аніж є наявно на 

кінець 2016 року. При цьому, Міжнародна асоціація IRENA оцінює можливі перспективи розвитку ВДЕ 

в Україні до 2030 року в обсягах, що більше ніж в 20 разів перевищують наявні на 2016 рік. 

Діаграма 2.21. Потенціалу та прогноз розвитку встановлених потужностей ВДЕ в Україні, ГВт 

 

Джерело: звіт ПРООН «Розвиток відновлюваних джерел енергії в Україні» (2017)  
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2.4. Монетизація субсидій  
 

8 листопада 2017 року КМУ прийняв Постанову №951, яка передбачає довгоочікувані зміни в 

системі розрахунків за субсидіями.  

Ця Постанова набрала чинності з 1 січня 2018 року, і, як очікується, вирішить кілька недоліків 

поточної системи розрахунків за субсидіями: 

• Забезпечить прозорість та підзвітність розрахунків (припинення практики Спільних 

Протоколів Рішень та перехід на двосторонні транзакції) 

• Встановлює чіткі строки платежів з державного бюджету (субвенція з державного бюджету 

на субсидії надаватиметься до 24го числа місяця наступного після надання комунальних 

послуг) 

• Уникнення ситуацій, коли вартість розрахунків перевищує вартість наданих послуг 

(розрахунки за субсидіями визначаються вартістю послуг, що надаються підприємствами 

ЖКП субсидіантам) 

Діаграма 2.22. Нова система розрахунків за субсидіями 

 

Джерело: постанова КМУ №951 

Модель розрахунків за субсидіями, що існувала до цього була заснована на клірингових розрахунків 

на основі підписання СПР та була непрозорою, строки на проведення таких розрахунків не були 

встановлені, виконавці послуг фактично були «прив’язані» до Нафтогазу, оскільки розрахунок 

кліринговими субсидіями був можливий лише з ним, а субсидії нараховувалися не за фактичним 

споживанням субсидіантів, а за соціальними нормами. Поточні зміни направлені саме на вирішення 

цих питань, а також апробації системи щодо можливості здійснення грошових розрахунків (що 

необхідно для подальшої монетизації на рівні домогосподарств).  
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Таблиця 2.2. Порівняння нової та старої системи розрахунків за субсидіями 

Джерело: дані Мінрегіон  

Монетизація на рівні підприємств ЖКГ є лише першим етапом у монетизації субсидій. Кінцева мета – 

монетизація субсидій на рівні домогосподарств. Однак, для цього необхідно здійснити деякі 

підготовчі кроки, перевірити системи на життєздатність та вибудувати необхідну інфраструктуру. Ми 

вважаємо, що монетизація субсидій на рівні споживача можлива уже через 2-3 роки.  

Діаграма 2.23. Дорожня карта двоетапної монетизації субсидій  

 

Джерело: дані Мінрегіон  

  

Було Стало 
Розрахунок за субсидіями проводився лише 
після того, як було підписано СПР усіма 
сторонами (Казначейство, Нафтогаз, виконавці 
послуг, транспортувальники енергоносіїв, 
фінансові департаменти та інші) 

Розрахунок проводитиметься безпосередньо з 
Казначейства без будь-яких протоколів  

Строки на проведення розрахунків за 
субсидіями не були встановлені  

Чітке встановлення строків проведення 
розрахунків за субсидіями (до 24 числа) 

Виконавці послуг фактично «прив’язані» до 
Нафтогазу, оскільки розрахунок кліринговими 
субсидіями можливий лише з ним 

Виконавці послуг зможуть обирати найбільш 
конкурентного постачальника енергоносіїв та 
розраховуватися ним «живими» коштами від 
субсидій 

Субсидії нараховувалися не за фактичним 
споживанням субсидіантів, а за соціальними 
нормами  

Субсидії будуть нараховуватись лише за 
фактично спожиті обсяги послуг, відповідно не 
буде виникати ситуацій, коли виконавці 
отримують більший обсяг субсидій, ніж було 
спожито  
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3. Подальші кроки для імплементації 

реформи 
 

Досить багато вже зроблено, але робота над впровадженням реформи триває. Ключовими 

завданнями Уряду для впровадження реформи є: розробка підзаконних нормативно-правових актів, 

продовження реструктуризації боргів в галузі теплопостачання, прийняття Закону «Про енергетичну 

ефективність», створення механізмів фінансування енергоефективності та проведення масштабної 

комунікаційної кампанії для стимулювання енергоефективності й реалізації споживачами наданих 

можливостей у сфері житлово-комунальних послуг. 

 

3.1. Ринок теплопостачання  
 

Проблеми, що роками накопичувалися у секторі теплопостачання потребують комплексних рішень 

від Уряду. Перш за все імплементація реформи буде здійснюватися через продовження реалізації 

Урядом Концепції реформи у сфері теплопостачання. Концепція включає в себе такі напрями роботи: 

 

 

3.2. Ринок житлово-комунальних послуг 
 

Перші кроки у впровадженні реформи житлово-комунальних послуг вже зроблені – прийнято 

більшість основних законодавчих актів. Наразі перед Урядом стоїть завдання прийняття досить 
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великої кількості підзаконних нормативно-правових актів, що запровадять процедури, механізми та 

порядки діяльності ключових суб’єктів ринку. 

Таблиця 3.1. Кількість НПА, що повинні бути прийняті та їх призначення 

 

• Забезпечення чітких відносин між постачальниками 
послуг та споживачами за однією із запропонованих 
моделей 

• Створення методики справедливого розподілу обсягу 
спожитих послуг між споживачами 

• Створення ефективного ринку управителів 

• Встановлення чітких правил надання послуг‘ 

 

• Встановлення типового договору між управителями та 
співвласниками будинку 

• Забезпечення порядку передачі землі співвласникам 
будинку 

• Регулювання граничних цін на послуги з управління 
багатоквартирним будинком 

 

• Встановлення чітких прав та обов’язків споживачів та 
надавачів послуг щодо обслуговування 
внутрішньобудинкових систем та засобів обліку 

• Запровадження методики розподілу обсягу спожитих 
комунальних послуг між співвласниками будинку  

• Встановлення порядків оснащення засобами обліку для 
забезпечення 100% обліку комунальних послуг 

 

• Створення умов для підвищення якості послуг та 
реалізації можливостей щодо економії ресурсів 

• Імплементація законодавства у сфері водовідведення 

до вимог Європейського Союзу та виконання вимог 

Директиви Ради ЄС № 91/271/ЄЕС від 25.05.1991 «Про 

очищення міських стічних вод» 

 

• Збільшення охоплення населення послугами зі 
збирання побутових відходів з 78% до 90% 

• Збільшення кількості населених пунктів з роздільним 
збиранням ПВ з 575 до 5000 одиниць  

• Зменшення кількості несанкціонованих полігонів і 
сміттєзвалищ на меншу кількість санкціонованих 
регіональних санітарних полігонів (з 6 тисяч одиниць до 
300 одиниць) 

• Збільшення обсягів відходів, що направляються на 
перероблення з 3% до 20%. 

Джерело: дані Мінрегіон  
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3.3. Енергоефективність 
 

Ключовим завданням реформи на 2018 рік є: 

• Продовження державної фінансової підтримки енергоефективності «Теплі» кредити 

• Створення та налагодження роботи Фонду енергоефективності 

• Створення можливостей для ЕСКО фінансування в бюджетній сфері 

• Створення та розвиток ринку енергоаудиторів 

• Прийняття ЗУ «Про енергоефективнісь» 

Фінансування Енергоефективності: Фонд Енергоефективності 

Перші проекти за програмою Фонду енергоефективності повні почати реалізовуватися вже у 2018 

році. Але для цього перед Урядом стоїть перелік важливих завдань, таких як: прийняття 9 підзаконних 

актів, відбір кадрів, затвердження установчих та організаційних документів. 

Діаграма 3.1. План-графік створення та запуску українського Фонду енергоефективності 

Джерело: дані Мінрегіон  

Також для роботи Фонду необхідне створення певних ІТ систем, що можуть представляти із себе веб-

сайт на початкових етапах роботи Фонду та ERP-систему на більш розвинутих. 
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Діаграма 3.2. Програмне забезпечення Фонду ЕЕ (попередньо)

 

Джерело: дані Мінрегіон 

Важливим питанням після запуску Фонду енергоефективності є проведення комунікаційної кампанії 

з населення для розповсюдження інформації щодо наявних можливостях термомодернізації та 

популяризації запропонованих інструментів.  

Також, окрім грантів, Фонд буде надавати населенню технічну підтримку та консультації, що 

дозволить компенсувати нестачу досвіду, підвищувати рівень обізнаності та реалізовувати проекти з 

максимальною ефективністю. 

Фінансування Енергоефективності: ЕСКО для термомодернізації бюджетних будівель  

Незважаючи на прийняття ключових законів для функціонування ринку ЕСКО в бюджетній сфері, 

законодавство досі потребує певного доопрацювання: 

• Необхідні зміни до Бюджетного Кодексу України – в Україні відсутні законодавчі підстави 

для реалізації іншої базової бізнес моделі ЕСКО, договору енергетичного забезпечення 

(ESC), – термін укладання таких договорів в бюджетній сфері обмежений 1 роком  

• Необхідне прийняття проекту Закону України «Про енергоефективність» – має 

імплементувати Директиву 2012/27/ЄС, яка вважається ключовим законодавчим драйвером 

EPC в Європі   
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Створення ринку енергоаудиторів та надання фінансових інструментів для модернізації 

житлового фонду 

Для повноцінної роботи прийнятого ЗУ «Про енергетичну 
сертифікацію будівель», що повинен створити ринок 
енергоаудиторів та забезпечити ефективну систему 
енергоменеджменту, необхідне прийняття 15 підзаконних 
нормативно-правових актів. 

Такі нормативно-правові акти включають методики проведення 
енергосертифікації, порядок ведення бази сертифікатів та 
енергоаудиторів, що також повинна бути створена, порядок 
атестації енергоаудиторів та інше.  

 

Проект ЗУ «Про енергетичну ефективність» 

Триває розробка проекту Закону України «Про енергоефективність», що має імплементувати 

Директиву 2012/27/ЄС (вважається ключовим законодавчим драйвером EPC в Європі) 

Діаграма 3.3. Структура законопроекту « Про енергетичну ефективність» 

 

Джерело: дані Мінрегіон 

 

3.4. Монетизація субсидій 
 

Не зважаючи на значний прогрес у реформування системи розрахунків за субсидіями ЖКП та їх 

монетизації на рівні постачальників послуг, система може бути додатково вдосконалена. 

Продовження реформи передбачає досягнення таких цілей, як:  

• Стимулювання населення до ефективного використання ресурсів 

• Запровадження ринкових відносин в секторі житлово-комунальних послуг  

• Лібералізація ринку житлово-комунальних послуг та створення конкуренції 
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Таблиця  3.2. Необхідні реформи для впровадження ефективної монетизації субсидій  

 

Джерело: дані Мінрегіон 
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4. Додаток. Стан та характеристика ринку 

ЖКП та енергоефективності на початку 2015 

року 
 

4.1. Огляд ринку ЖКП 
 

Житлово-комунальне господарство та енергоефективність займає велику частку в економіці України. 

Обсяг ринку ЖКП становить близько 100 млрд грн комунальних платежів населення та до 20 млрд 

грн платежів бюджетних установ. Ринок ЖКП охоплює все населення країни та представляє собою 

величезну систему взаємовідносин між підприємствами, владою та населенням. 

Енергоефективність також являє собою актуальне питання для України, адже має прямий вплив на 

енергозалежність країни та потенціал економії бюджетних коштів близько 2 млрд грн внаслідок 

зменшення енергоспоживання та імпорту газу. 

Діаграма 4.1. Основні характеристики об’єктів в секторі ЖКП та енергоефективності 

 

Джерело: дані Мінрегіон 

 

Найбільшим сегментом ринку 
житлово-комунальних послуг є 
теплопостачання (у тому числі, 
постачання газу на потреби опалення). 
До того ж, даний сегмент на пряму 
пов’язаний із енергоефективністю, що 
має суттєве значення для країни. Таким 
чином, реформа сектору житлово-
комунальних послуг пріоритетно була 

Діаграма 4.2. Структура ринку ЖКП в Україні 
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направлена на сегмент 
теплопостачання. 

Джерело: дані звіту «Теплова енергетика у ЖКГ: 

стан та перспективи» 

Споживачів на в секторі ЖКП та енергоефективності можна поділити на такі типи будівель: житлові, 

громадські та комерційні або промислові. Найбільша частка комунальних послуг, та зокрема теплової 

енергії споживається житловим сектором якому Урядом був наданий ключовий пріоритет впродовж 

реформи. Житловий та громадський фонд в Україні був переважно побудований за радянських часів 

та не розрахований на енергоефективне споживання енергоресурсів. 

Діаграма 4.3. Розподіл житлових будинків за роками 
побудови станом на 01.01.2015 

Діаграма 4.4. Структура споживачів 
теплової енергії  

  

Джерело: дані НКРЕКП Джерело: дані НКРЕКП 

Протягом 25 років в Україні не проводилася масова енергомодернізація житлових та громадських 

будівель тож втрати газу при споживанні теплової енергії через не ефективне споживання досягають 

65%, що складає близько ~1,8 млрд дол щорічно. 

Діаграма 4.5. Оцінка втрат газу при споживанні теплової енергії 

 

Джерело: дані Мінрегіон 

З часів незалежності більшість будинків в Україні управляються ЖЕКами, які, з однієї сторони, не 

мають чітко зафіксованих законодавчих обов’язків проводити модернізацію будівель, та з іншої 

сторони, не отримують достатнього на це фінансування. Відповідне законодавство та механізми 

фінансування почали розроблятися тільки у 2014 році й поступово набувають практичне 

застосування. 

Більшість постачальників комунальних послуг є комунальними підприємствами, тобто 

відповідальність за належне надання послуг несуть муніципалітети. Більша частина систем 

виробництва та транспортування теплової енергії в Україні фізично та морально застарілі, що 

призводить до втрат теплової енергії до 30%. Так, 18% усіх котлів, що виробляють теплову енергію 

мають термін експлуатації більше 20%, а більше 20% теплових мереж знаходяться в аварійному стані 

та потребують заміни. 

За попередніми розрахунками при енергомодернізації системи опалення в Україні, можливо досягти 

скорочення у ~2,4 млрд м3 газу або ~480 млн дол. 
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Діаграма 4.6. Середні втрати енергії в системі ЦО

 

*за даними Укрстату. Фактичні втрати можуть досягати 50% 

Джерело: дані Укрстат, Мінрегіон 

Протягом багатьох років в галузі теплопостачання накопичувались борги підприємств ТКЕ перед 

постачальниками газу (в тому числі й Нафтогазом). Станом на кінець 2015 року заборгованість 

підприємств ТКЕ за газ склала 20,7 млрд грн, з яких близько 4,5 млрд грн в якості нарахованої пені та 

штрафів. Причинами накопичення боргів стали: встановлені тарифи нижче собівартості та їх 

відшкодування різниці бюджетом, не належна платіжна дисципліна з боку населення та система 

надання субсидій через взаємозаліки. 

 

4.2. Інвестиційна потреба енергоефективності та 

джерела фінансування 
 

Комплексна енергетична санація сектору потребує значних капіталовкладень: 

• Енергомодернізація будівель потребує близько 51 млрд дол 

• Енергомодернізація підприємств та мереж теплопостачання потребує близько 6 млрд грн  

Таблиця 4.1. Оцінка інвестиційних потреб для енергомодернізації будівель 

 Сфера 
Інвестиційна 

потреба 

Потенціал 
скорочення 

споживання газу 

Зменшення 
споживання на 

1 млрд дол 
інвестицій 

 

Санація багатоквартирних 
будинків 

17 млрд дол 2,3 млрд м³ 135 млн м³ 

 

Санація індивідуальних 
будинків 

28 млрд дол 4,7 млрд м³ 168 млн м³ 

 

Заміна індивідуальних котлів на 
більш ефективні 

4 млрд дол 1,7 млрд м³ 425 млн м³ 

 
Санація громадських будівель 2 млрд дол 0,3 млрд м³ 150 млн м³ 
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 Всього 51 млрд дол 9,0 млрд м³  

     

 

Модернізація систем 
виробництва теплової енергії  

3 млрд дол 1,1 млдр м³ 366 млн м³ 

 Модернізація та заміна 
теплових мереж 

3 млрд дол 1,3 млдр м³ 433 млн м³ 

 Всього 6 млрд дол 2,4 млрд м³  

Джерело: дані Мінрегіон 

Такі інвестиції складають близько двох річних бюджетів України, тож не можуть бути проінвестовані 
бюджетом навіть у довгостроковій перспективі. Таким чином, необхідне залучення у сектор 
приватних інвестицій через механізми стимулювання, такі як гранти та/або пільгові кредити.  

Наразі більшу частку наявного фінансування в Україні становлять програми донорів та МФО. Бюджети 
таких програм не в змозі профінансувати навіть меншу частину інвестиційної потреби та мають 
головну ціль – здійснення «демонстраційних» проектів, що повинні на практиці показати потенціал в 
енергоефективності та відкрити ринок для приватних інвестицій. 

Діаграма 4.7. Попит та пропозиція фінансових ресурсів для модернізації споживання та постачання 
теплової енергії 

 

Джерело: звіт ПРООН «Механізми фінансування заходів енергоефективності в Україні» (2017) 


