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Майже кожен другий українець живе в багатоповерховому житловому будинку, часто
збудованому за часів Радянського Союзу. Тарифи на енергопостачання, які постійно
підвищуються, і поганий технічний стан будинків створюють проблеми для мільйонів
власників квартир в Україні. До 2017 року тарифи на газ будуть підвищенні в 6,5 разів
у порівнянні з тарифами 2013 року. В той же час, 80% енергії втрачається, половина з
них – в самому будинку через нещільні вікна, неізольований фасад, зношені системи
теплопостачання. Причина цього полягає в тому, що десятиріччями не було проведено
належного поточного ремонту, и мешканці будинків через низькі тарифи на
енергопостачання не замислювались над питаннями енергозбереження.
Наразі багато власників квартир зрозуміли, що держава їм або не допоможе взагалі, або
допоможе лише в обмеженому обсязі. Вони повинні взяти на себе відповідальність і
зробити власний внесок в енергозбереження з метою зниження витрат на
енергопостачання. Це також допоможе їм не потрапити в залежність від соціальних
виплат. Завдяки успішно проведеним заходам з модернізації будинку зростає рівень
комфорту проживання і ринкова ціна квартири.
З 2014/2015 року держава і громади пропонують власникам квартир фінансову
підтримку для проведення заходів з санації – у формі покриття частини витрат на
матеріали або зниження процентної ставки кредитів, які направлені на заміну вікон,
інсталяцію сучасних прибудинкових підключень, ізоляцію фасаду або інших заходів,
які можуть суттєво зменшити енергоспоживання. Цими пропозиціями переважно
користуються власники приватних будинків.
Три важливі фактори, які необхідні для проведення масштабної комплексної санації
багатоквартирних житлових будинків, наразі відсутні в Україні:
1. практичний досвід з проведення комплексної енергетичної санації
багатоквартирних будинків, які вже заселені мешканцями,
2. доступні пропозиції, які направлені безпосередньо на об’єднання власників
квартир і їх потреби, а також
3. обов’язкове кваліфіковане супроводження незалежними сертифікованими
експертами реалізації проекту від планування до завершення, що дозволить
гарантувати високу якість втілення проекту.
Німецьке енергетичне агентство (dena) розробило разом з партнерами “Ініціатива
житлового господарства в Східній Європі (IWO e.V.)” і “Центр компетенції з великих
населених масивів” на прохання Федерального Міністерства Економіки і Енергетики,
пропозиції щодо оптимальної підтримки власників квартир (“Проект національної
програми підтримки”). Ці пропозиції тепер повинні бути перевірені на практиці
шляхом реалізації модельних проектів у всіх регіонах України.
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Нашою метою є знайти і розробити оптимальні і практичні способи санації, не лише з
технічної точки зору, але і з фінансової та організаційної. Для цього повинна бути
проведена комплексна санація обраних 20-25 типових багатоквартирних будинків в
різних регіонах України. Заплановані заходи будуть направлені не лише на підвищення
енергоефективності, але і на підвищення технічного стану та вартості будинку!
Заходи, які відносяться до комплексної енергетичної санації
Заходи з енергозбереження
Зовнішня конструкція будинку
• Заміна вікон
• Ізоляція даху і верхнього
міжповерхового перекриття
• Ізоляція фасаду
• Ізоляція стелі підвалу
• Заміна вхідних дверей в будинку
Обладнання
• Оновлення систем теплопостачання,
наприклад станції передачі, розподілу
тепла, систем подачі гарячої води,
систем обліку і регулювання
споживання
• Залучення альтернативних джерел
енергії
• Оновлення систем вентиляції

Інші можливі заходи
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Водо- і повітроізоляція даху
Підвищення стабільності
будинку/балконів
Зовнішній вигляд балконів
Вхід
Сходові клітини
Санітарні споруди
Плитка в кухні і у ванній кімнаті
Заміна вхідних дверей в квартирах
Електроізоляція

Німецькі і українські експерти будуть супроводжувати власників квартир протягом
всього проекту від початку – планування, а також пошук вигідних можливостей
фінансування і підтримки – до завершення будівельних робіт. Якщо ОСББ ще не було
засноване, це повинно бути зроблено протягом реалізації проекту.
Модельні проекти є привабливими не лише для мешканців будинку, але і для всіх кого
можуть зацікавити практичні і економічні способи санації. Знання, здобуті в рамках
реалізації проектів, можуть бути застосовані в наступних програмах модернізації
всього житлового комплексу. Таким чином, ці перші модельні проекти стануть
прикладом для всієї держави.
З березня до квітня 2016 року триває дворівневий всеукраїнський конкурс, для того
щоб виявити відповідні модельні проекти. Всі документи, які необхідні для участі в
конкурсі, додаткову інформацію, а також фільм про схожий проект в Латвії, можна
знайти за посиланням: www.sampleprojects.org
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Перша фаза: вираження зацікавленості
Проект направлений на типові багатоквартирні будинки, які потребують проведення
комплексної енергетичної санації, на території всієї держави. Вираження зацікавленості
в участі в проекті відбувається шляхом подачі заявки і зазначення особистого
відношення заявника до будинку (голова ОСББ, управитель, мер міста, представник
власників квартир).
Заповнена заявка (див. додаток) повинна бути подана до 20.03.2016, 23:59 електронною
поштою на наступну адресу: ukraine@sampleprojects.org
Всі повністю заповнені вчасно подані заявки будуть зареєстровані і прийняті на
розгляд в рамках обмеженого тендеру.
Друга фаза: відбірковий конкурс
В рамках “відбіркового конкурсу” (29.03.-17.04.2016) всі особи, які заявили про свою
зацікавленість в участі в проекті, отримають детальний список питань. Ці питання
будуть, в першу чергу, стосуватись наступного:
• Детальна інформація про будинок (тип будинку, кількість поверхів, особливості
конструкції і технічні споруди, особливо те, що стосується теплопостачання)
• Інформація про стан будинку (ступінь зносу, пошкодження), запланований або
вже виконаний частковий ремонт будинку
• Наявна технічна документація
• Підтвердження розміру споживання і витрат на комунальні послуги
(електроенергія, газ, вода, тепло)
• Протоколи і/або рішення зібрання власників, які мають відношення до даного
проекту
• Наявні борги перед постачальниками комунальних послуг (електроенергія, газ,
вода, тепло)
• Соціальний зріз власників квартир (вікова категорія; кількість отримувачів
субсидій)
• Підтримка громади (програми підтримки і/або підтримка в роботі з
громадськістю)
• Пропозиція з залучення локальних партнерів (наприклад, дослідницькі центри,
енергетичні агенції, неприбуткові організації)
• Мотивація взяти участь у проекті
Всі модельні проекти будуть розділені на категорії в залежності від будівельної серії,
форми власності і регіону. В межах кожної окремої категорії проекти будуть оцінені за
прозорою системою оцінювання шляхом нарахування балів. Проекти, які отримають
найбільшу кількість балів в їх категорії, будуть обрані для реалізації.
Отримання і обробка даних відбувається з дотриманням правил конфіденційності.
Подача заявки на участь у проекті не є гарантією відбору проекту. На першій зустрічі,
присвяченій модельним проектам, яка відбудеться в травні/червні 2016 року, буде
досягнута домовленість між обраними учасниками-спілками власників і ініціатором
проекту щодо реалізації модельних проектів.
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Втілення проекту: чи буде проведена санація мого будинку?
Втілення модельного проекту залежить від індивідуальної концепції санації
конкретного будинку. Концепція складається не лише з опису технічних заходів і
очікуваного економічного ефекту, але і містить пропозицію фінансування з
урахуванням наявних в Україні можливостей. Як протягом розробки концепції санації,
так і протягом її втілення об‘єднання власників квартир будуть супроводжуватись і
отримають підтримку від німецьких партнерів проекту. Згода власників квартир з
концепцією санації є обов’язковою умовою для втілення проекту.
В кінці 2016 року модельні проекти будуть ще раз перевірені з метою виявлення
заходів, які можуть бути втілені в першій фазі (приблизно весною 2017 року). Для
цього всі модельні проекти будуть оцінені і розділені на категорії залежно від типу
будинку, форми власності, регіону. В межах кожної категорії модельні проекти будуть
оцінені за визначеними критеріями. Всі проекти, які отримають необхідну (мінімальну)
кількість балів, будуть запропоновані для санації.
Берлін, 7 березня 2016
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