
Створення Фонду енергоефективності дасть можливість залучити кращі 

енергоефективні технології та надійне повернення інвестицій. Про це 

повідомив голова Держенергоефективності С. Савчук під час виступу на 

Міжнародній конференції на підтримку України, яка відбулася 28 квітня                           

2015 р.  

Голова агентства звернувся до Міжнародних фінансових установ з проханням 

підтримати Україну та долучитися до фінансування і наповнення Фонду донорів. 

Найбільший потенціал енергозбереження в Україні є у житлово-комунальному 

господарстві. Тому значну увагу сьогодні приділяють термомодернізації житлових 

будинків. Україні необхідно 35 млрд євро, щоб провести повну термомодернізацію 

житлового комплексу. 

«Ми вже зробили важливі кроки до зниження споживання газу. Зокрема, 

держава відшкодовує частину тіла кредитів у таких розмірах: 20 % на заміну 

газових котлів; 30 % на енергоефективні матеріали для населення індивідуальних 

будинків; 40 % на енергоефективні матеріали для ОСББ та ЖБК», – наголосив                 

С. Савчук під час презентації.  

Наступним важливим кроком є термомодернізація бюджетних установ. 

Необхідні інвестиції в енергоефективність бюджетної сфери становлять                

4,4 млрд євро. Це дасть можливість зекономити до 200 млн куб. м газу за рік у 

2020 р. Повне виконання програми дозволить щорічно економити близько                 

700 млн куб. м газу.  

Для досягнення цієї мети в цьому місяці Парламент схвалив два закони щодо 

механізму енергосервісу (ЕСКО). Механізм дасть змогу приватному бізнесу 

залучати інвестиції в енергоефективність бюджетних установ. Передбачається, що 

зекономлені на комунальних послугах кошти, завдяки впровадженню 

енергоефективних заходів, повертатимуться інвестору. Це дозволить створити 

ринок енергосервісу та тисячі робочих місць. 

Для виконання цих завдань агентство пропонує створити український Фонд 

енергоефективності, який буде функціонувати разом з Фондом донорів. Створення 

українського Фонду енергоефективності передбачено Коаліційною угодою. 

Держенергоефективності спільно з Міністерством навколишнього середовища 

Німеччини та компанією Berlin Economics напрацювало модель Фонду. 

Планується, що Фондом донорів керуватиме ЄБРР (зараз перемовини тривають). 

Український фонд працюватиме за револьверним механізмом. Револьверний 

механізм передбачає, що частина зекономлених на субсидіях державних коштів 

буде спрямована на підтримку проектів з енергоефективності. Представники 

міжнародних фінансових організацій будуть залучені до органів управління та 

контролю фонду, щоб забезпечити його прозорість. Очікується, що фонд запрацює 

до кінця 2015 р. (Створення Фонду енергоефективності дасть можливість 

залучити кращі енергоефективні технології та надійне повернення інвестицій 
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