
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Р І Ш Е Н Н Я

16.11.2017                                                                                                   №7/37-1676

                                                                               м. Лиман

Про  затвердження  Програми

часткового  відшкодування

відсоткових  ставок  за

залученими  кредитами,  що

надаються  фізичним  особам,

об’єднанням  співвласників

багатоквартирних  будинків   на

2018-2019  роки

З  метою  стимулювання  населення  до  впровадження  енергоефективних  та

енергозберігаючих  заходів  та  заохочення  громад  до  підвищення  рівня

енергоефективності й енергозбереження на об'єктах житлового сектору, враховуючи

значимість  та  актуальність  підвищення  ефективності  і  зменшення  обсягів

використання  енергетичних  ресурсів,  відповідно  до   ст.  26  Закону  України  „Про

місцеве самоврядування в Україні”,   міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму часткового відшкодування відсоткових ставок за залученими

кредитами,  що  надаються  фізичним  особам,  об’єднанням  співвласників

багатоквартирних будинків   на  2018-2019   роки, що додається.

2.  Фінансовому  управлінню  міської  ради  (Пилипенко)  передбачати  в  проекті

бюджету об’єднаної територіальної громади видатки на фінансування заходів даної

Програми на 2018-2019 роки, за наявності відповідних коштів в бюджеті.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань планування,

фінансів,  бюджету,  соціально-екомічного  розвитку,   інвестиційної  діяльності  та

регуляторної  політики  (Коломацький)  та  з  питань  житлово-комунального

господарства  та  комунальної  власності  (Свирид)  та  першого  заступника  міського

голови Драч Ю.А.

Міський голова                                                                 П.Ф. Цимідан



ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Лиманської

міської ради

від __________№_________

ПРОГРАМА

часткового відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами,
що надаються фізичним особам, об’єднанням співвласників

багатоквартирних будинків 

на 2018-2019  роки

1. Загальна  характеристика Програми

Програма  часткового  відшкодування  відсоткових  ставок  за  залученими

кредитами,  що  надаються  фізичним  особам,  об’єднанням  співвласників

багатоквартирних будинків на  2018-2019 роки (далі – Програма) є спеціалізованою

програмою,  орієнтованою  на  підвищення  ефективності  і  зменшення  обсягів

використання енергетичних ресурсів населенням та  членами ОСББ.          

Юридичними підставами прийняття Програми є:
–  Закон  України  «Про  енергозбереження»  затверджений  Верховною  Радою

України від 01  липня 1994  року № 74/94-ВР;

–  Постанова   Кабінету Міністрів  України від  01 березня 2010 року № 243

«Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і

розвитку  сфери  виробництва  енергоносіїв  з  відновлюваних  джерел  енергії  та

альтернативних видів палива на 2010—2015 роки» (зі змінами, внесеними згідно з

Постановою Кабінету  Міністрів України  від 08  квітня 2015 року № 231);

−  Постанова Кабінету Міністрів  України від  17  жовтня  2011  року  № 1056

«Деякі  питання  використання  коштів  у  сфері  енергоефективності  та

енергозбереження (зі змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету  Міністрів

України  від 08 квітня 2015 року № 231);

Місце реалізації Програми: м.  Лиман.

Спрямованість Програми: соціально-економічний розвиток.

Термін реалізації Програми: 2 роки.

2. Проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Стан  енергетичного  забезпечення  та  споживання.  Характеризуючи  галузь

енергетичного  забезпечення,  необхідно  відзначити,  що  з  метою  опалення  у  світі

споживається  понад  40%  всіх  енергоресурсів.  Проблема  України  в  тому,  що  при

дотриманні  світових  пропорцій  ефективність  енергетичного  забезпечення

залишається вкрай низькою. 

Проблеми  раціонального  використання  енергії  (енергозбереження).
Енергозбереження  –  організаційна,  наукова,  практична,  інформаційна  діяльність



державних органів, юридичних і фізичних осіб, скерована на зниження витрат (втрат)

паливно-енергетичних  ресурсів (ПЕР) у  процесі  їх  видобування,  перероблення,

транспортування,  зберігання,  виробництва,  використання  та  утилізації.  Суть  її

полягає  у  використанні  всього  комплексу  ефективних  заходів,  що  скеровані  на

зниження питомих енерговитрат на виробництво продукції (у т. ч. товарної енергії) і

підвищення продуктивності праці.

Сучасний стан проблеми енергоспоживання і енергозбереження.  Україна є

країною з надзвичайно високим рівнем енергозатрат, викликаним незбалансованою

структурою енергоспоживання та нераціональним використанням енергії.

Основні проблеми енергетичного сектору:

- високий рівень енергоємності, значна залежність від імпортного газу, нафти і

ядерного палива, низька ефективність використання енергії;

- місцеві (власні) природні джерела енергії обмежені запасами вугілля, нафти та

газу, невеликими запасами гідроресурсів і значними запасами низькоякісного урану.

3. Мета  Програми

Метою Програми є:

 -  реалізація  комплексу  заходів  із  термомодернізації  будівель  та

альтернативного енергозабезпечення.

–  зменшення  споживання  паливно-енергетичних  ресурсів  населенням  через

стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів;

–  сприяння  розвитку  галузі  енергоефективного  будівництва  і  реконструкції,

забезпечення умов щодо виявлення й залучення вітчизняних та іноземних інвестицій;

– зменшення обсягу субсидій для населення за спожиті енергоносії;

–  популяризація  економічних,  екологічних  і  соціальних  переваг

енергозбереження, підвищення громадського освітнього рівня у цій сфері.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, строки та етапи
виконання Програми

Концептуальні  положення  і  головні  напрями  енерго-  та
ресурсозбереження.  Кінцева мета енергоощадної політики – скорочення витрат на

утримання  та  експлуатацію  житла  і  соціальної  інфраструктури.  Зауважимо,  що

житлові будинки всіх типів є найбільшими споживачами енергії.

За оцінками як вітчизняних, так і закордонних експертів, потенціал економії

електроенергії в будинках і спорудах дорівнює 50 – 65%, а теплової енергії – близько

50%.

Втрати  теплової  енергії  будинком,  а  також  потенціал  енергозбереження

сьогодні має такий розподіл:

- зовнішні стіни – 40% (потенціал економії – 70%);

- вікна, двері – 25% (потенціал економії – 50%);



- вентиляція – 15% (потенціал економії – 65%);

- гаряча вода – 10% (потенціал економії – 30%);

- дах, підлога – 8% (потенціал економії – 50%);

- трубопроводи, арматура – 2% (потенціал економії – 35%).

Як  видно,  втрати   тепла   в  основному   відбуваються  через  вікна,  стіни,

горища,  підлогу  та  за  рахунок  вентиляції.  Враховуючи  загальну  кількість

будинків і споруд та питомі витрати енергії на їх теплозабезпечення, необхідно

приділяти величезну увагу теплоізоляції та енергозбереженню. 

До економії витрат ресурсів і зниження тепловтрат, у першу чергу,

слід віднести енергозбереження у споживачів, системах теплопостачання, опалення,

вентиляції  .  Вирішення  цього  завдання  пов'язане  із  здійсненням  комплексу

інженерно-технічних заходів серед яких є:

-  використання  під  час  будівництва  нових  об'єктів  теплоефективних

стінових панелей, перехід на нові конструктивні рішення з урахуванням підвищених

вимог у частині опору теплопередачі конструкцій;

- розроблення нових технічних рішень з підвищення теплоефективності

зовнішніх стін.

5. Завдання Програми та результативні показники

У  рамках  реалізації даної   Програми  розроблено  ефективний  механізм

стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів, який планується впровадити

на 2018 - 2019 роки. Суть цього механізму полягає в тому, що  бюджет об’єднаної

територіальної  громади відшкодовує  позичальникам   5% відсотків  річних  у

національній валюті за кредитами, отриманими на заходи з енергозбереження, та за

кредитами, отриманими на заходи, орієнтовані на використання альтернативних до

газу джерел енергії. 

Відповідно  до  цього  механізму,  відшкодування  відсотків  здійснюється  на

підставі  договору  про  співробітництво  між  головним  розпорядником  коштів,

передбачених на фінансування заходів з енергозбереження, та кредитно-фінансовою

установою.

Відшкодування  відсотків  здійснюється  за   кредитами  залученими   на

впровадження таких енергозберігаючих заходів:

1) для  членів об’єднань співвласників багатоквартирних будинків:

- обладнання та матеріали для облаштування індивідуальних теплових пунктів;

- регулятори теплового потоку за погодними умовами та відповідне додаткове

обладнання і матеріали до них;

-  вузли  обліку  води  (гарячої,  холодної)  та  теплової  енергії,  зокрема  засоби

обліку та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;

- вікна з двокамерними енергоефективними склопакетами (з енергозберігаючим

склом)  для  місць  загального  користування  (зокрема,  під’їздів,  підвалів,

технічних приміщень, горищ);

-  матеріали для  проведення  робіт  з  теплоізоляції  зовнішніх  стін,  підвальних



приміщень, горищ, покрівель та фундаментів;

- матеріали та обладнання для модернізації систем освітлення місць загального

користування (у тому числі щодо заміни електропроводки, ламп та патронів до

них, встановлення автоматичних вимикачів);

- надання послуг  по  монтажу  енергозберігаючого обладнання.  

2) для  населення:

2.1) одноквартирні житлові будинки:

-  котли  з  використанням  будь-яких  видів  палива  та  енергії  (за  винятком

природного газу);

- радіатори опалення з терморегуляторами;

-вікна з двокамерними енергоефективними склопакетами (з енергозберігаючим

склом);

- рекуператори тепла вентиляційного повітря;

-  матеріали для  проведення  робіт  з  теплоізоляції  зовнішніх  стін,  підвальних

приміщень, горищ, покрівель та фундаментів;

- теплові насоси;

     Протягом 2017 року мешканці  Лиманської  об'єднаної  територіальної  громади

отримали  кредит  на загальну суму 2 479 170 грн. на придбання енергоефективних

матеріалів матеріалів. В рамках «Реалізація Державної цільової економічної програми

енергоефективності»  буде  надана  компенсація  35%  суми  кредиту   на  придбання

енергоефективного обладнання/матеріалів для фізичних осіб; 

 Таким  чином,  спостерігається   чітка  тенденція,  що  населення  все  частіше

схиляється до комплексного вирішення проблем енергозбереження.

       

6. Напрями діяльності і заходи Програми
1) Визначення джерел фінансування заходів з енерго - і ресурсозбереження:

-  обсяг   коштів  на  реалізацію  Програми  щорічно  визначається  при

затвердженні  бюджету об’єднаної територіальної громади та за потреби, коригується

протягом року в межах можливостей  бюджету.

2)  Стимулювання енерго- і ресурсозбереження:

-  створення  механізму  пільгового кредитування заходів  з енергозбереження

для населення одноквартирних житлових будинків та ОСББ 

3) Правові й організаційно-економічні заходи:

- удосконалення нормативно-правової бази, тарифної політики, стандартизації, 

- інформаційне забезпечення.

7. Система управління та контролю за ходом виконання програми
Контроль   за  виконанням   Програми   енергозбереження   для  населення  та

об’єднань  співвласників  багатоквартирних  будинків  (ОСББ)   на  2018-2019   роки

здійснює  відділ   екології  та  природних  ресурсів  виконавчого  комітету   шляхом

узагальнення  поточної  звітності   кредитно-фінансових   установ  з  якими  був



укладений Договір  про співробітництво  та   періодичної    вибіркової перевірки

позичальників на предмет  цільового  використання коштів.

Програму розроблено відділом екології та природних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради

Начальник відділу

 екології та природних ресурсів 

 виконавчого комітету                                     В.Д.Лебеденко

Секретар міської ради                                                                       Т.Ю.Каракуц



Додаток №1

Ресурсне забезпечення регіональної Програми 

тис.грн.

Орієнтовні обсяги

фінансування

Програми

Етапи виконання програми Усього витрат на

виконання Програми

2018р. 2019р.

Обсяг фінансових 

ресурсів усього, 200,0 200,0 400,0

у тому числі: 

бюджет  об’єднаної

територіальної

громади

200,0 200,0 400,0

інші джерела - - -

 Начальник відділу

 екології та природних ресурсів 

 виконавчого комітету                                     В.Д.Лебеденко

Секретар міської ради                                                                       Т.Ю.Каракуц



Додаток №2

Напрями діяльності та заходи  регіональної (комплексної)  Програми
№
з/п

Назва
напряму

діяльності
(пріоритетн
і завдання)

Перелік заходів
Програми

Термін
виконання

заходу

Виконавці Джерела
фінансування

Орієнтовані обсяги
фінансування

(вартість), тис.грн.

Очікуваний
результат

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Впроваджен

ня

енергозберіг

аючих

заходів

серед

ОСББ

Компенсація

відсоткової   ставки

(5% річних)  по

кредитам на заходи  з

енергозбереження

для 

  ОСББ  

2018-2019

роки

Виконавчий

комітет

Лиманської

міської ради

бюджет

об’єднаної

територіальної

громади

200,0 Зменшення

споживання

природного газу

населенням

 на  20%.

2 Впроваджен

ня

енергозберіг

аючих

заходів

серед

населення

Компенсація

відсоткової   ставки

(5% річних)  по

кредитам на заходи  з

енергозбереження

для населення

2018-2019

роки

Виконавчий

комітет

Лиманської

міської ради

бюджет

об’єднаної

територіальної

громади

200,0 Зменшення

споживання

природного газу

населенням

 на  10%.

  

Начальник відділу

 екології та природних ресурсів 

 виконавчого комітету                                     В.Д.Лебеденко

Секретар міської ради                                                                       Т.Ю.Каракуц


