
СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ У 
СФЕРІ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЖКГ  

 
Шовкалюк М.М., к.т.н., доцент ІЕЕ;  

Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, 
madam@online.ua 

 
Підвищення енергетичної ефективності ЖКГ є стратегічно важливою проблемою України, тому 

співпраця з міжнародними донорськими і фінансовими організаціями ведеться за різними напрямками, 
в тому числі житлове господарство, теплоенергетика, водопровідно-каналізаційне господарство, 
поводження з відходами, соціальні проекти. Висвітлимо ситуацію в сфері ЖКГ, що склалася на 
сьогодні. Основна маса будинків збудована в часи масової забудови у 60-80-х роках минулого 
століття, тому огороджувальні конструкції і інженерніі комунікації не відповідають сучасним вимогам з 
енергетичної ефективності [1]; виникає багато проблем як технічних, так і у взаємовідносинах між 
житловими організаціями і мешканцями, вирішення яких передбачається в тому числі за рахунок 
розвитку законодавчої бази [2,3]. В Україніі діє більше 20 тисяч котелень, близько 20% котлів 
працюють понад 20 років. Більше 50% тепломереж по країні – у аварійному стані, 60% водопровідно-
каналізаційних зношені і потребують ремонту. Для реалізації проектів з підвищення 
енергоефективності в сфері ЖКГ потрібно покращувати інвестиційну привабливість і залучати 
інвесторів. В даному дослідженні проаналізуємо міжнародні програми та проекти щодо 
енергозбереження, що реалізуються в Україні, в тому числі за участю Мінрегіонбуду (див. табл.1). 

Таблиця 1 – Міжнародні програми і проекти з підвищення енергоефективності ЖКГ в Україні 

Назва Донор Виконавець Терміни Мета проекту/програми 

Муніципальна 
енергетична 
реформа в Україні 

Уряд США 
через 
Агенство 
USAID 

International 

Resources 

Group  
 

2013-
2017 

Сприяння підвищенню 
енергоефективності. 
енергозбереження, розвиток 
відновлювальних джерел енергії 
та зниження викидів парникових 
газів в ЖКГ 

Проект з 
енергоефектив-
ності у місті Вінниця 

Уряд 
Швейцарської 
Конфедерації, 
SECO 

First Climate 
(Швейцарія) 
AG, Цюрих; 
Viessmann та 
ін. 

2012-
2017 

Підвищення енергоефективності 
в сфері централізованого 
теплопостачання, розвиток 
інфраструктури, підвищення 
обізнаності, скорочення викидів 
СО2 

Грант програми 
Демо-Україна 

SIDA, Швеція; 
Північна 
екологічна 
фінансова 
корпорація 
(NEFKO) 

ТОВ “Завод 
ен.обладн. 
“ДАН”,  
ТОВ Бруната 
(Болгарія) 

2012-
2016 

Фінансування невеликих 
енергоефективних проектів в 
секторі централізованого 
теплопостачання в Україні 
(Кам”янець-Подільський, Івано-
Франківськ, Полтава) 

Партнерство для 
розвитку міст 

Уряд Канади Федерація 
канадських 
муніципалітетів 

2015-
2021 

Комплексний розвиток на 
місцевому, регіональному та 
національному рівні 

Енергоефективна 
забудова  

Уряд ФРН 
через мін-во 
BMUB 

Німец. товар. 
міжн. співроб. 
(GIZ) 

2009-
2016 

Розповсюдження ресурсо-
зберігаючих концепцій, 
демонстрація новітніх технологій  

Створення 
енергетичних 
агентств в Україні 

Уряд ФРН 
через 
міністерство 
BMUB 

Німецьке 
товариство 
міжнародного 
співроб. (GIZ) 

2014-
2017 

Освоєння потенціалу 
енергозбереження і зменшення 
викидів СО2 через створення 
агентств і надання консультацій 

Енергоефективність 
у громадах 

Уряд ФРН 
через 
міністерство 
BMUB 

Німецьке 
товариство 
міжнародного 
співроб. (GIZ) 

2013-
2016 

Впровадження заходів, 
використання сучасних 
інструментів муніципального 
енергоменеджменту 

Підтримка політики 
регіонального 
розвитку в Україні 

Європейський 
Союз 

Німец. товар. 
міжн. співроб. 
(GIZ) 

2013-
2016 

Підготовки проектів регіонального 
розвитку; створення навчальної 
мережі фахівців-практиків 
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