
 
7. ЗАХОДИ 

щодо виконання Програми відшкодування відсотків за кредитами, отриманими населенням Харківської області на 
впровадження енергозберігаючих заходів, на 2016 – 2020 роки 

 

у тому числі за роками: № 
п/п 

Найменування заходу Відповідальні 
за виконання 

Джерела 
фінансуван-

ня 

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 «Укрсімбанк» у м.Харкові щодо 
кредитування енергоефективних 
заходів населенням Харківської 
області 

Управління 
паливно-

енергетичного 
комплексу 

Харківської 
обласної державної 

адміністрації 

- 0 0 0 0 0 0 Запровадження 
механізмів 
реалізації 
енергоефективних 
заходів 
населенням 
області із 
залученням 
кредитних 
коштів 

2. Проведення інформаційно-
роз’яснювальної роботи серед 
населення шляхом висвітлення 
відповідної інформації на 
офіційних веб-сайтах місцевих 
органів влади, через місцеві засоби 
масової інформації тощо 

Управління 
паливно-

енергетичного 
комплексу 

Харківської 
обласної державної 

адміністрації,  
філія – Харківське 
обласне управління 

АТ «Ощадбанк», 
Харківська обласна 

дирекція 
АБ «Укргазбанк», 

філія АТ 
«Укрсімбанк» у 

м.Харкові 

- 0 0 0 0 0 0 Підвищення 
обізнаності 
споживачів з 
питань енерго-
ефективності 

 



 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

3. Здійснення відшкодування 
населенню частини відсотків у 
розмірі 15 % річних у національній 
валюті (але не більше ніж 
відсоткова ставка, передбачена 
кредитною угодою) за кредитами, 
отриманими: 

- для придбання котлів з 
використанням будь-яких видів 
палива та енергії (за винятком 
природного газу та електроенергії, 
крім електричного 
теплоакумуляційного обігріву та 
гарячого водопостачання) та 
відповідного додаткового 
обладнання і матеріалів до них; 

- на придбання 
енергоефективного обладнання 
та/або матеріалів, до яких 
належать: 
для одно- та двоквартирних 
житлових будинків: 

- радіатори опалення, 
регулятори температури повітря (у 
тому числі автоматичні) та 
відповідне додаткове обладнання і 
матеріали до них; 

- вікна та балконні двері з 
енергозберігаючим склом (крім 
однокамерних) та відповідне 

Управління 
паливно-

енергетичного 
комплексу 

Харківської 
обласної державної 

адміністрації, 
філія – Харківське 
обласне управління 

АТ «Ощадбанк», 
Харківська обласна 

дирекція 
АБ «Укргазбанк», 

філія АТ 
«Укрсімбанк» у 

м.Харкові 

Обласний 
бюджет 

6000 1000 1100 1200 1300 1400 Зменшення 
обсягу 
споживання 
енергоносіїв 
населенням 
Харківської 
області 



 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

додаткове обладнання і матеріали 
до них; 

- рекуператори тепла 
вентиляційного повітря та 
відповідне додаткове обладнання і 
матеріали до них; 

- вузли обліку води (гарячої, 
холодної), зокрема засоби 
вимірювальної техніки (прилади 
обліку, лічильники) та відповідне 
додаткове обладнання і матеріали 
до них; 

- багатозонний 
(багатотарифний) прилад обліку 
електричної енергії (лічильник 
активної електричної енергії) та 
відповідне додаткове обладнання і 
матеріали до нього; 

- обладнання і матеріали для 
проведення робіт з теплоізоляції 
(термомодернізації) зовнішніх стін, 
підвальних приміщень, горищ, 
покрівель та фундаментів; 

- теплонасосна система 
опалення та/або гарячого 
водопостачання та відповідне 
додаткове обладнання і матеріали 
до неї; 

- система сонячного 
теплопостачання та/або гарячого 



 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

водопостачання та відповідне 
додаткове обладнання і матеріали 
до неї; 
для квартир багатоквартирних 
житлових будинків: 

- радіатори опалення, 
регулятори температури повітря 
(у тому числі автоматичні) та 
відповідне додаткове обладнання і 
матеріали до них; 

- вікна та балконні двері з 
енергозберігаючим склом (крім 
однокамерних) та відповідне 
додаткове обладнання і матеріали 
до них; 

- вузли обліку води (гарячої, 
холодної) та теплової енергії, 
зокрема засоби вимірювальної 
техніки (прилади обліку, 
лічильники) та відповідне 
додаткове обладнання і матеріали 
до них; 

- багатозонний 
(багатотарифний) прилад обліку 
електричної енергії (лічильник 
активної електричної енергії) та 
відповідне додаткове обладнання і 
матеріали до нього 

 

Перший заступник голови обласної ради            В. Коваленко 


