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Володимиру Ґройсману 

 

ВІДОЗВА АСОЦІАЦІЇ «ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ МІСТА УКРАЇНИ» 

до ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ та КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
 

З огляду на: 

 глобальну зміну клімату,  спричинену глобальним потеплінням, наслідки якої дедалі відчутніші в 
Україні, 

 масове використання викопного палива, як головний чинник надмірних викидів в атмосферу СО₂ та 
інших парникових газів, 

 найбільший внесок у виникнення цієї ситуації саме міських житлових і  громадських будівель, як 
найбільшого споживача традиційних енергоносіїв (головним чином, для потреб опалення), 

 неприпустиме марнотратство енергії під  час опалення через низьку якість будівель в Україні, 
близько 90% яких споруджено до 1991 року, 

 унікальність будівель, як життєво важливого продукту людської діяльності з одним із найдовших 
термінів експлуатації, що має відчутний вплив на людське здоров’я і якість природного довкілля, 

 майбутню масштабну відбудову зруйнованих московським окупантом населених пунктів на сході 
України,  

та спираючись на: 

 Паризьку угоду в межах Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату, ратифіковану Україною, 

 Концепцію реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року, схвалену 
урядом, 

 Енергетичну стратегію України до 2035 року, схвалення якої очікується,   

 Національний план дій з енергоефективності до 2020 року, підготовлений Україною, як Договірною 
Стороною Енергетичного Співтовариства, 

 офіційний курс України на повноцінне членство в ЄС, що передбачає імплементацію європейських 
енергетичних стандартів і норм до українського законодавства (цьому сприятиме скоре завершення 
ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом), 

 напрацьований досвід країн-членів ЄС із приготування до переходу на обов’язковий стандарт 
«будівля з майже нульовим споживанням енергії» для всіх нових будівель з 31 грудня 2020 року (для 
громадських будівель – з 31 грудня 2018 року) згідно з Директивою Європейського парламенту та 
Ради 2010/31/ЄС, 

ми, міські голови 72 міст-членів Асоціації «Енергоефективні міста України» та 110 українських міст-
підписантів Угоди мерів задля клімату й енергії, офіційною структурою підтримки якої в Україні є 
Асоціація, вважаємо, що: 

 подальше нарощування  енергетичних потужностей в Україні має сенс лише за умови врахування всіх 
можливостей зменшення попиту на енергію через радикальне підвищення ефективності її 
використання, насамперед, у секторі будівель (як уже збудованих, так і майбутніх), 

 наявні сьогодні новітні архітектурні вирішення та будівельні технології, матеріали і конструкції 
дозволяють докорінно змінити дотеперішню практику термореновації фонду будівель та нового 



будівництва без потреби наступних інтервенцій в міру подорожчання традиційних енергоносіїв, 
оскільки їхнє споживання відразу спадає до мінімуму, що уможливлює повний перехід на 
відновлювані джерела енергії, 

та звертаємось до центральних органів законодавчої і виконавчої влади – Верховної Ради України та 
Кабінету Міністрів України – з одностайною вимогою забезпечити якнайшвидше допрацювання, ухвалення, 
а відтак неухильне виконання комплексу необхідних законів, спрямованих на подолання затяжного 
зволікання з вирішенням проблеми незадовільної енергоефективності будівель, а саме: 

 4941-д «Про енергоефективність будівель», 

 5598 «Про фонд енергоефективності», 

 4901 «Про комерційний облік комунальних послуг», 

 1581-д «Про комунальні послуги», 

а також наступних підзаконних актів. 

Даний комплекс законів повинен забезпечити: 

 сучасні державні енергетичні стандарти і норми нового будівництва та глибокої термореновації вже 
зведених будівель із зазначенням конкретних термінів їхнього запровадження,   

 дієвий контроль за їхнім дотриманням та посилену відповідальність за неналежне виконання 
будівельних/термореноваційних робіт і корупцію, 

 обов’язкову енергетичну сертифікацію будівель, як важливого чинника формування їхньої ринкової 
вартості, 

 преференційне фінансове стимулювання добровільного завчасного переходу на нові стандарти як 
виконавців, так і замовників через продаж кращих ділянок під забудову за меншу ціну, зменшення 
податкової ставки, отримання кредиту на більш вигідних умовах, компенсацію відсотків по кредитах 
тощо,  

 високоякісне кадрове та науково-технічне забезпечення архітектурної і будівельної галузей через: 

 запровадження нових та оновлення старих навчальних програм і спеціальностей у профільних 
закладах вищої і професійно-технічної освіти, 

 організацію курсів підвищення кваліфікації для різних категорій фахівців із обов’язковим 
складанням підсумкового іспиту для отримання відповідного свідоцтва державного зразка, 

 всебічну підтримку та заохочення до технічної творчості і винахідництва в галузі архітектури й 
будівництва, 

 виховання добре обізнаного, вимогливого замовника за допомогою регулярних масових 
інформаційних і освітніх кампаній  з питань енергоефективної реновації будівель та 
енергоефективного будівництва. 

Окрім очевидних вигод – зменшення видатків на енергію й обслуговування будівель, послаблення 
антропогенного навантаження на довкілля впродовж усього циклу існування будівлі та забезпечення 
комфортного і здорового середовища для її користувачів –  комплексне виконання такої програми дасть ще й 
потужній поштовх для підприємництва, пов’язаного з архітектурною і будівельною галузями, сприяючи 
масовому створенню нових робочих місць. 

Подальше ж зволікання із вирішенням цих питань 
остаточно відкине нашу країну на десятиліття назад! 

 

За дорученням міських голів вищезгаданих міст                                         

 

Володимир Гаразд 

Президент Асоціації «Енергоефективні міста України», 
міський голова Долини 

 

 


