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БУДІВНИЦТВО,
МІСТОБУДУВАННЯ,
МОДЕРНІЗАЦІЯ МІСТ ТА РЕГІОНІВ

Українці мешкають у населених пунктах з комфортним та безпечним
життєвим
середовищем,
стійкою
та
інклюзивною
соціальною
інфраструктурою, які забезпечують високу якість життя та можливості для
сталого розвитку регіонів і громад

Будівництво, містобудування, модернізація міст та регіонів

Ключові напрями відновлення та розвитку
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Відновлення та
стимулювання
розвитку регіонів

Житло та цивільний
захист

Енергоефективність
та декарбонізація

Відновлення та
модернізація систем
життєзабезпечення

Просторове
планування та
будівництво

● Створення умов для
повернення людей в
Україну та місця їх
постійного
проживання

● Забезпечення
житлом, у тому
числі осіб які його
втратили

● Сталий
енергетичний
розвиток громад і
регіонів

● Модернізація
систем опалення та
розвиток систем
охолодження

● Розбудова та
модернізація
оптимізованої
мережі
інфраструктури для
розвитку

● Відновлення
зруйнованого /
пошкодженого
житла

● Підвищення
енергетичної
ефективності
будівель

● Модернізація
систем
водопостачання та
водовідведення

● Забезпечення
публічності і
прозорості
здійснення
містобудівної
діяльності

● Комплексне
відновлення
населених пунктів

● Забезпечення
утримання та
обслуговування
житла у належному
технічному стані

● Структурна
модернізація
системи
поводження з
побутовими
відходами

● Розвиток місцевої,
регіональної
економіки та
економіки
макрорегіонів
● Розвиток системи
багаторівневого
врядування та
спеціалізованих
інституцій розвитку
територій

● Будівництво та
модернізація
систем цивільного
захисту

● Запровадження
управління
життєвим циклом
будівель
● Запровадження
європейських
процедур надання
будівельної
продукції на ринку
● Стале поводження
з будівельними
відходами

Будівництво, містобудування, модернізація міст та регіонів
Житлова та соціальна інфраструктура під час війни

Завдані збитки

Найбільш постраждалі області

Об’єкти
інфраструктури

4565
1956
2496

424
21 891
5083
11 682
114

190

72 115

3118
3057

Житлові будівлі - понад 122 тис
Заклади освіти - близько 2 тис
Заклади охорони здоров’я близько 700
ЖКГ - більше 1100

Житловий фонд

~ $ 35 млрд

Заклади освіти

~ $ 3,5 млрд

Заклади охорони здоров’я

~ $ 1,3 млрд

Житлово-комунальне
господарство
(без урахування ТЕЦ)

288

Об’єкти

Обсяг прямих
збитків

2555

~ $ 1,3 млрд

Загальний обсяг прямих втрат
житлової та соціальної
інфраструктури
близько

$ 43 млрд

Енергоефективність та
декарбонізація в громадах
Будівництво, містобудування, модернізація міст та регіонів
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Будівництво, містобудування, модернізація міст та регіонів
Декарбонізація та підвищення енергоефективності

Загальнонаціональні проєкти

Масштабна термомодернізація житлових і
громадських будівель

$ 58,8
млрд

62 630 багатоквартирних будинків (БКБ)
2,3 млн приватних будинків
31 500 громадських будівель

(попередні оцінки)

Масштабне впровадження
теплових насосів на заміну газових котлів

$ 12,5
млрд

(попередні оцінки)

Будівництво енергонезалежних будівель
(NZEB / ZEB)*

$ 1,4
млрд

(попередні оцінки)

1 300 громадських NZEB

(освіта, охорона здоров’я, адміністративні)

800 житлових NZEB
100 громадських і житлових ZEB

2,3 млн приватних будинків
0,7 млн квартир в багатоквартирних
будинках

34 700 громадських будівель

Будівництво об’єктів відновлювальної
енергетики в громадах

$ 8,9
млрд

(попередні оцінки)

NZEB (nearly zero-energy building) – Будівля з майже нульовим енергоспоживанням
ZEB (zero-emission building) – Будівля з майже нульовим енергоспоживанням

3 ГВт теплонасосних станцій в системах

централізованого теплопостачання
200 комплексів термічної утилізації осадів
стічних вод
300 комплексів отримання біогазу з осадів
стічних вод
100 МВт звалищного газу
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ЖИТЛОВИЙ ФОНД ТА СИСТЕМИ
ОПАЛЕННЯ

USAID Energy Security Project

14 784 млн ДОМОГОСПОДАРСТВ
48.0% (~7.1 млн домогосподарств)

51.2%

Індивідуальні системи опалення, з яких:
• 50% газовий котел
• 17% твердопаливний котел
• 3% електричний котел
• 30% дані відстуні

в індивідуальних
будинках

46.7%

35.6% (~5.2 млн домогосподарств)

в квартирах

централізоване опалення

2.1%
в гуртожитку

Джерело: дані Укрстат, 2020 рік

?

16.4% (~2.4 млн домогосподарств)
дані відсутні

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА - 2030
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Стимули для термомодернізації житлових будівель
першочергово для індивідуальних будинків

Пришвидшення термомодернізації громадських
будівель
показова роль, енергоменеджмент, енергосервіс

Підтримка обов’язкових супутніх робіт при
термомодернізації
ремонти, інклюзивність, блискавкозахист,
пожежна безпека тощо
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Збільшення кількості енергонезалежних будівель
(NZEB)

Створення сприятливих ринкових умов для
масштабної термомодернізації
збільшення виробництва будматеріалів і
енергоефективного обладнання, розвиток бізнесу

Розвиток компетенцій та кваліфікацій фахівців
будівельної галузі

НАВІЩО ПОТРІБНА
СТРАТЕГІЯ-2050
ТА ПРОГРАМА-2030
ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЇ

1

суттєво підвищити якість життя,
оновивши національний фонд будівель

2

посилити енергетичну незалежність України
відмовитися від російського газу

3

значно збільшити темпи, масштаби та глибину
термомодернізації

4

створити в усіх регіонах України
можливості для економічного зростання

5

надати позитивний сигнал для ринку
та міжнародних партнерів

СТРАТЕГІЧНА МЕТА
Оновлені будівлі, енергонезалежність,
висока якість життя, нові робочі місця

ЗА РАХУНОК:
СТВОРЮЄМО УМОВИ:

до 2030 – запуск і нарощування темпів
масштабної термомодернізації
на всій території України
до 2040 – суттєве збільшення глибини
термомодернізації
до 2050 – повна декарбонізація
національного фонду будівель

1. Зниження щонайменше
в 3 рази енергопотреби
житлових і громадських будівель
для опалення та охолодження
[глибока термомодернізація]
2. Повної відмови від природного
газу та вугілля
для енергозабезпечення будівель
[заміщення місцевими
відновлювальними джерелами енергії]

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ
ДОВГОСТРОКОВОЇ ПОЛІТИКИ

1. СИСТЕМНІСТЬ
Висока пріоритетність
енергоефективності на державному та
місцевому рівнях
2. ТЕХНОЛОГІЇ
Комплексні та інтегровані підходи до
термомодернізації

4. ЕКОНОМІКА
Сприятливе ринкове середовище для масштабної
термомодернізації будівель
5. БЮДЖЕТНІ УСТАНОВИ
Швидкі темпи масштабної глибокої
термомодернізації громадських будівель
6. СТИМУЛИ
Стале та цілеспрямоване
співфінансування проєктів термомодернізації

3. СОЦЗАХИСТ

Подолання енергетичної бідності, санітарноепідеміологічна безпека в будівлях

7. ФАХІВЦІ
Нові кваліфіковані робочі місця, професіоналізм,
цифровізація та інновації

