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[Щодо забезпечення у Законопроекті № 6000
від 15.09.2021 р. «Про Державний бюджет
України на 2022 рік» фінансування Урядової
програми «Теплі кредити» для одноповерхових
житлових будівель на 2022 відповідно до вимог
ЗУ «Про енергетичну ефективність».]

Асоціація енергетичних аудиторів
України

Голові Комітету Верховної Ради
України з питань бюджету
Арістовичу Юрію Юрійовичу

Шановний Юрій Юрійович,
Від імені Асоціації «Європейсько-українське енергетичне агентство» (ЄУЕА) та
Громадської організації «Асоціація енергетичних аудиторів України», ми висловлюємо
Вам щиру повагу.
Цим листом маємо на меті звернути Вашу увагу на відсутність фінансування на
2022 рік Урядової програми «Теплі кредити», що була затверджена Постановою №
1056 від 17 жовтня 2011 р. Кабінетом Міністрів України. Програма «Теплі кредити»
продовж 2015-2021 років мала успіх у стимулюванні впровадження
енергоефективності в багатоквартирних та одноповерхових житлових будівлях
(приватні будівлі), понад 870 тисяч домогосподарств скористались програмою з
енергоефективності і отримали компенсацію у розмірі майже 3,5 млрд гривень.
Наразі в Україні діє програма «Енергодім» Державного Фонду
енергоефективності, проте вона надає підтримку у впровадженні заходів з
енергоефективності лише для багатоквартирних будинків, що мають юридичний
статус ОСББ (об’єднання співвласників багатоквартирного будинку). Таким чином, в
разі відсутності в законопроекті «Про державний бюджет України на 2022 рік» коштів
на Урядову програму «Теплі кредити», одноповерхові житлові будівлі (приватні
будівлі) залишаться поза стимулюванням енергоефективності.
Хочемо зазначити, що підвищення енергоефективності в житловому секторі – є
нагальною потребою в Україні, оскільки, дозволить знизити платежі за опалення до
60%, стане імпульсом для зростання економіки в усіх регіонах України. Впровадження
енергоефективних заходів матиме не лише позитивний ефект в зменшенні щомісячних
платежів за енергетичні ресурси, але і підвищить економіку загалом, оскільки будуть
затребувані будівельні матеріали, людські ресурси, будівельно-монтажні організації,
які займатимуться фасадними роботами, інженерними мережами. Будуть створені нові
робочі місця, які будуть працювати на підвищення енергетичної безпеки України.
Також, відповідно до вимог ЗУ «Про енергетичну ефективність» щорічно
повинно передбачатися у проекті закону про Державний бюджет України на
відповідний рік видатки на програми з підвищення енергоефективності неменше 1
відсотка видаткової частини бюджету, а це приблизно 14,5 млрд грн.
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У зв’язку з цим, просимо Вас передбачити в Законопроекті № 6000 від 15.09.2021
р. «Про Державний бюджет України на 2022 рік» фінансування Урядової програми
«Теплі кредити» на 2022 відповідно до вимог ЗУ «Про енергетичну ефективність».
Асоціація «Європейсько-українське енергетичне агентство» (ЄУЕА) та
Громадська організація «Асоціація енергетичних аудиторів України» ще раз
висловлюємо Вам запевнення у своїй високій повазі, а також подяку за сприяння в
налагодженні роботи щодо декарбонізації економіки в Україні.
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