
УКРАЇНА  
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  

РІШЕННЯ

Проект

2 0 2 0  р. сесія 7 скликання

Про Програму енергозбереження для населення та об’єднань 
співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) Вінницької області

на 2020 -  2025 роки

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи клопотання обласної державної 
адміністрації та висновки постійних комісій обласної Ради з питань житлово- 
комунального господарства, енергоефективності та енергозбереження, 
і з питань бюджету, фінансів та обласних програм, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму енергозбереження для населення та об’єднань 
співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) Вінницької області 
на 2020 -  2025 роки (далі - Програма) (додається).

2. Обласній державній адміністрації:
2.1. Передбачати фінансування Програми в обласному бюджеті.
2.2. Здійснювати координацію робіт щодо виконання Програми 

в 2020 -  2025 роках.
2.3. Інформувати обласну Раду про стан виконання цієї Програми за 

підсумками поточного року.
3. Зняти з контролю рішення 39 сесії 7 скликання від 14 липня 2015 року № 

928 «Про Програму енергозбереження для населення та об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків (ОСББ) Вінницької області на 2015 -  2019 роки» та 
вважати таким, що виконано.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії обласної 
Ради з питань житлово-комунального господарства, енергоефективності та 
енергозбереження (Ковальов А.Є.) та з питань бюджету, фінансів та обласних 
програм (Мазур Г.Ф.).

Голова обласної Ради А.ОЛІЙНИК



ЗАТВЕРДЖЕНО
Ріш енням___ сесії обласної Ради
7 скликання
від__________________ 2 0 _  №

ПРОГРАМА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

для населення та об’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків (ОСББ) Вінницької області

на 2020 -  2025 роки

м.Вінниця



ЗАГАЛЬНА ХАРЕІСТЕРИСТИКА РЕГІОНАЛЬНОЇ (КОМПЛЕКСНОЇ) ПРОГРАМИ

«Програма енергозбереження для населення та об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків (ОСББ) Вінницької області на 2020-2025 роки»

1 Ініціатор розроблення Програми:

Департамент житлово- 
комунального господарства, 
енергетики та інфраструктури 
облдержадміністрації

2
Дата, номер і назва розпорядчого документу органу 

виконавчої влади про розроблення Програми

о Розробник Програми

Департамент житлово- 
комунального господарства, 
енергетики та інфраструктури 
облдержадміністрації

5 Відповідальний виконавець Програми

Департамент житлово- 
комунального господарства, 
енергетики та інфраструктури 
облдержадміністрації

6 Учасники Програми

Департамент житлово- 
комунального господарства, 
енергетики та інфраструктури 
облдержадміністрації, державна 
установа Фонд 
енергоефективності,  
кредитно-фінансові установи, 

жителі Вінницької області.

7 Терміни реалізації Програми 2020-2025 рр.

9
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього
53 000 тис.грн.

9.1 в тому числі бюджетних коштів 53 000 тис.грн.

- з них коштів обласного бюджету 53 000 тис.грн.

10 Основні джерела фінансування Програми Обласний бюджет

Директор Департаменту 
житлово-комунального господарства, 

енергетики та інфраструктури 
облдержадміністрації ІасоСй-у / Сергій волков



1. Загальна характеристика Програми

Програма енергозбереження для населення та об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків (ОСББ) Вінницької області на 2020 -  2025 роки 
(далі -  Програма) є спеціалізованою програмою, орієнтованою на підвищення 
ефективності і зменшення обсягів використання енергетичних ресурсів у житловій 
сфері області.

Програма враховує відповідні положення Закону України «Про Фонд 
енергоефективності» та є логічним продовженням політики реалізації завдань 
обласної Програми енергозбереження для населення та об ’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків (ОСББ) Вінницької області на 2015 -  2019 роки, 
затвердженої рішенням Вінницької обласної Ради від 14 липня 2015 року № 928.

Ю ридичними підставами прийняття Програми є:
-  Закон України «Про енергозбереження», затверджений Верховною Радою 

України від 01 липня 1994 року № 74/94-ВР;
-  Закон України «Про Фонд енергоефективності», затверджений Верховною 

Радою України від 8 червня 2017 року № 2095-VI11;
-  Закон України «Про альтернативні джерела енергії», затверджений 

Верховною Радою України від 20 лютого 2003 року № 555-1V;
-  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року 

№1228-р «Про Національний план дій з енергоефективності на період до 2020 
року»;

-  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року №489-р 
«Про схвалення Концепції впровадження механізмів стабільного фінансування 
заходів з енергоефективності (створення Фонду енергоефективності)»;

-  Постанова Кабінету Міністрів України від 01 березня 2010 року № 243 «Про 
затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і 
розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та 
альтернативних видів палива на 2010— 2015 роки» (зі змінами, внесеними згідно з 
Постановою Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2015 року № 231);

-  Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 року № 1056 
«Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та 
енергозбереження (зі змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів 
України від 08 квітня 2015 року № 231);

-  Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на 
період до 2020 року, затверджена рішенням Вінницької обласної Ради від 
24.06.2015 №893 (зі змінами та доповненнями).

Місце реалізації Програми: Вінницька область.
Спрямованість Програми: соціально-економічний розвиток.
Термін реалізації Програми: 6 років.
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2. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

Житловий сектор Вінницької області включає в себе близько 5 тис. 
багатоквартирних будинків (795 тис. квартир) та 630 тис. приватних домоволодінь.

Починаючи з 2015 року, на державному рівні затверджено низку нормативно- 
правових актів, які дали старт реформуванню галузі управління житлом. Створені 
відповідні умови для розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 
(далі -  ОСББ), а також ефективної експлуатації житловим фондом. Так, якщо у 
2014 році на території Вінницької області ОСББ було створено у 550 житлових 
будинках, то, станом на 01 жовтня 2019 року у 1047 багатоквартирних будинках 
створені відповідні об ’єднання співмешканців.

Разом з тим, значна частина багатоквартирних будинків продовжують 
обслуговуватись управляючими компаніями, більшість яких здійснює свою 
діяльність на базі комунальних житлово-експлуатаційних контор. Така форма 
управління житлом не передбачає достатнього залучення жителів будинків до 
вирішення проблем із утримання житлового об’єкту та фактично консервує 
існуючу ситуацію при якій житловий фонд є застарілим, потребує поточних та 
капітальних ремонтів, заміни інженерних мереж та робіт з термомодернізації.

Водночас, як показує практика провідних європейських країн, ефективна 
експлуатація житлового фонду можлива тільки у разі високого рівня 
відповідальності власників житла, їх активного залучення до вирішення 
організаційних та фінансових питань пов’язаних з ремонтом та обслуговуванням 
будинків.

Таким чином, існує необхідність подальшої підтримки створення об’єднань 
співвласників багатоквартирних будинків як найбільш ефективної форми 
управління житловим фондом.

Варто зазначити, що населення і житловий сектор відповідно є найбільшим 
споживачем природного газу в області. Зокрема, протягом 2018 року населенням 
області спожито 470 млн м.куб. природного газу що складає 60% від загального 
обсягу споживання усіма категоріями споживачів. Водночас, показник питомого 
енергоспоживання в України у 2-3 рази вищий ніж відповідний показник у 
розвинутих державах - членах ЄС. Зокрема, середнє питоме енергоспоживання в 
багатоквартирних житлових будинках становить 264 к В ттод /м 2, тоді як у 
європейських країнах відповідний показник в середньому не перевищує 
90 кВ ттод /м 2. Причинами високого енергоспоживання будинків є застарілість 
житлового фонду, понад 60% якого побудована до 1970 року, відсутність планових 
капітальних ремонтів та робіт з реновації житла, неефективність роботи систем

централізованого теплопостачання, зокрема відсутність ефективних систем 
регулювання подачі теплоносія в будівлю, недостатній опір теплдпереМчі



зовнішніх о городжу вальних конструкцій будівель, аварійний стан інженерних 
мереж та ін.

Вирішення вищенаведених проблем потребує реалізації комплексних 
проектів з термомодернізації житла, що, в свою чергу, передбачає залучення 
значних фінансових ресурсів. Однак, враховуючи соціально-економічне становище 
в країні, реалізація комплексних заходів з енергоефективності може стати 
непосильним фінансовим тягарем для жителів багатоквартирних будинків, в тому 
числі для соціально незахищених верств населення. Поряд з тим, підвищення 
тарифів призводить до істотного зниження спроможності населення сплачувати за 
житлово-комунальні послуги та збільшення видатків державного бюджету на 
фінансування субсидій та пільг населенню на їх оплату. Окрім того, існуюча 
система надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг недостатньо 
мотивує громадян до енергозбереження. Зазначене зумовлює необхідність 
реалізації масштабної державної політики у сфері енергоефективності у житлових 
будинках, зокрема запровадження здійснення заходів із забезпечення облікованого, 
регульованого та ощадливого споживання енергії.

Таким чином, підтримка впровадження заходів з енергозбереження у 
житловому секторі потребує співпраці органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування^ а також активного залучення населення до популяризації та 
реалізації політики енергоефективності у житловому секторі країни.

3. Мета Програми 

Метою Програми є:

-  підтримка населення та ОСББ області у реалізації проектів з підвищення 
енергоефективності будівель;

-  зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням через 
стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів;

-  зменшення обсягу субсидій для населення за спожиті енергоносії;
-  підтримка впровадження відновлювальних джерел енергії у житловому 

секторі
-  підвищення економічної активності в регіоні за рахунок збільшення 

товарообігу енергоефективного обладнання та матеріалів, а також активізації ринку 
надання послуг з термомодернізації;

-  популяризація економічних, екологічних і соціальних переваг 
енергозбереження, підвищення громадського освітнього рівня у цій сфері.
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4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки та етапи
виконання Програми

З метою реалізації політики енергоощадноеті у житловому секторі, 
починаючи з 2014 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 
від 17 жовтня 2011 року № 1056 «Деякі питання використання коштів у сфері 
енергоефективності та енергозбереження» діє державна програма пільгового 
кредитування населення (далі -  Урядова програма «теплих» кредитів), 
яка передбачає компенсацію частини суми кредиту, залученого населенням та 
ОСББ на заходи з енергозбереження.

Протягом 2015 року прийнято ряд місцевих програм у рамках роботи 
державної програми «теплих» кредитів, які передбачають додаткову компенсацію 
відсоткової ставки або тіла кредиту. Зокрема, рішенням сесії Вінницької обласної 
Ради від 14 липня 2015 року №928 затверджено обласну «Програму 
енергозбереження для населення та об ’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків (ОСББ) Вінницької області на 2015 -  2019 роки». Дана програма 
передбачала компенсацію частини відсоткової ставки за надані фінансово- 
банківськими установами позики населенню на енергозберігаючі заходи. Протягом 
2015-2019 років у рамках даної програми надано компенсацію 
для 13 179 фізичних осіб та 52 ОСББ області. За вказаний період з обласного 
бюджету залучено 13,3 млн грн.
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Малюнок 1 -  Кількість фізичних осіб та ОСББ, що отримували компенсацію 
відсоткової ставки з обласного бюджету протягом 2015-2019 років (наростаючим

підсумком)
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На виконання заходів з енергозбереження населенням та ОСББ області 
протягом 2015-2019 років залучено кредитних коштів на суму 365,1 млн грн. При 
цьому частина даної суми повернулась до державного та місцевих бюджетів у 
вигляді податків та зборів. Таким чином, фінансова підтримка населення до 
енергозбереження має позитивний економічний ефект, збільшує обсяг 
виробництва та продажів енергоефективного обладнання та матеріалів, створює 
додаткові робочі місця за рахунок зростання попиту на роботи з 
енергомодернізації будівель.

Водночас головними недоліками урядової програми пільгового кредитування 
населення та ОСББ на заходи з енергозбереження протягом 2015-2019 років стали:

— Відсутність достатніх обсягів фінансування з державного бюджету. 
Враховуючи високу популярність «теплих» кредитів серед населення, активна 
фаза видачі кредитів для населення тривала щорічно протягом 1,5-2 місяців роботи 
урядової програми, після чого вичерпувалось передбачене у державному бюджеті 
фінансування;

-  Неможливість чіткої верифікації реалізованих проектів. Урядова програма 
не передбачає процедури перевірки реалізації заходів з енергозбереження, на які 
залучались кредитні кошти, а також результатів їх впровадження, зокрема 
досягнута економія паливно-енергетичних ресурсів.

З метою більш ефективної роботи державних програм енергозбереження, у 
2017 році прийнятий Закон України «Про Фонд енергоефективності». Фонд 
енергоефективності (далі -  Фонд) є окремою юридичною особою, засновником якої 
виступає держава в особі Кабінету Міністрів України. Вказаний орган складається 
з наглядової ради, дирекції, технічного та фінансового офісів.

Статутний капітал Фонду формується за рахунок коштів, передбачених 
Державним бюджетом України, коштів іноземних фінансових донорів та за 
рахунок інших джерел, не заборонених законом, у розмірі, необхідному для 
забезпечення виконання статутних завдань Фонду.

Функції фонду:
1) надання кредитів, грантів, гарантій та порук юридичним та фізичним 

особам, а також банкам-партнерам та іншим посередникам, з метою реалізації 
проектів з енергоефективності;

2) розробку та надання фінансових продуктів, що прийнятні для інвестицій з 
точки зору енергоефективності;

3) фінансову оцінку проектів з енергоефективності, надання висновків щодо 
відповідності запитів на фінансування та проектів чинним фінансовим вимогам 
Фонду;

4) оцінку ризиків для проектів та одержувачів фінансування, інституційну 

оцінку ризиків тощо;



5) розроблення фінансових критеріїв відповідності для банків та інших 
фінансових посередників, що залучатимуться до проектів, що фінансуватимуться 
Фондом;

6) регулярний періодичний перегляд фінансових продуктів, програм і 
проектів Фонду та одержувачів фінансування;

7) співпраця з банками та іншими посередниками під час розроблення, 
впровадження та оцінки якості продуктів Фонду;

8) співпраця з міжнародними фінансовими організаціями та донорами;
9) залучення та управління фінансовими ресурсами Фонду;
Метою діяльності Фонду є досягнення середнього рівня економії споживання 

енергетичних ресурсів принаймні у 20 відсотків за сукупністю всіх проектів, що 
фінансуються Фондом.

Фактично Фонд енергоефективності покликаний продовжити роботу 
державної програми пільгового кредитування населення на впровадження 
заходів з енергозбереження у житловій сфері шляхом надання компенсації 
частини суми проектів з термомодернізації житлових будинків, а також 
удосконалити механізм реалізації таких заходів шляхом впровадження 
обов’язкового проведення енергоаудиту будівлі, у якій планується впровадження 
енергозберігаючих заходів. В свою чергу створення окремої структури дасть 
можливість більш детально та професійно здійснювати відбір енергоефективних 
проектів, використовувати фінансові ресурси та контролювати реалізацію заходів 
і що найбільш важливіше аналізувати отриманий економічний ефект від їх 
впровадження.

16 серпня 2019 року Наглядовою радою Фонду енергоефективності 
затверджена програма «Енергодім», у рамках якої здійснюватиметься фінансова 
підтримка реалізації заходів з енергоефективності, що реалізуються ОСББ. 
Активна робота щодо реалізації проектів з енергоефективності за фінансової 
підтримки Фонду енергоефективності запланована на початок 2020 року.

У процесі реалізації проектів з енергомодернізації житлових будівель, ОСББ 
матиме змогу отримати компенсацію вартості проведеного енергоаудиту, розробки 
проектно-кошторисної документації та безпосередньо вартості будівельних робіт. 
Однак, компенсація основної суми гранту здійснюється після закінчення робіт, 
здійснення контрольного енергоаудиту будівлі та остаточної верифікації проекту. 
Таким чином, у випадку залучення кредитних коштів, на час реалізації проекту 
ОСББ буде нести значне фінансове навантаження на поточне обслуговування 
кредиту, сплати суми позики та відповідної відсоткової ставки у повному обсязі аж 
до надходження основної суми грантових коштів з Фонду та часткового погашення 
суми кредиту (до 70% від загального обсягу).



Враховуючи вищезазначене та з метою зменшення фінансового 
навантаження на ОСББ області, які реалізовуватимуть енергозберігаючі проекти у 
рамках роботи Фонду, обласною програмою енергозбереження пропонується 
передбачити додаткову компенсацію відсоткової ставки за кредитами залученими 
на реалізацію енергоефективних проектів. Компенсація відсоткової ставки за 
такими кредитами здійснюватиметься починаючи з моменту схвалення Фондом 
заявки на відшкодування енергоефективних заходів до моменту отримання виплати 
основної частини грантових коштів.

Таким чином, на перехідний протягом 2020 року, пропонується продовжити 
роботу згідно урядової програми «теплих» кредитів а також розширити фінансову 
підтримку з обласного бюджету на проекти, що реалізуються за підтримки Фонду 
енергоефективності на території області. Починаючи з 2021 року пропонується 
здійснювати співфінансування заходів з енергозбереження у житловій сфері 
виключно у співпраці з Фондом енергоефективності.

5. Завдання Програми та результативні показники

Основними завданнями обласної програми енергозбереження на період 
2020-2025 років є:

-  Налагодження механізму співпраці між державною установою Фонд 
енергоефективності, кредитно-фінансовими організаціями, обласною державною 
адміністрацією та обласною Радою, а також органами місцевого самоврядування 
щодо реалізації політики енергоефективності у житловому секторі області;

-  Надання фінансової підтримки приватним домогосподарствам та 
багатоквартирним будинкам в яких створено ОСББ у впровадженні заходів з 
енергозбереження;

-  Підвищення рівня якості реалізації енергоефективних проектів у житловій 
сфері та, як наслідок, більш ефективного використання коштів обласного 
бюджету, за рахунок механізмів верифікації заходів з енергозбереження Фондом 
енергоефективності.

Одним із ключових показників результативності енергозберігаючих заходів у 
житловій сфері є обсяг споживання паливно-енергетичних ресурсів, в тому числі 
природного газу на опалення житлових будівель. Реалізація вказаної програми 
дасть змогу зменшити обсяг використаних населенням енергоносіїв. Так протягом 
періоду 2014-2018 років населення скоротило споживання природного газу з 695,4 
млн м.куб на у 2014 році до 470,2 млн м. куб. у 2018 році, тобто на 135 млн м.куб. 
або 22%. Серед основних факторів, які вплинули на таке зменшення споживання є 

підвищення цін на енергоресурси, збільшення рівня обладнання помешкань 
індивідуальними засобами обліку природного газу, сприятливі погодн] ^мови, а



також реалізація заходів з енергозбереження та більш свідоме енергоспоживання 
населенням. На період 2020-2025 років можливо спрогнозувати подальше 
скороченням споживання природного газу населення на 10% у разі успішної 
роботи щодо реалізації комплексних заходів з енергоефективності.

Разом з тим, переважна більшість багатоквартирних будинків області 
приєднана до централізованих систем теплопостачання і природний газ ними 
використовується виключно для приготування їжі або на підігрів води. Що 
стосується підприємств теплокомуненерго області, то за аналогічний період 
2014-2018 років ними скорочено споживання блакитного палива з 135,2 млн м.куб. 
у 2014 році до 129,1 млн м.куб. у 2018 році, тобто на 6,1 млн м.куб. або 4%. Такі 
показники споживання пояснюються необхідністю залучення значних фінансових 
ресурсів у модернізацію теплових пунктів, мереж та котельного обладнання даних 
підприємств.

Таким чином, задля досягнення відповідного рівня економії енергоресурсів, 
реалізація проектів з термомодернізації житлових будівель потребує обов’язкової 
заміни або модернізації індивідуального теплового пункту у разі наявності 
централізованого опалення в будинку. Саме такий підхід передбачає програма 
«Енергодім» державного Фонду енергоефективності.

Реалізація завдань Програми відповідає п.2.2. «Енергоефективність: 
енергозбереження та відновлювальна енергетика» Плану заходів з реалізації у 
2018-2020 роках Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької 
області на період до 2020 року, затвердженого рішенням обласної Ради 
від 20 грудня 2017 року №575,

Таблиця 1 -  Результативні показники виконання Програми енергозбереження 
для населення та об ’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) 
Вінницької області у 2020-2025 роках

№ Заходи 2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік

1 Компенсація 
відсотків за надані 

фінансово- 
банківськими 

установами позики 
населенню на 

енергозберігаючі 
заходи (програма 

«теплих» кредитів» 
(тис.грн)

2000 - - - - -

2 Кількість 
позичальників 
(наростаючим 

підсумком) (чол.)
1500 - - -

/7
/-



Продовження таблиці 1

№ Заходи 2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік

3

Компенсація 
відсоткової ставки 
для ОСББ у рамках 

програми 
«Енергодім» Фонду 
енергоефективності

5000 7000 8000 10000 10000 10000

4

Кількість ОСББ, що 
здійснили заходи з 

комплексної 
термомодернізації із 
залученням коштів 

Фонду 
енергоефективності 

(наростаючим 
підсумком) (од.)

25 60 100 150 200 250

6. Напрями діяльності і заходи Програми

1) Компенсація відсоткової ставки за кредитами залученими населенням  
та ОСББ області на реалізацію енергоефективних заходів у рамках урядової 
програми «теплих» кредитів:

Згідно проекту Закону України «Про державний бюджет на 2020 рік», 
на Урядову програму «теплих» кредитів передбачено фінансування у розмірі 
400 млн грн. Водночас, відповідно до роз’яснень Міністерства розвитку громад та 
територій України, протягом 2020 року урядова програма «теплих» кредитів 
продовжуватиме діяти паралельно із програмою «Енергодім» Фонду 
енергоефективності. Однак, починаючи з 2021 року планується здійснювати 
фінансування заходів з енергозбереження у житловій сфері виключно через Фонд 
енергоефективності. Враховуючи вищезазначене, пропонується продовжити 
протягом 2020 року роботу щодо компенсації 8% відсоткової ставки за кредитами, 
залученими населенням та ОСББ на реалізацію заходів з енергозбереження у 
рамках урядової програми «теплих» кредитів протягом періоду дії попередньої 
програми енергозбереження 2015-2019, а також за кредитами оформленими у 2020 
році. Виплата компенсації відсоткової ставки здійснюється на підставі договору 
про співробітництво із кредитно-фінансовими установами, які є учасниками 
урядової програми «теплих кредитів» та звернулись до розпорядника із 
клопотанням про укладення угоди про співробітництво.



2) Компенсація відсоткової ставки для ОСББ, які здійснюють заходи з 
енергоефективності у рамках програми «Енергодім» державної установи 
«Фонд енергоефективності»:

Починаючи з 2019 року свою роботу розпочав державний Фонд 
енергоефективності. Фінансування Фонду здійснюється як за рахунок коштів 
державного бюджету так і за рахунок міжнародних партнерів та складає 1,6 млрд 
грн на 2020 рік. Протягом 2020-2025 років у рамках обласної програми 
пропонується надавати компенсацію 10% від відсоткової ставки за кредитами 
залученими ОСББ області на реалізацію енергоефективних проектів, які 
передбачають отримання грантових коштів з Фонду енергоефективності. 
Компенсацію відсоткової ставки пропонується здійснювати протягом дванадцяти 
календарних місяців починаючи з моменту схвалення Фондом заявки на 
відшкодування енергоефективних заходів. Виплата відсоткової ставки 
здійснюватиметься через кредитно-фінансові установи, які є офіційними банками- 
партнерами Фонду.

7. Система управління та контролю за ходом виконання Програми

Управління та моніторинг за ходом виконання обласної Програми здійснює 
Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури 
облдержадміністрації шляхом узагальнення поточної звітності кредитно- 
фінансових установ.

Водночас, верифікація проектів з енергоефективності реалізованих у 
співфінансуванні із Фонду енергоефективності здійснюється кваліфікованими 
спеціалістами Фонду. Для ефективного контролю за ходом виконання програми 
Департаментом здійснюється обмін інформації із Фондом енергоефективності та 
його регіональними радниками, банками-партнерами, органами місцевого 
самоврядування та іншими організаціями.



Додаток 1
до Програми енергозбереження 

для населення та об'єднань співвласників 
багатоквартирних будинків (ОСББ) 

Вінницької області на 2020-2025 роки

Ресурсне забезпечення регіональної Програми

«Програма енергозбереження для населення та об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків (ОСББ) Вінницької області на 2020-2025 роки»

тис.гри.
Обсяг коштів, 

які
пропонується  
залучити на 
виконання 
Програми

Заходи, на які 
спрямовуються кошти 2020

рік
2021
рік

2022
рік

2023
рік

2024
рік

2025
рік

Всього 
витрат на 

виконання  
Програми

Обсяг ресурсів 
всього, в тому 

числі:
7 000 7 000 8 000 10 00 10 000 11 000 53 000

державний
бюджет - - - - - - - -

обласний
бюджет

Компенсація відсотків 
за надані фінансово- 

банківськими 
установами позики 

населенню на 
енергозберігаючі 
заходи (програма 

«теплих» кредитів»

2 000 - - - - - 2 000

Компенсація 
відсоткової ставки для 

ОСББ у рамках 
програми «Енергодім» 

Фонду 
енергоефективності

5 000 7 000 8 000 10 000 10 000 11 000 51 000

кошти не 
бюджетних 

джерел
- - - - - - - -

Директор Департаменту 
житлово-комунального господарства, 

енергетики та інфраструктури 
облдержадміністрації Сергій ВОЛКОВ
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Додаток 2
до Програми енергозбереження 

для населення та об'єднань співвласників 
багатоквартирних будинків (ОСББ) 

Вінницької області на 2020-2025 роки

Показники продукту регіональної (комплексної) Програми

«Програма енергозбереження для населення та об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків (ОСББ) Вінницької області на 2020-2025 роки»

№ з/п

Н
аз

ва
по

ка
зн

ик
а

О
ди

ни
ця

 
ви

м
ір

у

Ви
хі

дн
і 

да
ні

 н
а 

по
ча

то
к 

ді
ї  

П
ро

гр
ам

и

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всього за 
період дії  
програми 

(або до 
кінця дії 

Програми)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
І Показники продукту Програми

1

Кількість 
позичальників по 
урядовій програмі 
«теплих» кредитів 

(наростаючим 
підсумком)

чол. 1 102 1500 - - - - - 1500

Кількість ОСББ, що 
прийняли участь у 

програмі «Енергодім»
од. 0 25 60 100 150 200 250 250

II Показники ефективності Програми

1

Фактичне 
споживання 

природного газу на 
опалення населенням

млн.м
куб.

470,2 462,4 454,5 446,7 438,9 431,0 423,2 423,2

Директор Департаменту  
житлово-комунал ь н ого госп одарства, 

енергетики та інфраструктури 
о б л д е ржад м і н істра ц ії



Додаток З
до Програми енергозбереження 

для населення та об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків (ОСББ) 

Вінницької області на 2020-2025 роки

Напрями діяльності та заходи регіональної (комплексної) Програми

Програма енергозбереження для населення та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)
Вінницької області на 2020-2025 роки

№
з/п

Н азва напряму  
діял ьності  

(пріоритетні  
завдання)

Перелік заходів Програми Термін
виконання

заходу

Виконавці Джерела
фінансування

Орієнтовані 
обсяги  

фінансування  
(вартість), 

тис.гри.

Очікуваний результат

І 2 3 4 5 6 7 8
1 Впровадження 

енергозберігаючих 
заходів  серед 
населення та 
О С Б Б

1.1. Компенсація відсоткової ставки 8% 
річних по кредитам на заходи з 
енергозбереження та придбання котлів на 
альтернативному виді палива для населення 
та ОСББ 2020-2025

роки

Департамент 
житлово- 

комунального 
господарства, 
енергетики та 

інфраструктури 
облдержадміністрації, 

кредитно-фінансові 
установи

Обласний
бюджет

2 000 Зменшення споживання 
природного газу 

населенням 
на 10 %.1.2. Компенсація 10% відсоткової ставки для 

ОСББ у рамках програми «Енергодім» Фонду 
енергоефективності.

51 000

Директор Департаменту  
житлово-комунального господарства, 

енергетики та інфраструктури  
облдержадміністрації
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