
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України  

від ______________ 2014 р. № ________ 

 

 

КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН 

середньо строкових заходів щодо нормативно-правового забезпечення 

стимулювання зменшення споживання та заміщення природного газу 

підприємствами теплопостачання, промисловими споживачами, бюджетними 

установами та організаціями, населенням, розрахований на впровадження з 2014 

по 2017 роки 

 

 

1. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, 

Київській та Севастопольській міським держадміністраціям надавати статус 

першочергових та пріоритетних інвестиційним проектам з переведення на 

електроопалення та з виробництва енергії з використанням інших видів палива, 

в тому числі заміщення енергоносіїв, отриманих з відновлюваних джерел енергії 

та альтернативних видів палива. 

Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та 

Севастопольській міським держадміністраціям звітувати раз в квартал до 

Міненерговугілля та Держенергоефективності щодо впровадження проектів з 

переведення на електроопалення  та заміщення природного газу іншими видами 

палива, в тому числі заміщення енергоносіями, отриманими з відновлюваних 

джерел енергії та альтернативними видами палива на територіях областей та 

районів. 

Міненерговугіллю та Держенергоефективності за результатами звітувати в 

Кабінет Міністрів України щоквартально. 

 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та 

Севастопольська міські держадміністрації,  

Міненерговугілля, Держенергоефективності 

 

Липень 2014-2017 роки 

 

2. Забезпечити популяризацію успішного досвіду суб’єктів 

господарювання з регіонів України щодо виробництва і споживання інших видів 

палива, в тому числі енергоносіїв, отриманих з відновлюваних джерел енергії та 

альтернативних видів палива шляхом: 

проведення інформаційних кампаній через засоби масової інформації 

стосовно переваг впровадження енергоефективних технологій та пріоритетності 

відновлюваної енергетики, в першу чергу біоенергетики, яка заміщує імпортний 

газ; 

проведення семінарів і тренінгів для представників обласних 

держадміністрацій, заінтересованих органів виконавчої влади, бізнесових 

структур з питань впровадження виробництва і споживання біопалив. 
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Держенергоефективності, Мінрегіон, Мінекономрозвитку,  

Міненерговугілля, Держтелерадіо,  

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та 

Севастопольська міські держадміністрації  

Липень 2014-2017 роки 

 

3. Внести до Кабінету Міністрів пропозиції щодо компенсації різниці в 

тарифах на виробництво теплової енергії з різних видів палива (крім газу), а 

також при постачанні теплової енергії населенню (крім ТЕЦ, ТЕС, АЕС). 

Мінрегіон, Мінфін, Мінекономрозвитку, 

Міненерговугілля, Мінрегіон, НКРЕ, Нацкомпослуг  

 

серпень 2014 року 

 

4. Внести на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта щодо 

запровадження механізму покриття за рахунок бюджету України процентних 

ставок комерційних банків для кредитів, наданих суб’єктам господарювання та 

населенню, під закупівлю енергозберігаючого обладнання, в тому числі 

теплогенеруючого обладнання, що застосовує інші види палива крім природного 

газу. Передбачити  відповідне фінансування з Держбюджету України у 2015-

2017 роки. 

 

Мінфін, Мінекономрозвитку,Мінрегіон, 

Міненерговугілля, Держенергоефективності 

 

липень 2014 року 

 

5. Розробити проекти нормативно-правових актів щодо забезпечення при 

розрахунку собівартості і тарифу на теплову енергію з інших видів палива (крім 

природного газу) врахування, зокрема:  

- застосування механізму прискореної амортизації обладнання;  

- витрат на часткове покриття банківського проценту на обслуговування 

кредиту в комерційному банку; 

- витрат необхідних для реконструкції та ремонту теплових мереж; 

- витрат на придбання, встановлення, обслуговування, повірку тощо 

приладів обліку теплової енергії 

 

НКРЕ, Нацкомпослуг, Мінрегіон, Мінекономрозвитку,  

Мінфін, Міненерговугілля 

 

серпень 2014 року  
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6. Подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект Порядку 

залучення кредитів під державні гарантії у 2014-2017 роках з метою реалізації 

проектів соціально-економічного розвитку в житлово-комунальному 

господарстві України, які стимулюють скорочення споживання газу, 

визначивши в ньому пріоритетними проекти, в тому числі приватних інвесторів, 

з генерації теплової та електричної енергії з інших (крім природного газу) видів 

палива, нарощування виробництва інших вітчизняних видів палива, в тому числі 

вирощування енергетичних плантацій. 

 

Мінфін, Мінекономрозвитку, Мінрегіон, Міненерговугілля, 

Держенергоефективності, НКРЕ, Нацкомпослуг 

 

липень 2014 року 

 

7. Підготувати відповідні проекти нормативно-правових щодо спрощення 

порядку передачі у концесію або продажу приватному інвестору об’єктів 

комунальної теплоенергетики. 
 

Мінрегіон, Мінекономрозвитку, ФДМУ,  

Міненерговугілля, Антимонопольний комітет 

  

липень 2014 року 

 

 

8. Підготувати та подати на розгляд Кабінету Міністрів України проекти 

нормативно-правових актів щодо уточнення поняття “біомаса” шляхом 

поширення його на продукти сільського і лісового господарства та приведення у 

відповідність до Європейської директиви 2009/28/EC.  

 

Мінекономрозвитку, Мінрегіон, Мінагрополітики,  

Міненерговугілля, Мінприроди, Держенергоефективності 

 

липень 2014 року 

 

 

9. Опрацювати доцільність надання державної підтримки на вирощування 

енергетичних культур та форми та механізми такого надання. За результатами, 

внести відповідні пропозиції при підготовці державного бюджету на 2015 та 

наступні роки. 

Підготувати розрахунки щодо очікуваних витрат бюджету на надання 

такої підтримки на створення дослідницької бази. 

 

Мінагрополітики, Мінприроди,  

Мінфін, Мінекономрозвитку 
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липень 2014 року  

 

10. Внести на розгляд Кабінету Міністрів України проект рішення Уряду 

щодо внесення змін до Енергетичної стратегії України до 2030 року в частині 

підвищення обсягів  використання  енергоносіїв, отриманих з відновлюваних 

джерел енергії та альтернативних видів палива. 

 

Міненерговугілля, Мінекономрозвитку, Держенергоефективності, 

Мінагрополітики, Мінрегіон, Мінприроди, НКРЕ 

 

серпень 2014 року 

 

11. Розробити та затвердити «Стратегію теплозабезпечення України до 

2030 р» як складової Енергетичної стратегії України до 2030 року. 

 

Мінрегіон, Міненерговугілля, Мінекономрозвитку, 

Держенергоефективності, Мінагрополітики, Мінприроди, НКРКП  

 

серпень 2014 року 

 

12. Розробити та затвердити Національний план дій з відновлюваних 

джерел енергії до 2020 р, як складову виконання зобов’язань України перед 

Європейським Енергетичним Співтовариством. 

 

Держенергоефективності, Мінекономрозвитку, Мінрегіон, 

Міненерговугілля, Мінагрополітики, Мінприроди, НКРЕ 

 

серпень 2014 року 

 

13. Розробити та затвердити Національний план дій з енергоефективності 

до 2020 р, як складову виконання зобов’язань України перед Європейським 

Енергетичним Співтовариством. 

 

Держенергоефективності, Мінекономрозвитку, Мінрегіон, 

Міненерговугілля, Мінагрополітики, Мінприроди, НКРЕ 

 

серпень 2014 року 

 

14. Подати на розгляд Кабінету Міністрів України проекти нормативно-

правових актів щодо внесення змін до актів законодавства у сфері здійснення 

державних закупівель стосовно довготривалих (до 5 років) зобов’язань, у тому 

числі за кредитами, лізинговими угодами під час реалізації енергоефективних 

проектів, наслідком яких є заміщення газу при виробництві тепла іншими 

видами палива, передбачивши можливість укладання замовниками угод на строк 

до п’яти років. 
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Мінекономрозвитку, Мінфін,  

Мінрегіон, Міненерговугілля 

 

липень 2014 року 

 

15. Розробити технічні умови приймання в газотранспортну систему 

України біометану.  

Розробити механізми стимулювання виробництва та споживання 

біометану.  

 

Міненерговугілля, НАК «Нафтогаз України», 

Мінекономрозвитку, Мінфін, Держенергоефективності 

 

жовтень 2014 року 

 

16. Опрацювати питання перенесення функцій на встановлення тарифів на 

теплову енергію з відновлюваних джерел з НКРЕ до НКРКП. Підготувати та 

внести до ВР України законопроект, що врегульовує ці питання.  

 

Міненерговугілля, Мінрегіон, НКРЕ, НКРКП, 

Мінекономрозвитку, Мінфін, Держенергоефективності 

 

серпень 2014 року 

 

17. Підготувати та внести до ВР України законопроект «Про 

енергоефективність будівель». Розробити механізми стимулювання 

термомодернізації будівель.  

 

Мінрегіон, Міненерговугілля, НКРЕ, НКРКП, 

Мінекономрозвитку, Мінфін, Держенергоефективності 

 

серпень 2014 року 

 

 

18. Внести до КМУ проект змін до Закону України "Про теплопостачання" 

(стаття 20) в частині відмови від обмеження рівня рентабельності для 

виробників теплової енергії, які не використовують природний газ у якості 

палива (крім ТЕЦ, ТЕС і АЕС). 

       Міненерговугілля, Мінрегіонбуд, Мінекономрозвитку,  

          НКРЕ, НКРКП, Держенергоефективності 

          серпень 2014 року. 
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19. Підготувати програму переведення компресорних станцій ПАТ 

"Укртрансгаз" на електричний привід з метою скорочення споживання 

природного газу. 

         Міненерговугілля, Мінфін, ПАТ "Укртрансгаз 

          грудень 2014 року". 

20. Вжити заходів щодо забезпечення максимально можливого заміщення 

природного газу вугіллям або іншими видами палива вітчизняного виробництва 

на діючих ТЕЦ. 

 

Міненерговугілля, НКРЕ,  

Мінприроди, Мінекономрозвитку 

 

2014-2017 роки 

 

21.  Опрацювати питання запровадження санкцій до непобутових споживачів 

природного газу у разі перевищення ними лімітів споживання. 

       Мінекономрозвитку, Мінрегіонбуд, Міненерговугілля, 

          НКРЕ, НКРКП, Держенергоефективності 

          серпень 2014 року. 

22. Подати до КМУ проект змін до Закону України "Про ринок природного газу" 

щодо введення тимчасового мораторію на видачу технічних умов на приєднання 

споживачів природного газу в умовах обмеження постачання природного газу. 

   Міненерговугілля, Мінрегіонбуд, Держенергоефективності, 

        Мінекономрозвитку,  НКРЕ, НКРКП  

                жовтень 2014 року. 

23. Подати до КМУ проект постанови КМУ стосовно оптимізації соціальних 

норм споживання комунальних послуг побутовими споживачами, в тому числі 

газу, в разі відсутності лічильників. 

 

Мінрегіонбуд, Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики, Міненерговугілля, 

          НКРЕ, НКРКП, Держенергоефективності 

          серпень 2014 року. 

 

 


