
Сергій Савчук: У 2016 році ОСББ залучили на впровадження 

енергоефективних заходів у 3,6 разів більше коштів, ніж минулого року 

 

У 2016 році ОСББ почали свідомо приймати рішення за комплексне утеплення 

будинків та залучати на це значні суми коштів. Про це свідчать результати 

моніторингу Урядової програми з енергоефективності. 

«Цьогоріч одночасно у 2-3 рази збільшилась і кількість ОСББ, які звернулися за 

Урядовою допомогою на утеплення житла, і суми коштів, залучених ними на 

енергомодернізацію. Так, якщо у 2015 році реалізовано 194 проекти з підвищення 

енергоефективності багатоквартирних будинків, то у 2016 році вже у 2,2 рази більше 

– 422 проекти. У 2015 році на ці цілі ОСББ залучили 16,5 млн грн. кредитних 

коштів, а в 2016 році у 3,6 разів більше – 59,4 млн гривень. Загалом, за два роки в 

утеплення багатоповерхівок інвестовано 75,9 млн грн коштів ОСББ-учасників 

програми», – повідомив Голова Держенергоефективності Сергій Савчук та додав, 

що держава, зі свого боку, за 2015-2016 рік відшкодувала цим ОСББ 28,4 млн 

гривень. 

«Важливо й те, що середня вартість енергоефективного проекту, реалізованого 

ОСББ у цьому році, зросла у 1,7 разів: з 85 тис. грн до 141 тис. гривень», – 

підкреслив Голова. 

Як пояснив Голова Агентства, всі ці дані – яскраве відображення того, що ОСББ 

нарешті на власному досвіді усвідомили всі переваги від участі у програмі «теплих» 

кредитів. 



 

По-перше, ОСББ пересвідчилися у тому, що держава виконує своє зобов’язання та 

здійснює відшкодування майже половини витрат на утеплення. По-друге, вони 

зрозуміли, що завдяки комплексу енергоефективних заходів можна вдвічі зменшити 

витрати на комунальні послуги. По-третє, завдяки діючим в регіонах місцевим 

програмам з енергоефективності ОСББ можуть отримувати, окрім державної 

компенсації у розмірі 40-70%, ще й місцеву фінансову допомогу. І врешті, що 

важливо, умови проживання стають комфортнішими і вартість житла в 

термомодернізованій багатоповерхівці зростає щонайменше на 25%.  

У результаті цьогоріч деякі ОСББ вже вдруге та втретє долучалися до програми 

«теплих» кредитів та проводили комплексні заходи з енергомодернізації.   

Управління комунікації та зв’язків з громадськістю 


