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ЛУЦЬКЕ ОСББ ЗАЛУЧИЛО РЕКОРДНІ 3,5 МЛН ГРН ЗА 
УРЯДОВОЮ ПРОГРАМОЮ З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 

Луцьке ОСББ використає найбільший в Україні кредит 
3,5 млн грн на термомодернізацію багатоквартирного 
будинку.

Читати далі...

Проект Львова щодо рекультивації полігону твердих 
побутових відходів у Грибовичах та будівництва нового 
сміттєпереробного комплексу погоджений Мінфіном. На 
проект буде виділено 75 млн євро.

УРЯД ПОГОДИВ ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТУ ЩОДО 
ПОВОДЖЕННЯ ЗІ СМІТТЯМ У ЛЬВОВІ ВІД ЄБРР

Читати далі...

Новини Проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні»

Дайджест новин

ПРОЕКТ USAID ДОПОМАГАЄ МОДЕРНІЗУВАТИ 
СИСТЕМУ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ЗАПОРІЖЖЯ

Спеціалісти Проекту USAID «Муніципальна енергетична 
реформа в Україні» (Проект USAID) розробили інвести-
ційну програму з реалізації енергоефективних заходів у 
системі теплопостачання Запоріжжя. Втілення підготовле-
ного проекту дозволить підвищити комфортність прожи-
вання мешканців трьох районів міста.

26-27 вересня Проект USAID «Муніципальна енергетична 
реформа в Україні» та вісім міст Одеської області 
підписали меморандуми щодо партнерства в сфері 
підвищення енергоефективності.

Фахівці Проекту USAID підготували попереднє техніко-
економічне обґрунтування проекту «Оновлення 
тролейбусного парку м. Івано-Франківськ». Цей документ 
дозволить місту подавати заявку на отримання грантових 
та кредитних коштів міжнародних фінансових організацій.

У рамках співпраці з містами-партнерами спеціалісти 
Проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в 
Україні» розробили попереднє техніко-економічне 
обґрунтування проекту глибокої термомодернізації 
будівель 83 закладів освіти м. Тернополя. 

У СУМАХ ЗАТВЕРДИЛИ ПЛАН ДІЙ СТАЛОГО 
ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ 

28 вересня депутати Сумської міської ради підтримали 
План дій сталого енергетичного розвитку міста до 2025 
року. Документ розроблений з підтримки Проекту USAID 
«Муніципальна енергетична реформа в Україні».

Спеціалісти Проекту USAID розробили попереднє ТЕО 
проекту з підвищення енергоефективності 60 бюджетних 
будівель Запоріжжя. Реалізувати проект пропонується із 
залученням кредиту Європейського інвестиційного банку.

У ЗАПОРІЖЖІ ПЛАНУЄТЬСЯ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 60 
БЮДЖЕТНИХ БУДІВЕЛЬ 
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Міністерство оборони 

1 млрд 7 млн 
доларів США

1 проект 
163,8 млн
дол. США

Найактивніше співпрацюють із міжнародними проектами

Міністерство економічного
розвитку і торгівлі

13 проектів 

231,7 млн
дол. США

Міністерство регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства 

1
2

3
20 проектів 

166,36 млн
дол. США

*За інформацією Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

20
проектів

енергоефективність – 43%

регіональний розвиток – 57% 

166,36 млн дол. США

8
проектів
47 млн дол. США
перебувають у стані реєстрації. 

НЕФКО ПІДПИСАЛА УГОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ З ШІСТЬМА МІСТАМИ УКРАЇНИ 

Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО) 
уклала шість нових договорів про заходи з підвищення 
енергоефективності в містах Добропілля, Слов'янськ, 
Вугледар, Курахово, Кремінна і Мирноград. 

Читати далі...

ПРОЕКТ USAID РОЗПОЧАВ СПІВПРАЦЮ З 
ОДЕЩИНОЮ В СФЕРІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК ОНОВЛЮВАТИМЕ 
ТРОЛЕЙБУСНИЙ ПАРК ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ 
ІНВЕСТИЦІЙ

На момент початку співпраці з Проектом 
USAID «Муніципальна енергетична 
реформа в Україні» (Проект USAID) 
більшість міст-партнерів уже провела 
певну роботу з підготовки Планів дій зі 
сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР). 
Деякі міські ради навіть затвердили ці 
документи у встановленому порядку та 
розпочали впровадження передбачених 
заходів. 

Тому робота фахівців Проекту USAID, 
окрім розроблення нових, здебільшого 
була спрямована на вдосконалення вже 
розроблених ПДСЕР. Крім того, за 
результатами енергоаудитів ключових 
секторів міського господарства були 
створені важливі додатки до ПДСЕР – 
Інвестиційні каталоги (добірки найбільш 
перспективних та привабливих з 
економічної точки зору проектів). 
Реалізація великих заходів передбачає 
залучення сторонніх джерел 
фінансування (переважно, кредитів та 
грантів міжнародних фінансових установ), 
тому, в разі їхнього впровадження, міста 
не лише отримають можливість 
заощаджувати енергію та кошти у 
майбутньому, а й здобудуть цінний досвід 
міжнародної співпраці. 

У поточному випуску дайджесту ми 
представляємо вашій увазі описання 
найкращих інвестиційних проектів міст-
партнерів Проекту USAID Західного 
регіону країни: Івано-Франківська, Львова, 
Рівного та Тернополя. Опис проектів       
м. Луцька ви можете знайти у попередніх 
випусках. 

Бюджетні та житлові будівлі

Питання значної енерговитратності 
житлових та громадських будівель не 
обминуло жодне зі згаданих міст. 
Проблеми є досить типовими для споруд 
масової забудови радянських часів. Для 
кожного з міст розроблені інвестиційні 
проекти з термомодернізації, які 
передбачають утеплення зовнішніх стін, 
заміну вікон та вхідних груп, ревізію та 
налагодження опалювальних систем. 
Обсяги фінансування, необхідні для 
комплексної термомодернізації будинків у 
описуваних містах є досить значними, що 
на тлі тривалих термінів окупності 
проектів робить їх майже непідйомними 
для місцевих бюджетів та потребує 
залучення додаткових кредитних коштів. 
Найбільш показовими прикладами такої 
співпраці є: 

участь м. Тернополя у спільному 
проекті Мінрегіону з Європейським 
інвестиційним банком (ЄІБ) «Програма 
розвитку муніципальної інфраструктури 
України». Обсяги фінансування 
субпроекту «Глибока 
термомодернізація будівель закладів 
освіти» для міста становлять €28 млн. 
Спеціалісти Проекту USAID розробили 
попереднє техніко-економічне 
обґрунтування енергоефективних 
заходів для 83 будівель, про що 
детальніше ви можете прочитати у 
добірці новин Проекту USAID;

співпраця міської влади м. Івано-
Франківська з Північною екологічною 
фінансовою корпорацією (NEFCO) та 
фондом Східноєвропейського 
партнерства з енергоефективності та 
довкілля (Е5Р) в рамках проекту 
«Підвищення енергоефективності 
об'єктів бюджетної сфери міста».  
Впродовж  2016 року планується 
впроваджувати перший етап, що 
охоплює 13 будівель, у десяти з яких у 
грудні 2014 року фахівці Проекту USAID 
провели енергетичні аудити. Загальна 
вартість заходів  першого етапу 
становить €1,55 млн, із них: €1 млн – 
кредитні кошти NEFCO та €470 тис.  – 
грант фонду E5P);

перевищує реальне теплове 
навантаження, заміна зношених 
трубопроводів та модернізація  
енерговитратних котелень, перехід на 
відновлювані види палива. Велика 
кількість проектів має невисокі терміни 
окупності та не потребує значних 
капіталовкладень, проте високі рівні 
теплових втрат, неефективність роботи 
обладнання та низький рівень дисципліни 
споживачів щодо оплати спожитих послуг 
не дозволяють теплопостачальним 
підприємствам вивільнити кошти на 
впровадження розроблених проектів. 
Інвестори досить активно співпрацюють з 
містами у вирішенні подібних проблем та 
фінансують низкуенергоефективних 
заходів, серед яких найбільш 
масштабними є:

проект модернізації міської 
інфраструктури за фінансування 
Європейського банку реконструкції та 
розвитку (ЄБРР) та Фонду Е5Р, що 
реалізується протягом 2015-2017 рр. у 
м. Тернополі. За результатами 
проведених спеціалістами Проекту 
USAID енергетичних аудитів кошти 
будуть спрямовані на модернізацію 
обладнання теплопостачальних 
підприємств: встановлення сонячних 
колекторів, теплових насосів, 
будівництво котельні на біомасі. 
Загальний обсяг фінансування 
становить €10 млн кредитних коштів 
ЄБРР та €5 млн безповоротного 
гранту Е5Р;

 

проект, що впроваджується у     
м. Івано-Франківську – «Реконструкція 
та модернізація централізованого 
теплопостачання» із залученням       
€7,2 млн кредитних коштів ЄБРР, 
інвестиційного гранту Шведського 
Агентства з питань міжнародної 
співпраці та розвитку (SIDA) в обсязі 
€3,6 млн та співфінансування  міського 
бюджету у еквіваленті €1 млн. У рамках 
проекту передбачена організація 
сучасної системи теплопостачання для 
мешканців кількох теплових 
мікрорайонів: заміна трубопроводів 
теплових мереж, реконструкція та 
модернізація котельного обладнання, 
заміна застарілих газових котлів на нові 
із вищим коефіцієнтом корисної дії, 
встановлення котлів на біопаливі, 
впровадження новітньої автоматизації 
технологічного циклу виробництва 
теплової енергії, встановлення 
індивідуальних теплових пунктів.

Водопостачання та водовідведення

Значна увага у секторі водопостачання та 
водовідведення приділяється заміні 
енерговитратних насосів на 
підприємствах, модернізації 
водопровідно-каналізаційних мереж. 
Переважна більшість міст стикаються з 
проблемою низької якості питної води у 
зв'язку зі зношеним обладнанням 
фільтраційних станцій. У деяких із 
зазначених міст передбачене 
впровадження проектів із модернізації 
очисних споруд, що не лише дозволить 
вирішити болюче питання очищення 
стічних вод та забруднення прилеглих 
територій, а і дозволить отримувати 
енергію з біогазу мулового осаду:

в рамках спільного проекту 
Міжнародного банку реконструкції та 
розвитку (МБРР) та Уряду України 
«Розвиток міської інфраструктури-2»  
м. Тернопіль у 2015 році отримало     
$37 млн кредитних коштів, які будуть 
використані на будівництво станції 
знезалізнення води, оновлення 
лабораторного обладнання, закупівлю 
сучасної техніки для ліквідації аварійних 
ситуацій, реконструкцію каналізаційно-
очисних споруд та заміну аварійних 
ділянок мереж. 

Зовнішнє освітлення

Впровадження інвестиційних проектів у 
даному секторі є досить важливим для 
міст, оскільки дозволяє не лише суттєво 
заощадити кошти на оплату 
електроенергії, а і приносить низку 
додаткових позитивних ефектів 
(зниження аварійності на дорогах та 
травматизму пішоходів, падіння рівня 
вуличної злочинності). Окрім 
впровадження енергоефективних LED-
світильників (світлодіодних), міські ради 
проводять активну роботу по розробці 
проектної документації щодо 
впровадження автоматизованих систем 
дистанційного керування зовнішнім 
освітленням, встановлення приладів 
обліку електроенергії та модернізації 
зношених повітряно-кабельних мереж. 
Такі проекти для інвесторів зазвичай є 
досить привабливими, адже не 
потребують значних капіталовкладень та 
є стабільно прогнозованими стосовно 
термінів окупності, зокрема:

м. Івано-Франківськ завершує 
реалізацію проекту «Вуличне освітлення 
в місті Івано-Франківську». Очікується, 
що в результаті втілення його заходів 
щорічне зменшення споживання 
електричної енергії 

ПРОЕКТ USAID СПРИЯЄ ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЇ 
ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ ТЕРНОПОЛЯ
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Чернігів

№ Сектори (сукупно для 15 міст партнерів) 
Інвестиції до 2020 року, 

млн $ 

1 Громадські будівлі 305 

2 Житлові будівлі 214 

3 Комерційні будівлі 21 

4 Системи зовнішнього освітлення 45 

5 Транспорт 448 

6 Системи водо-, теплопостачання, поводження із 
ТПВ 

425 

7 Інше 188 

  Усього 1 646 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ЗАХОДІВ У 
БЮДЖЕТНИХ БУДІВЛЯХ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 
ПІДТРИМАНА ПРОЕКТОМ USAID 

31 об'єкт міста (у складі 66 будівель) внесений до 
Програми реалізації енергоефективних заходів у 
бюджетних будівлях Хмельницького, розробленої 
спеціалістами Проекту USAID «Муніципальна енергетична 
реформа в Україні».

Читати далі...

Спеціалісти Проекту USAID розробили техніко-
економічне обґрунтування для впровадження 
енергоефективних заходів у 73 бюджетних об'єктах 
Чернігова. Загальний обсяг інвестицій оцінюється від     
€7 млн до €24,4 млн. 

ЧЕРНІГІВ ТЕРМОМОДЕРНІЗУВАТИМЕ БЮДЖЕТНІ 
БУДІВЛІ ЗА ПІДТРИМКИ ПРОЕКТУ USAID  

Читати далі...

ПРОЕКТ USAID ДОПОМАГАЄ КРИВОМУ РОГУ 
ЗАЛУЧАТИ ІНВЕСТИЦІЇ В ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

Фахівці Проекту USAID «Муніципальна енергетична 
реформа в Україні» розробили бізнес-план термо-
модернізації двох дитсадочків Кривого Рогу. Документ 
дозволить залучити майже 10,4 млн грн інвестицій на 
впровадження заходів із енергоефективності.

Читати далі...

Енергоефективні заходи в двох громадських будівлях м. 
Львова (дошкільному навчальному закладі №14 і 
технологічному ліцеї) планують втілити на засадах 
державно-приватного партнерства. Фахівці Проекту 
USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» 
розробили відповідні техніко-економічні обґрунтування та 
на початку жовтня презентували документи 
представникам міської ради.

ДВІ БЮДЖЕТНІ БУДІВЛІ ЛЬВОВА 
ТЕРМОМОДЕРНІЗУЮТЬ НА ЗАСАДАХ ДПП

Читати далі...

ПРОЕКТ USAID ПОКРАЩУВАТИМЕ 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ МІСТ ДОНЕЧЧИНИ ТА 
ЛУГАНЩИНИ 

Завершився конкурс Проекту USAID «Муніципальна 
енергетична реформа в Україні» з відбору партнерів у 
Донецькій та Луганській областях для покращення 
ефективності використання муніципальних енергетичних 
ресурсів.

Читати далі...

Проект USAID «Муніципальна енергетична реформа в 
Україні» завершив прийняття заявок в рамках конкурсу 
на проведення енергоаудитів громадських будівель та 
підготовку попередніх техніко-економічних обґрунтувань 
для впровадження енергоефективних заходів у 88 
закладах Кременчука та Івано-Франківська. 

ЗА ПІДТРИМКИ ПРОЕКТУ USAID У 88 БЮДЖЕТНИХ 
БУДІВЛЯХ КРЕМЕНЧУКАТА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 
РЕАЛІЗУЮТЬ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ЗАХОДИ

Читати далі...

В СУМАХ ПЛАНУЮТЬ ПОБУДУВАТИ МІНІ-ТЕЦ НА ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДАХ

Фахівці Проекту USAID «Муніципальна енергетична 
реформа в Україні» розробили попереднє техніко-
економічне обґрунтування будівництва міні-ТЕЦ на 
твердих побутових відходах в м. Суми. Документ 
допоможе залучити до реалізації будівництва іноземні 
інвестиції, необхідний обсяг яких становить 334 млн грн.

Читати далі...
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впровадження з 2009 року у          
м. Львові «Програми кредитування 
заходів з енергозбереження для фізичних 
та юридичних осіб» із залученням 
коштів NEFCO та банку «Львів». 
Протягом семи років за конкурсним 
принципом поміж 1 400 
домогосподарствами було розподілено 
більше €3 млн, до 2018 року планується 
виділити ще €5 млн кредитних ресурсів.  
Виділені кошти підлягали цільовому 
використанню для впровадження 
енергоефективних заходів у житлових 
будинках та третинних будівлях 
(споруди комерційного призначення); 

 

впровадження енергоефективних 
заходів у двох громадських будівлях       
м. Львова (дошкільному навчальному 
закладі №14 і технологічному ліцеї), що 
заплановано втілити на засадах 
державно-приватного партнерства (за 
підтримки Проекту USAID вже 
розроблені відповідні техніко-еконо-
мічні обґрунтування). Про це також 
читайте у розділі Новин Проекту 
USAID.

Теплопостчання

Основними напрямами роботи міст у 
цьому секторі є реорганізація 
теплопостачальних підприємств, 
проектна потужність яких іноді втричі

комунальним підприємством «Івано-
Франківськміськсвітло» становитиме 
628 тис. кВт·год, що дозволить 
зекономити близько 620 тис. грн. Крім 
того, на 370 тис. грн знизяться 
витрати на технічне обслуговування 
електричних мереж освітлення. Обсяг 
викидів СО  скоротиться на 500 т/рік; 2

у рамках  Програми 
енергоефективної трансформації 
міста Тернополя за підтримки 
Світового банку планується у 2016-2018 
роках реалізувати «Проект проведення 
аудиту та модернізації системи 
вуличного освітлення» та «Проект 
таймування, димування та управління 
зовнішнім освітленням».

Громадський транспорт

Проекти у секторі міського пасажирського 
транспорту мають певні труднощі в 
залученні сторонніх фінансових коштів, 
адже здебільшого громадський транспорт 
є дотаційним та не становить інтересу 
для інвесторів. Проте, за умови 
відкритого діалогу міської влади з 
інвесторами, досягнення стабільності у 
прогнозуванні тарифів на пасажирські 
перевезення муніципалітетам все ж 
вдається залучити кошти у сектор. 
Основна маса проектів спрямована на 
розвиток мережі та модернізацію міського 
електричного транспорту, переведенням 
автобусів на використання біодизельного 
пального або біогазу:
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міська влада Рівного налагодила 
двостороннє співробітництво з              
м. Любліном (Польща), що дозволило у 
2016 році придбати за залишковою 
вартістю та випустити на міські 
маршрути п'ять тролейбусів, які 
суттєво перевершують за енерго-
ефективністю та комфортом наявний 
у місті транспорт. Окрім того, 
адміністрацією міста проводиться 
активна робота з розвитку контактної 
електромережі та створення нових 
маршрутів, встановлення нових 
двигунів та лічильників споживання 
електроенергії на рухомому складі 
тролейбусів.

Альтернативні джерела енергії 

Проекти даного сектору певним чином 
переплітаються з секторами 
теплопостачання (використання котлів на 
альтернативному паливі) та 
водопостачання і водовідведення 
(використання мулового осаду очисних 
споруд для виробництва біогазу). Проте, 
основні проекти сектору передбачають 
вирішення проблеми утилізації твердих 
побутових відходів (ТПВ) з виробництвом 
гранульованого палива або звалищного 
біогазу. Незважаючи на недостатнє 
законодавче врегулювання, інвестиційні 
проекти даного сектору є вкрай 
привабливими, так як дозволяють 
отримувати подвійний прибуток (від 
утилізації ТПВ та від продажу виробленої 
енергії):

міська влада Івано-Франківська 
проводить пошук інвестора для 
запровадження проекту у сфері 
поводження з твердими побутовими 
відходами, який передбачає 
облаштування лінії сортування відходів 
для відокремлення вторинних ресурсів з 
подальшим виробленням твердого 
вторинного палива, а також системи 
збору та утилізації звалищного газу із 
виробленням електричної та теплової 
енергії. Необхідні інвестиції для 
реалізації проекту попередньо оцінені у 
28,1 млн грн, при цьому термін 
окупності становить менше двох років. 
Невдовзі спеціалісти Проекту USAID 
допоможуть організувати 
концесійний конкурс і реалізувати 
проект на умовах державно-приватного 
партнерства (ДПП);

на каналізаційних очисних 
спорудах м. Львова запроваджується 
проект, фінансований ЄБРР, NEFCO та 
Фондом Е5Р, який передбачає очищення 
мулового осаду стічних вод, 
виробництво біогазу та подальше його 
використання для генерування теплової 
та електричної енергії. Загальна вар-
тість проекту становить €31,5 млн, з 
яких €20 млн є кредитним та €7,5 млн – 
грантовими коштами. 
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Проект 1 Проект 2 Проект 3 Проект 4

1 Вінниця 6 2 3 5

2 Дніпро 4 4

3 Запоріжжя 1 1 1

4 Кам'янець-Подільський 6 1 5 6

5 Львів 2 1 1 1 1

6 Павлоград 1 1

7 Рівне 1 1

8 Тернопіль 1 1

9 Херсон 1 1

Усього 23 3 3 10 20
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ДЕМОНСТРАЦІЙНІ ПРОЕКТИ ЧИСТОЇ ЕНЕРГІЇ
У МІСТАХ-ПАРТНЕРАХ ПРОЕКТУ USAID «МУНІЦИПАЛЬНА
ЕНЕРГЕТИЧНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ»

ДЕМОНСТРАЦІЙНІ ПРОЕКТИ ЧИСТОЇ ЕНЕРГІЇ
У МІСТАХ-ПАРТНЕРАХ ПРОЕКТУ USAID «МУНІЦИПАЛЬНА
ЕНЕРГЕТИЧНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ»

ЕТАП 1. ІНФОРМУВАННЯ

У березні 2016 р. експерти Проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» (Проект USAID) 
презентували представникам Ресурсних центрів підтримки ОСББ (РЦ ОСББ) чотири рекомендовані до впровадження 
демонстраційні проекти чистої енергії. Проект USAID висловив готовність надати технічну підтримку окремим ОСББ в 
їхньому розробленні та реалізації. Йдеться про такі проекти:

Проект №1 «Переобладнання вертикальної однотрубної 
системи опалення в горизонтальну, включаючи чотири 
можливі варіанти проведення реконструкції»

Проект №2 «Використання теплових насосів типу 
«повітря-вода» для нагрівання води в системі гарячого 
водопостачання»

Проект №3 «Застосування сонячних колекторів для 
нагрівання води в системі гарячого водопостачання»

Проект №4 «Влаштування електричного освітлення 
сходів будинку і прибудинкової території за допомогою 
фотоелектричних сонячних елементів»

Ефект:
 - поквартирний облік теплової енергії;
 - можливість регулювання відпуску теплової 
енергії до окремих опалювальних приладів та 
квартир;
 - прозорість рахунків за спожиту теплову енергію;
 - поява мотивації жителів до енергоефективних 
заходів;
 - зменшення споживання будинком теплової 
енергії на 17 – 23%.

Інвестиції: 800 тис. грн – 1,5 млн грн
Термін окупності: 7-9 років.

Ефект:
 - диверсифікація джерел енергопостачання.

Інвестиції: 600 тис. грн – 1,2 млн грн
Термін окупності: 5-6 років.

Ефект:
 - диверсифікація джерел енергопостачання;
 - заміщення викопного палива енергією сонця.

Інвестиції: 800 тис. грн – 1,5 млн грн
Термін окупності: 8-12 років.

Ефект:
 - диверсифікація джерел енергопостачання;
 - заміщення викопного палива енергією сонця.

Інвестиції: 70 тис. грн – 150 тис. грн
Термін окупності: 4-6 років.

ЕТАП 2. ЗБИРАННЯ ПЕРВИННОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Подальша робота РЦ ОСББ над проектами передбачала підтвердження намірів щодо їхньої реалізації та надання 
переліку ОСББ, зацікавлених у такій роботі.  Інформація про 23 об'єднання надійшла від дев'яти ресурсних 
центрів із міст Вінниця, Дніпро, Запоріжжя, Кам'янець-Подільський, Львів, Павлоград, Рівне, Тернопіль та Херсон. 
Деякі з них запланували реалізацію одночасно кількох проектів. Загалом уподобання розподілилися так:
Проект 1 – 2 ОСББ; Проект 2 – 3 ОСББ; Проект 3 – 11 ОСББ; Проект 4 – 21 ОСББ.

ЕТАП 3. ЗБИРАННЯ УТОЧНЕНИХ ДАНИХ

Усі учасники наступного етапу відбору отримали спеціально розроблені опитувальні листи. Заповнивши їх, ОСББ 
мали надати докладну інформацію про технічний стан будинку і споживання ним енергетичних ресурсів. Необхідно 
було також інформувати організаторів про фінансові можливості ОСББ і спроможність фінансувати проект або 
залучати кошти на його втілення. Необхідно було зазначити досвід реалізації проектів або ремонтних робіт і залучення 
коштів на такі роботи. 

ЕТАП 4. АНАЛІЗ ЗІБРАНИХ ДАНИХ

За результатами відповідей спеціалісти Проекту USAID здійснили оцінювання технічної можливості впровадження 
проектів у кожному окремому ОСББ.  Було виявлено, що тільки одне ОСББ зацікавлене в отриманні допомоги зі 
впровадження Проекту №1, жодне ОСББ не зацікавлене або не має технічних можливостей для реалізації Проекту 
№2. Три ОСББ мають інтерес і технічну можливість впровадити Проект №3 і десять ОСББ – Проект №4.

ЕТАП 5. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

У тих ОСББ, де з технічної точки зору було доречно впроваджувати проекти, і які висловили таку зацікавленість, 
провели оцінювання екологічних результатів та фінансових показників проектів. Відтак всю інформацію щодо ОСББ з 
опитувальних листів, а також результати екологічного і фінансового оцінювання внесли до спеціально розробленої 
автоматизованої Ексель-моделі. Вона оцінювала кожне ОСББ за фінансовою спроможністю, показниками проекту і 
досвідом за шкалою від 1 до 100. Відповідно до набраних балів, модель відсортувала переможців для втілення 
проектів чистої енергії.

ПЕРЕМОЖЦІ

Проект №1 

Проект №2 

Проект №3 

Проект №4 

У зв'язку з тим, що жоден з кандидатів на реалізацію Проекту №2 не відповідав критеріям, прийняте рішення 
відібрати додаткових переможців за Проектом №4.  

ОСББ «МЖК-1» (м. Львів) – 77 балів. 
Для впровадження цього проекту ОСББ «МЖК-1» знадобиться 1,1 млн грн інвестицій. 
Його реалізація дозволить скоротити викиди СО  від будинку на 22  т/рік. Чиста вартість проекту – понад 461 тис. грн.2

ОСББ має хороші позиції з фінансування. Воно вже зібрало 100 тис. грн власних коштів для реалізації проектів у 
своєму будинку, а також активно співпрацює з іншими потенційними донорами.  Утім ОСББ не планує додатково 
залучати власні кошти для впровадження Проекту №1. Найбільший обсяг фінансування цей учасник планує отримати 
від кредитних установ. Також ОСББ розраховує на товарний кредит. Найменше сподівань ОСББ покладає на 
державний і міський бюджет.
ОСББ «МЖК-1» має досвід залучення коштів на потреби будинку в обсягах до 220 тис. грн. Співвласники здійснили 
капітальний ремонт будинку і регулярно підтримують його у хорошому стані. Також вони мають досвід залучення 
фінансування з усіх фінансових джерел, що розглядаються в цій оцінці і конкурсі.

За результатами опитування ОСББ виявлено, що вони не зацікавлені у впровадженні цього проекту або не мають 
технічних можливостей для його реалізації.

ОСББ «Ініціатива»  (м. Львів) – 78 балів.
За інформацією анкети, ОСББ вже має 100 тис. грн на своєму рахунку і може використати їх для реалізації проекту, а 
також планує залучити ще 600 тис. грн від мешканців. Це єдине ОСББ, яке сподівається використати всі можливі 
джерела фінансування проекту.  Усе це в сукупності дало значну перевагу цьому ОСББ серед інших у фінансовому 
блоці.
За попереднім оцінюванням, впровадження цього проекту в ОСББ «Ініціатива» дасть найбільший екологічний ефект як 
в абсолютному значенні, так і на одиницю необхідних інвестицій. За результатами оцінювання досвіду, ОСББ 
«Ініціатива» посіло друге місце. ОСББ має хороший досвід збирання коштів зі своїх мешканців, а також впровадження 
серйозних ремонтних робіт у будинку. Та поки що ОСББ не має досвіду залучення коштів поза коштами мешканців, що 
змусило його поступитися першим місцем у цьому розділі.

ОСББ «Краснопільська 4а» (м. Дніпро) – 66 балів. 
ОСББ набрало максимальну кількість балів у фінансовому блоці і посіло другу позицію в оцінюванні показників проекту 
й досвіду ОСББ. У сукупності такі позиції дозволили об'єднанню обійти конкурентів зі значним відривом. 
ОСББ вже має 150 тис. грн на своєму рахунку і може використати їх для проведення проекту. Якщо співставити цю 
величину з попередньою оцінкою необхідних обсягів інвестицій, то можна побачити, що ця сума перевищує потребу.   
З усіх проаналізованих ОСББ це єдине, що має такі можливості. За попередньою оцінкою, впровадження цього 
проекту в ОСББ «Краснопільська 4а» дасть другий найкращий екологічний ефект в абсолютному значенні, а також у 
плані обсягу інвестицій на одиницю скорочення викидів. За результатами оцінки досвіду, ОСББ «Краснопільська 4а» 
посіло друге місце. ОСББ має хороший досвід збирання коштів зі своїх мешканців, а також впровадження регулярних 
глибинних ремонтних робіт. ОСББ також має досвід залучало кошти з двох зовнішніх джерел, що додало йому балів.

Тож,  відповідно до рейтингу, додатковими переможцями стали:

ОСББ «Ініціатива»  (м. Львів) – 66 балів
Ці ОСББ набрали однакову і досить значну кількість балів у конкурсі. ОСББ «Ініціатива» набрало таку саму кількість 
балів у фінансовому блоці і в блоці досвіду, як і переможець конкурсу по цьому проекту. Воно поступилось переможцю 
тільки у блоці оцінювання показників проекту, посівши дев'яте місце. ОСББ «Ініціатива» має 100 тис. грн на своєму 
рахунку, що менше за необхідну суму лише на 45 тис. грн. ОСББ активно працює з іншими джерелами фінансування, і 
має хороші шанси залучити додаткові кошти від мешканців будинку, кредитних установ і міського бюджету.
Екологічний ефект від впровадження проекту буде не на стільки значним, як міг би бути в інших ОСББ, і його реалізація  
буде доволі дорогою і важкоокупною, порівняно з іншими ОСББ. Але загальна сукупність балів набраних по ОСББ в 
результаті оцінки вказує на те, що ймовірність повного впровадження і завершення проекту в ньому значно вища ніж у 
інших учасників конкурсу. ОСББ має значний досвід збирання коштів від мешканців, і впровадження досить 
комплексних проектів і робіт у власному будинку.

ОСББ «Лермонтова 2» (м. Кам'янець-Подільський) – 66 балів
ОСББ «Лермонтова 2» набрало майже таку саму кількість балів у фінансовому блоці, як і два інші переможці, і дещо 
меншу кількість балів за досвідом. Але отримало вищу оцінку за показниками проекту. ОСББ «Лермонтова 2»  має      
15 тис. грн. на рахунку, що становить 22% необхідної суми. ОСББ розглядає можливість залучення коштів тільки із 
власних коштів мешканців будинку. Екологічний ефект від проекту буде одним з найменших серед учасників конкурсу, 
але реалізація проекту обійдеться відносно дешево, що покращує темпи його окупності в цьому ОСББ і реалістичність 
його впровадження.
ОСББ «Лермонтова 2» отримало дещо меншу за конкурентів кількість балів в рамках оцінювання досвіду. Воно 
збирало кошти від мешканців, хоча і не такою значною мірою, як двоє інших переможців. Також це ОСББ має досвід 
упровадження досить ґрунтовних робіт у власному будинку і роботи з додатковими джерелами фінансування.

Сподіваємося, ця стаття стане 
корисною для усвідомлення 
важливості та різнобічності 
можливостей із залучення інвестицій 
у житлово-комунальний сектор 
українських міст. 
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Скорочення викидів
парникових газів
на 29,5%  (151,2 тис. т/рік)

Зменшення річних видатків на паливно-енергетичні
ресурси щонайменше 339,6 млн грн. 

Зниження річного споживання
енергоресурсів на 20,6%
(360,8 тис. МВт∙год/рік)

mailto:info@merp.org.ua
mailto:info@merp.org.ua
https://www.facebook.com/merpukraine/
https://www.facebook.com/merpukraine/
mailto:office@mdi.org.ua
https://www.facebook.com/mdiorgua
https://www.facebook.com/mdiorgua
http://www.mdi.org.ua/853_MERP_Invest_Opport_Issue_3_Oct_2016_news#1 
http://old2.mdi.org.ua/853_MERP_Invest_Opport_Issue_3_Oct_2016_news#1
http://www.mdi.org.ua/853_MERP_Invest_Opport_Issue_3_Oct_2016_news#2
http://old2.mdi.org.ua/853_MERP_Invest_Opport_Issue_3_Oct_2016_news#2
http://www.mdi.org.ua/853_MERP_Invest_Opport_Issue_3_Oct_2016_news#3 
http://old2.mdi.org.ua/853_MERP_Invest_Opport_Issue_3_Oct_2016_news#3
http://www.merp.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=575:2016-10-20-12-45-23&catid=79&Itemid=974&lang=uk
http://www.merp.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=580:2016-10-20-14-14-35&catid=79&Itemid=974&lang=uk 
http://www.merp.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=568:2016-10-20-10-15-48&catid=79&Itemid=974&lang=uk
http://www.merp.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=582:2016-10-20-15-10-28&catid=79&Itemid=974&lang=uk
http://www.merp.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=601:2016-10-26-17-57-35&catid=79&Itemid=974&lang=uk 
http://www.merp.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=600:2016-10-26-16-07-56&catid=79&Itemid=974&lang=uk
http://www.merp.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=568:2016-10-20-10-15-48&catid=79&Itemid=974&lang=uk
http://www.merp.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=601:2016-10-26-17-57-35&catid=79&Itemid=974&lang=uk
http://www.merp.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=607:88&catid=79&Itemid=974&lang=uk 
http://www.merp.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=609:cooperation&catid=79&Itemid=974&lang=uk
http://www.merp.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=575:2016-10-20-12-45-23&catid=79&Itemid=974&lang=uk
http://www.merp.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=607:88&catid=79&Itemid=974&lang=uk
http://www.merp.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=575:2016-10-20-12-45-23&catid=79&Itemid=974&lang=uk
http://www.merp.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=603:usaid-88&catid=79&Itemid=974&lang=uk
http://www.merp.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=568:2016-10-20-10-15-48&catid=79&Itemid=974&lang=uk
http://www.merp.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=568:2016-10-20-10-15-48&catid=79&Itemid=974&lang=uk
http://www.merp.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=578:60&catid=79&Itemid=974&lang=uk
http://www.merp.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=578:60&catid=79&Itemid=974&lang=uk
http://www.merp.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=573:2016-10-20-11-47-47&catid=79&Itemid=974&lang=uk
http://www.merp.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=573:2016-10-20-11-47-47&catid=79&Itemid=974&lang=uk
http://www.merp.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=575:2016-10-20-12-45-23&catid=79&Itemid=974&lang=uk
http://www.merp.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=575:2016-10-20-12-45-23&catid=79&Itemid=974&lang=uk
http://www.merp.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=571:2016-10-20-10-59-11&catid=79&Itemid=974&lang=uk
http://www.merp.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=571:2016-10-20-10-59-11&catid=79&Itemid=974&lang=uk
http://www.merp.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=526:odesa&catid=32&Itemid=932&lang=uk
http://www.merp.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=526:odesa&catid=32&Itemid=932&lang=uk

