
Впровадження енергоефективних заходів у приватному будинку за Урядовою 

допомогою дає змогу його мешканцям майже вдвічі зменшити платіжки за газ 

 

 
 

 

Про це повідомив Голова Держенергоефективності Сергій Савчук, презентуючи  

2 листопада учасникам VIII Міжнародного інвестиційного бізнес-форуму результати 

національного дослідження "Ефективність державної підтримки енергоефективних 

заходів у приватних домогосподарствах", проведеного Агентством спільно з 

проектами IFC та USAID. 

 

"За даними дослідження, власники приватних домогосподарств, які провели 

утеплення житла за Урядовою програмою, на третину зменшили споживання газу, а 

в деяких випадках – навіть вдвічі", - повідомив Голова Держенергоефективності 

Сергій Савчук та додав, що такі результати – це відповідь усім скептикам та 

популістам, хто не вірить у європейські дієві механізми співфінансування 

енергоефективних заходів. 

 

Крім цього, результати проведеного дослідження підтверджують, що програма 

прозора та ефективна, що її учасники дійсно відповідально та свідомо залучають 

кошти на проведення енергоефективних заходів. Певний скепсис щодо можливого 

зловживання ліберальними умовами програми не виправдався. Жодних таких 

випадків немає, а факт економії за кожним типом  енергоефективного заходу є. 

 

Як повідомив Сергій Савчук, за два роки дії програми нею скористалися більше 155 

тис. громадян – власників приватних будинків. 43% цієї кількості – родини, які 

отримують субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Це ще одна відповідь 

на заклики тих, які вважали, що програма не для малозабезпечених родин.  Загалом 

учасники залучили 2,8 млрд грн в енергоефективні заходи. Уряд, у свою чергу, 



надав їм на ці цілі 1 млрд грн безповоротної фінансової допомоги,  а місцева влада – 

більше 40 млн грн.  

 

"Досягнення значної економії енергоспоживання залежить від обраного заходу з 

енергоефективності. Так, за даними опитаних учасників програми, економія газу для 

приватного будинку після термомодернізації складає в середньому 29%", - зауважив 

Голова та повідомив, що в країні чимало таких успішних історій. Наприклад, 

мешканець Хмельниччини залучив більше 30 тис. грн на утеплення будинку, 

отримав від держави відшкодування на суму 9 450 грн та зменшив споживання газу 

на 46%. 

 

Сергій Савчук повідомив і про ефект від впровадження інших заходів. Після заміни 

вікон на енергоефективні економія газу для приватного будинку складає 12%, а 

економія тепла для квартири - 16%. Модернізація системи опалення і вентиляції дає 

в середньому 21% економії газу. 

 

Загалом за результатами дослідження майже 100% опитаних учасників програми 

відчули позитивні зміни після реалізації енергоефективних заходів, а 65% - досягли 

значної економії енергоресурсів та зменшили витрати на оплату комунальних 

послуг, 84% - відчули підвищення комфорту в оселях. 

 

Успішність програми свідчить про необхідність її продовження. «Очікуємо, що 

Урядом буде продовжено дію програми. Вже ініційовано її удосконалення, а саме – 

посилення моніторингу та верифікації. Користуючись іноземним досвідом, буде 

запроваджено обов’язкову фотофіксацію реалізації заходів. Також планується 

розширити дію програми на управителів житла та ЕСКО-компанії», - наголосив 

Голова Агентства. 

 

Довідково: 

Презентація дослідження "Ефективність державної підтримки енергоефективних 

заходів у приватних домогосподарствах" відбулася 2 листопада в м. Київ в рамках 

VIII Міжнародного інвестиційного бізнес-форуму "Енергоефективність та 

відновлювана енергетика". 

Управління комунікації та зв’язків з громадськістю 

 


