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Додаток № 2

Звернення
до Верховної Ради України, Кабінету міністрів України та Міністерства
регіонального розвитку України щодо вирішення проблем енергетичної
безпеки України.
В зв’язку з впровадженням Законодавчої та нормативної бази України
досягнуто певних зрушень в галузі енергозбереження. Відчутного ефекту в
економії енергоносіїв досягнуто за рахунок: зменшення тепловтрат шляхом
встановлення
сучасного
енергоефективного
обладнання,
діяльності
енергоефективних менеджерів, «Угоди мерів» за підтримки Європейського союзу
(~70 міст У країни).
Проте виникла гостра потреба здійснити організаційні заходи щодо
вдосконалення законодавчої та нормативної бази, стимулювання залучення
інвестицій, скорочення дозвільних процедур, пом’якшення фіскальної політики,
стимулювання впровадження альтернативних джерел енергії.
Для вирішення цих проблем
просимо:
Верховну Раду України:
1. Закон України «Про теплопостачання» № 127 від 13.07.2005 року та Закон
України «Про енергозбереження» N 74/94-ВР доповнити вимогами часу по
зменшенню об’ємів споживання газу, враховуючи сучасні технології
відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) та альтернативного палива.
Стимулювати контроль його виконання.
2. Законом України «Про відповідальність за правопорушення в галузі
містобудівної діяльності» № 4220-VI від 22.12.2011р. введені дуже великі
(непосильні) штрафи для проектантів (ГІПів) за невідповідність прийнятих
рішень чинним нормативам та для будівельників – за порушення проектних
рішень і т.д. Штрафи мають розмір - 90 мінімальних зарплат (МЗП) з фізичних
осіб. Чиновники та особи різних відомств,що видають технічні умови та вимоги
і погоджують проектні рішення відповідальності зовсім не несуть. Для
збереження творчої ініціативи проектантів, особливо по втіленню в проекти
новітніх енергозберігаючих технологій (на які нормативи відсутні),
пропонуємо зменшити розмір штрафів до 10% від вартості робіт, як було
раніше (пост. КМУ___________)
Привести у відповідність і інші статті «Закону..» з метою стимулювання
втілення учасниками проектно-будівельної галузі передових зарубіжних та
вітчизняних технологій,які дозволять зменшити об’єм енергоносіїв та вартість
будівництва в цілому.

3. Створити на законодавчому рівні дієві механізми пільгового кредитування
вітчизняних виробників енергозберігаючого обладнання, яке відповідає
європейським нормам.
Кабінет Міністрів України
1. Внести зміни в постанову КМУ № 808 від 28.08.2013р. «Про затвердження
переліку видів діяльності та об’ємів, що становлять підвищену економічну
небезпеку» – п.1 «потужністю 200 кВт і більше» викласти в новій редакції – 20
МВт і більше.
2. Привести у відповідність до Законів У країни (в т.ч. «Про теплопостачання..»)
чинні постанови КМУ, підзаконні акти, розпорядження, відомчі рішення
профільних міністерств (їх орієнтовно 4652 по даним Ляпіної К.М.), які
протирічать (не дають можливості виконувати) діючим законам. Це покращить
інвестиційний клімат та надасть можливість отримати реальні інвестиції в
енергозбереження.
3. Обмежити ввіз в У країну малоефективних теплових насосів (вода-вода), які
мають коефіцієнт перетворення менше 4,5 (ДСТУ Б.В.2,5-44:2010), що б не
опорочити ідею відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) та заощадити кошти на
енергоефективні технології в Україні.
4. Внести зміни в постанову КМУ від 30.10.2007 року № 1268 «Про внесення змін
до правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та
гарячої води і водовідведення». За цією постановою господарю квартири
забороняється відключити самостійно від системи ЦО будинку та використати
альтернативну енергію – сучасні теплові насоси, електроенергію, сонячну енергію
за свій кошт. З метою допомогти мешканцю вижити в цей складний економічний
період, зменшення кількості споживання газу і стимулювання використання
альтернативної та відновлювальної енергії в ОСББ надати мешканцю право
самостійного вибору джерела теплопостачання.
5. Переглянути Постанову НКРЕ № 420 від 19.04.2012 р. і № 1722 від 26.12.2013 р з
метою позбавлення Облгазів монопольного виконання робіт по приєднанню до
мереж газопроводів міст і сіл.
6. Розробити та внести в найкоротші терміни на розгляд Верховної Ради України
проекти базових законів "Про ефективне використання паливно-енергетичних
ресурсів", "Про відновлювану енергетику", "Про енергетичний сервіс" в яких точно
імплементувати основну термінологію і визначення у відповідність профільним
директивам Європейського Союзу.

Міністерство регіонального розвитку
1. Відкоригувати та внести доповнення в ДБН В.2,5-77:2014 «Котельні» (особлива
п.4.9) з можливістю застосування проточних газових водонагрівачів дахових
котелень в будинках громадського призначення.
2. Відкоригувати ДСТУ НБВ.1.2-16:2013 – визначення класу наслідків
(відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва, яке протирічить
ДБН А.2-2-3-2012 додаток «М» (автор Беркута А.В.).
3. Повернути до обов’язкової технічної експертизи об’єкти 2 і 3 категорії
(Укрінвестекспертиза) з метою підвищення якості проектної документації.
4. Привести у відповідність визначення вартості проектних робіт курсу падіння
національної валюти для збереження кадрового інтелектуального потенціалу.
5. Визначити перелік європейських нормативних документів, що підлягають
перекладу для подальшої імплементації в Україні та пріоритетність такого
перекладу. Прийняти на себе координацію фінансування (викуп) вже виконаних
перекладів та фінансування пріоритетних зацікавленим організаціям та
підприємствам.
Прийнято на спільному засіданні Асоціації
АІСЕТУ за участю членів комітету ВРУ з
питань будівництва містобудування і ЖКГ.
26 березня 2015р. м. Біла Церква

