
Додаток 
до Програми стимулювання об’єднань 
співвласників багатоквартирних будинків, 
житлово-будівельних кооперативів Харківської 
області до впровадження енергоефективних 
заходів на 2016 – 2020 роки, затвердженої 
рішенням обласної ради  
від «__»_________ 2015 № ____ 
(_________ сесія ______ скликання) 

 
ЗАХОДИ 

з виконання Програми стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів 
Харківської області до впровадження енергоефективних заходів на 2016 – 2020 роки 

у тому числі за роками: № 
п/п 

Найменування заходу Відповідальні  
за виконання 

Джерела 
фінансування 

Прогнозний 
обсяг фінан-

сування,  
тис. грн. 

2016 
рік  

2017 
рік 

2018 
рік 

2019 
рік 

2020 
рік 

Очікуваний 
результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Налагодження співробітництва з 

філією – Харківським обласним 
управлінням АТ «Ощадбанк», 
Харківською обласною дирекцією 
АБ «Укргазбанк», філією 
АТ «Укрексімбанк» у м. Харкові 
щодо кредитування 
енергоефективних заходів ОСББ та 
ЖБК 

Департамент 
житлово-

комунального 
господарства та 

розвитку 
інфраструктури 

Харківської обласної 
державної 

адміністрації 

- 0 0 0 0 0 0 Запровадження 
механізмів 
реалізації 

енергоефективних 
заходів у 

багатоквартирном
у житловому 

фонді області із 
залученням 

кредитних коштів 
2. Проведення інформаційно-

роз’яснювальної роботи з 
представниками ОСББ, ЖБК щодо 
участі у Програмі шляхом 
проведення тематичних нарад, 

Департамент 
житлово-

комунального 
господарства та 

розвитку 

- 0 0 0 0 0 0 Підвищення 
обізнаності 

споживачів з 
питань енерго-
ефективності 



«круглих столів», висвітлення 
відповідної інформації на офіційних 
веб-сайтах місцевих органів влади, 
через місцеві засоби масової 
інформації тощо 

інфраструктури 
Харківської обласної 

державної 
адміністрації, філія – 
Харківське обласне 

управління 
АТ «Ощадбанк», 

Харківська обласна 
дирекція 

АБ «Укргазбанк», 
філія 

АТ «Укрексімбанк» 
у м. Харкові 

3. Здійснення відшкодування 
позичальникам частини суми 
кредиту в розмірі 20 відсотків суми 
кредиту, залученого на придбання 
енергоефективного обладнання 
та/або матеріалів, до яких належать: 
- 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 

Департамент 
житлово-

комунального 
господарства та 

розвитку 
інфраструктури 

Харківської обласної 
державної 

адміністрації, філія – 
Харківське обласне 

управління 
АТ «Ощадбанк», 

Харківська обласна 
дирекція 

АБ «Укргазбанк», 
філія 

АТ «Укрексімбанк» 
у м. Харкові 

Обласний 
бюджет 

6500 1100 1200 1300 1400 1500 Зменшення 
обсягу 

споживання 
енергоносіїв у 

багато-
квартирному 
житловому 

фонді, 
підвищення 

енергоефектив-
ності багато- 
квартирних 
будинків та 

створення більш 
комфортних 

умов 
проживання в 

них, активізація 
процесу 

створення ОСББ 
в області, 



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 заміни 
електропроводки, ламп та патронів 
до них, установлення автоматичних 
вимикачів). 

зменшення 
фінансового 

навантаження на 
ОСББ та ЖБК в 

ході 
впровадження 

енергоефектив-
них заходів 

 


