ПРОЄКТ
вноситься народними
депутатами України

ПОСТАНОВА
Верховної Ради України
Про невідкладні заходи в сфері енергоефективності, спрямовані на
зниження витрат домогосподарств на енергоносії
З метою пом’якшення наслідків зростання цін на енергоносії та пов’язаних
тарифів на їх розподіл для домогосподарств шляхом сприяння реалізації заходів
з енергоефективності,
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Кабінету Міністрів України:
1.1. розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проект закону
щодо збільшення видатків на 2021 рік на реалізацію Державної цільової
економічної програми енергоефективності до щонайменше 2 млрд грн;
1.2. внести зміни до Державної цільової економічної програми
енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з
відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 20102021 роки в частині:
1.2.1. збільшення обсягів фінансування в розмірі щонайменше 1 млрд грн для
стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів
шляхом відшкодування частини суми кредитів та відповідного
перегляду очікуваних результатів;
1.2.2. надання фінансування в розмірі щонайменше 800 млн грн для
стимулювання населення до заміни газових котлів на нові
високоефективні газові котли шляхом відшкодування частини суми
кредитів та встановлення відповідних очікуваних результатів;
1.2.3. надання фінансування в розмірі щонайменше 200 млн грн для
стимулювання населення до заміни газових котлів на нові
конденсаційні газові котли шляхом відшкодування частини суми
кредитів та встановлення відповідних очікуваних результатів.

1.3. Запровадити посаду віце-Прем’єра з питань низьковуглецевого розвитку
та енергоефективності для координації повноважень у сфері формування
та впровадження політик у цих сферах.
1.4. Передати повноваження Державного агентства з енергоефективності та
енергозбереження (Держенергоефективності) у сфері відновлюваних
джерел енергії до Міністерства енергетики України та зосередити роботу
Держенергоефективності на питаннях, пов’язаних з енергоефективністю.
1.5.Невідкладно
провести
Держенергоефективності.
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1.6.Розробити програму усунення бар’єрів та стимулювання впровадження
повного комерційного обліку теплової енергії в багатоквартирних
будинках.
1.7.внести зміни до інших актів Кабінету Міністрів України з метою
забезпечення реалізації заходів передбачених цим пунктом цієї постанови
та ефективного використання коштів, передбачених на їх реалізацію.
2. Кабінету Міністрів України доручити:
1) Міністерству енергетики України:
2.1.забезпечити реалізацію Державної цільової економічної програми
енергоефективності;
2.2.забезпечити проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії для
населення з метою його залучення в реалізації заходів, доданих до
Державної цільової економічної програми енергоефективності на підставі
пункту першого цієї постанови;
2.3.переглянути вимоги щодо діяльності операторів газорозподільних мереж і
операторів систем розподілу електроенергії та посилити відповідальність
за порушення і зловживання, включно із позбавленням ліцензії;
2.4.забезпечити проведення широкої інформаційно-роз’яснювальної кампанії
для населення щодо права на зміну постачальника природного газу;
2.5.ініціювати спільно з НКРЕКП роботу над створенням датахабу як центру
збору, обробки та обміну інформацією між учасниками роздрібного ринку
природного газу;
2.6.забезпечити спільно з НКРЕКП уніфікацію методик розрахунку та
порядків формування тарифів для ліцензіатів та не-ліцензіатів НКРЕКП,
визначених постановою Кабінету Міністрів України №869;

2.7.Забезпечити спільно з НКРЕКП прийняття методики автоматичного
корегування тарифів на теплову енергію в разі зміни цін на енергоносії для
зменшення тарифних розривів теплогенеруючих підприємств.
3. Міністерству розвитку громад та територій України невідкладно розробити
програму встановлення індивідуальних теплових пунктів в багатоквартирних
будинках, під’єднаних до систем централізованого теплопостачання.
4. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
та комунальних послуг:
4.1.забезпечити спільно з АМКУ проведення перевірок операторів
газорозподільних систем, операторів систем розподілу електроенергії та
постачальників природного газу і електроенергії відповідно щодо
виконання ними Закону України “Про ринок природного газу” в частині
відокремлення їх діяльності один від одного;
4.2.надати до Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлокомунальних послуг пропозиції щодо внесення змін до Закону України
“Про ринок природного газу” в частині вдосконалення законодавчих вимог
до операторів газорозподільних систем та операторів систем розподілу
електроенергії для забезпечення принципу рівновіддаленості по
відношенню до постачальників природного газу і електроенергії.
5. Рекомендувати органам місцевого самоврядування та обласним державним
адміністраціям збільшити обсяг фінансування Програм енергоефективності,
які фінансуються із місцевих бюджетів в частині стимулювання населення до
впровадження енергоефективних заходів, заміни газових котлів на нові
високоефективні та конденсаційні газові котли.
6. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Верховної Ради
України з питань енергетики та житло-комунальних послуг.
7. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Голова Верховної Ради
України
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