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3. Бюджетні кошти використовуються за програмою “Реалізація 

Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-

2016 роки” з урахуванням положень Меморандуму між Україною та 

Європейським Союзом про порозуміння щодо співробітництва в 

енергетичній галузі від 1 грудня 2005 р. та Енергетичної стратегії 

України на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 1071, і спрямовуються на 

здійснення заходів, що передбачені Державною цільовою економічною 

програмою енергоефективності і розвитку сфери виробництва 

енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів 

палива на 2010-2016 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів 

України від 1 березня 2010 р. № 243 (далі - Програма), зокрема на: 

(…) 

3) стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків, житлово-будівельних кооперативів до впровадження 

енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, 

залучених на придбання: 

обладнання і матеріалів для облаштування індивідуальних теплових 

пунктів, у тому числі регуляторів теплового потоку за погодними 

умовами та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них; 

обладнання і матеріалів для проведення робіт з термомодернізації 

внутрішньобудинкових систем опалення та систем гарячого 

водопостачання; 

теплонасосної системи для водяної системи опалення та/або гарячого 

водопостачання та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до 

неї; 

системи сонячного теплопостачання та/або гарячого водопостачання та 
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відповідного додаткового обладнання і матеріалів до неї; 

обладнання і матеріалів для модернізації систем освітлення місць 

загального користування (у тому числі електропроводки, автоматичних 

вимикачів, ламп (крім ламп розжарювання), патронів до них); 

вузлів обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засобів 

вимірювальної техніки (приладів обліку, лічильників), приладів-

розподілювачів та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до 

них; 

багатозонних (багатотарифних) приладів обліку електричної енергії 

(лічильників активної електричної енергії) та відповідного додаткового 

обладнання і матеріалів до них; 

обладнання і матеріалів для проведення робіт з теплоізоляції 

(термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, 

покрівель та фундаментів; 

світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім 

однокамерних), у тому числі вікон та балконних дверей у квартирах, для 

місць загального користування (під’їздів), підвалів, технічних 

приміщень, горищ, та відповідного додаткового обладнання і матеріалів 

до них; 

дверей для місць загального користування (під’їздів), підвалів, технічних 

приміщень, горищ та відповідного додаткового обладнання і матеріалів 

до них; 
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4) стимулювання населення до впровадження енергоефективних 

заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів, залучених на 

придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії 

(крім природного газу та електроенергії) та відповідного додаткового 

обладнання і матеріалів до них; 
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придбання: 

для одно- та двоквартирних житлових будинків: 

- радіаторів водяної системи опалення, регуляторів температури 

повітря (в тому числі автоматичних), та відповідного додаткового 

обладнання і матеріалів до них; 

- рекуператорів теплоти вентиляційного повітря та відповідного 

додаткового обладнання і матеріалів до них; 

- теплонасосної системи для водяної системи опалення та/або 

гарячого водопостачання та відповідного додаткового обладнання і 

матеріалів до неї; 

- системи сонячного теплопостачання та/або гарячого водопостачання 

та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до неї; 

- вузлів обліку води (гарячої, холодної), зокрема засобів 

вимірювальної техніки (приладів обліку, лічильників) та відповідного 

додаткового обладнання і матеріалів до них; 

- багатозонних (багатотарифних) приладів обліку електричної енергії 

(лічильників активної електричної енергії) та відповідного додаткового 

обладнання і матеріалів до них; 

- обладнання і матеріалів для проведення робіт з теплоізоляції 

(термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, 

покрівель та фундаментів; 

- світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім 

однокамерних), у тому числі вікон та балконних дверей, та відповідного 

додаткового обладнання і матеріалів до них; 

для квартир у багатоквартирних житлових будинках: 

- радіаторів водяної системи опалення, регуляторів температури 
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обладнання і матеріалів до них; 
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5. Використання бюджетних коштів для здійснення заходів, 

передбачених пунктом 3 цього Порядку, здійснюється за такою 

процедурою: 

(…) 

4) для здійснення заходів, передбачених підпунктами 3, 4 і 4
1 

пункту 

3 цього Порядку, Держенергоефективності щомісяця до 25 числа 

наступного періоду на підставі укладених договорів про взаємодію з 

публічними акціонерними товариствами “Державний ощадний банк 

України”, “Державний експортно-імпортний банк України”, публічним 

акціонерним товариством акціонерний банк “Укргазбанк” (далі - 

уповноважені установи) та зведеного реєстру позичальників, які мають 

право на отримання відшкодування, передбаченого підпунктами 3, 4 і 

4
1
 пункту 3 цього Порядку, перераховує бюджетні кошти, що підлягають 

відшкодуванню позичальникам, на рахунки відповідних уповноважених 

установ для погашення частини суми кредиту. Уповноважені установи 

протягом трьох робочих днів перераховують такі кошти на розрахункові 

рахунки відповідних позичальників, що відкриті в уповноважених 

установах, для погашення частини суми кредиту. 

 

Кредит надається позичальникам в національній валюті 

уповноваженими установами для цілей кредитування, передбачених 

підпунктами 3, 4 і 4-
1
 пункту 3 цього Порядку. Цілями кредитування за 

кредитним договором є придбання енергоефективного обладнання та/або 

матеріалів, котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії 

(крім природного газу та електроенергії), визначених підпунктами 3, 4 і 

4
1
 пункту 3 цього Порядку. 
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установах, для погашення частини суми кредиту.  

 

Кредит надається позичальникам в національній валюті уповноваженими 

установами для цілей кредитування, передбачених підпунктами 3, 4 і 4-
1
 

пункту 3 цього Порядку. Цілями кредитування за кредитним договором є 

придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, котлів з 

використанням будь-яких видів палива та енергії (крім природного газу 

та електроенергії), визначених підпунктами 3, 4 і 4
1
 пункту 3 цього 

Порядку. 

Кредит надається позичальникам за умови наявності будинкових 

та/або індивідуальних вузлів обліку споживання комунальних 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для отримання позичальниками відшкодування частини суми 

кредиту уповноважені установи подають Держенергоефективності 

щомісяця до 15 числа наступного періоду два примірники зведеного 

реєстру позичальників, які мають право на отримання відшкодування, 

передбаченого підпунктами 3, 4 і 4 -

1 пункту 3 цього Порядку. 

 

Позичальники, що отримали в звітному місяці кредит, але не подали 

до уповноваженої установи визначені умовами кредитного договору 

документи, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, 

послуг (газу, який використовується для потреб опалення, та/або 

теплової енергії (в тому числі на послуги з опалення), води (гарячої, 

холодної), електричної енергії) у будівлі та/або відокремлених її 

частинах, де будуть впроваджуватись заходи енергозбереження за 

рахунок кредитних коштів. За відсутності будинкових та/або 

індивідуальних вузлів обліку комунальних послуг (газу, який 

використовується для потреб опалення, та/або теплової енергії (в 

тому числі на послуги з опалення), води (гарячої, холодної), 

електричної енергії) кредит надається позичальникам, якщо кошти 

будуть використані, в тому числі, для придбання і встановлення 

таких вузлів обліку, зокрема засобів вимірювальної техніки 

(приладів обліку, лічильників) та відповідного додаткового 

обладнання і матеріалів до них. 
 

Держенергоефективності доводить уповноваженим установам 

помісячний розподіл коштів, передбачених у державному бюджеті на 

відповідний рік для виплати відшкодування частини суми кредитів, 

окремо за кожним із заходів, визначених підпунктами 3, 4 і 4
1
 пункту 

3 цього Порядку (далі – помісячний розподіл коштів). Помісячний 

розподіл коштів здійснюється Держенергоефективності в межах 

затвердженого помісячного плану асигнувань прямопропорційно 

усередненій за попередні 12 місяців частці обсягів виплаченого 

відповідній уповноваженій установі відшкодування частини суми 

кредитів. Держенергоефективності з урахуванням динаміки обсягів 

виплати відшкодування частини суми кредитів має право вносити 

зміни до помісячного розподілу коштів, про що інформує 

уповноважені установи до першого числа місяця, в якому вносяться 

зміни. 

 

Для отримання позичальниками відшкодування частини суми 

кредиту уповноважені установи щомісяця до 15 числа наступного 

місяця, , подають Держенергоефективності два примірники зведеного 

реєстру позичальників, які мають право на отримання відшкодування, 

передбаченого підпунктами 3, 4 і 4
1
 пункту 3 цього Порядку у межах, 

визначених  помісячним розподілом коштів. 

Позичальники, що отримали в звітному місяці кредит, але не подали 

до уповноваженої установи документи, що підтверджують цільове 

використання кредитних коштів (далі – підтверджуючі документи), 

включаються уповноваженою установою до зведеного реєстру 



включаються уповноваженою установою до зведеного реєстру 

позичальників у наступних періодах після отримання уповноваженою 

установою таких документів. 

 

 (…) 

У разі коли позичальником є об’єднання співвласників багатоквартирних 

будинків, житлово-будівельний кооператив, у багатоквартирних 

будинках яких зареєстровані (фактично проживають) фізичні особи, 

яким в установленому законодавством порядку призначено субсидію для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, 

відшкодування такому позичальнику частини суми кредиту на 

здійснення заходу, передбаченого підпунктом 3 пункту 3 цього Порядку, 

здійснюється одноразово в розмірі, що розраховується за такою 

формулою (але не більш як 14000 гривень в розрахунку на одну квартиру 

багатоквартирного будинку за одним кредитним договором): 

P = 40% х (Nз - Nс)/Nз + 70% х Nс/Nз, 

де Р - розмір відшкодування, відсотків; 

Nз - загальна кількість квартир багатоквартирного будинку; 

Nс - кількість квартир багатоквартирного будинку, в яких зареєстровані 

(фактично проживають) фізичні особи, яким в установленому 

законодавством порядку призначено субсидію для відшкодування витрат 

на оплату житлово-комунальних послуг 

Відсутній 

 

У кредитному договорі зазначаються цілі кредитування, 

визначені у підпунктах 3, 4 і 4
1
пункту 3 цього Порядку. 

У кредитному договорі у графі “цілі кредитування” зазначається 

посилання на відповідний підпункт пункту 2 додатка 2 до Державної 

цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери 

виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та 

альтернативних видів палива на 2010-2016 роки, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 

(Офіційний вісник України, 2010 p., № 16, ст. 762). 

 

позичальників у наступних періодах після отримання уповноваженою 

установою таких документів. 

 

 (…) 

У разі коли позичальником є об’єднання співвласників багатоквартирних 

будинків, житлово-будівельний кооператив, у багатоквартирних 

будинках яких зареєстровані (фактично проживають) фізичні особи, 

яким в установленому законодавством порядку призначено субсидію для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, 

відшкодування такому позичальнику частини суми кредиту на 

здійснення заходу, передбаченого підпунктом 3 пункту 3 цього Порядку, 

здійснюється одноразово в розмірі, що розраховується за такою 

формулою (але не більш як 14000 гривень в розрахунку на одну квартиру 

багатоквартирного будинку за одним кредитним договором): 

P = 40% х (Nз - Nс)/Nз +  70% х Nс/Nз, 

де Р - розмір відшкодування, відсотків; 

Nз - загальна кількість квартир багатоквартирного будинку; 

Nс - кількість квартир багатоквартирного будинку, в яких зареєстровані 

(фактично проживають) фізичні особи, яким в установленому 

законодавством порядку призначено субсидію для відшкодування витрат 

на оплату житлово-комунальних послуг 

Бюджетні кошти не можуть бути спрямовані на сплату будь-

яких штрафів та/або пені, нарахованих згідно з умовами кредитного 

договору. 

У кредитних договорах вказуються цілі кредитування, визначені 

у підпунктах 3, 4, 4
1
 пункту 3 Порядку, із зазначенням посилання на 

відповідний підпункт пункту 2 додатка 2 до Державної цільової 

економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва 

енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів 

палива на 2010—2018 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 

України від 1 березня 2010р. № 243 (Офіційний вісник України, 2010 p., 

№ 16, ст. 762). 
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За кожним із заходів, передбачених підпунктами 3, 4 і 4 -1 пункту 3 цього 

Порядку, уповноважені установи формують окремий зведений реєстр 

позичальників, який повинен містити такі відомості: 

повне найменування юридичної особи - позичальника або прізвище, ім’я, 

по батькові фізичної особи - позичальника; 

ідентифікаційний код юридичної особи - позичальника (код згідно з 

ЄДРПОУ) або реєстраційний номер облікової картки платника (або 

інформацію про відсутність такого номера); 

місце проживання фізичної особи - позичальника (із зазначенням адреси 

реєстрації, якщо вона відрізняється від адреси місця проживання) або 

місцезнаходження юридичної особи - позичальника; 

відомості про призначення фізичній особі - позичальнику субсидії для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (у разі, 

коли позичальником є одержувач такої субсидії); 

відомості про кількість квартир багатоквартирного будинку, в яких 

зареєстровані або фактично проживають фізичні особи, яким в 

установленому законодавством порядку призначено субсидію для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (у разі, 

коли позичальником є об’єднання співвласників багатоквартирних 

будинків, житлово-будівельний кооператив, у багатоквартирних 

будинках яких зареєстровані (фактично проживають) фізичні особи, що є 

одержувачами такої субсидії); 

відомості про загальну кількість квартир багатоквартирного будинку, в 

якому впроваджуються заходи відповідно до підпункту 3 пункту 3 цього 

Порядку; 

адреса будинку, в якому впроваджуються заходи відповідно до 

підпунктів 3, 4 і 4 -1 пункту 3 цього Порядку, із зазначенням типу будинку 

(одно-, дво-/багатоквартирний), згідно з даними, повідомленими 

уповноваженій установі позичальником; 

цілі кредитування відповідно до підпунктів 3, 4 і 4 -1 пункту 3 цього 

За кожним із заходів, передбачених підпунктами 3, 4 і 4 -1 пункту 3 цього 

Порядку, уповноважені установи формують окремий зведений реєстр 

позичальників, який повинен містити такі відомості: 

повне найменування юридичної особи - позичальника або прізвище, ім’я, 

по батькові фізичної особи - позичальника; 

ідентифікаційний код юридичної особи - позичальника (код згідно з 

ЄДРПОУ) або реєстраційний номер облікової картки платника (або 

інформацію про відсутність такого номера); 

місце проживання фізичної особи - позичальника (із зазначенням адреси 

реєстрації, якщо вона відрізняється від адреси місця проживання) або 

місцезнаходження юридичної особи - позичальника; 

відомості про призначення фізичній особі - позичальнику субсидії для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (у разі, 

коли позичальником є одержувач такої субсидії); 

відомості про кількість квартир багатоквартирного будинку, в яких 

зареєстровані або фактично проживають фізичні особи, яким в 

установленому законодавством порядку призначено субсидію для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (у разі, 

коли позичальником є об’єднання співвласників багатоквартирних 

будинків, житлово-будівельний кооператив, у багатоквартирних 

будинках яких зареєстровані (фактично проживають) фізичні особи, що є 

одержувачами такої субсидії); 

відомості про загальну кількість квартир багатоквартирного будинку, в 

якому впроваджуються заходи відповідно до підпункту 3 пункту 3 цього 

Порядку; 

адреса будинку, в якому впроваджуються заходи відповідно до 

підпунктів 3, 4 і 4 -1 пункту 3 цього Порядку, із зазначенням типу будинку 

(одно-, дво-/багатоквартирний), згідно з даними, повідомленими 

уповноваженій установі позичальником; 

цілі кредитування відповідно до підпунктів 3, 4 і 4 -1 пункту 3 цього 
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Порядку; 

Відсутній 

 

 

 

 

номер, дата укладення та строк дії кредитного договору; 

загальна вартість придбаного енергоефективного обладнання та/або 

матеріалів та відповідних робіт з їх впровадження (у гривнях); 

розмір суми кредиту, використаного на придбання енергоефективного 

обладнання та/або матеріалів, котлів з використанням будь-яких видів 

палива та енергії (крім природного газу та електроенергії), що підлягає 

відшкодуванню, відповідно до цього Порядку (у гривнях); 

розмір відшкодування частини суми кредиту, розрахований відповідно 

до цього Порядку (у гривнях). 

(…) 

Обов’язковою умовою для включення уповноваженою установою 

відомостей до зведеного реєстру позичальників є подання таким 

позичальником до уповноваженої установи:  

Відсутній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

копій документів, що підтверджують цільове використання 

Порядку; 

відомості про обсяги споживання доступних комунальних послуг 

(газу, який використовується для потреб опалення, та/або теплової 

енергії (в тому числі на послуги з опалення), води (гарячої, холодної), 

електричної енергії), які визначаються показниками наявних вузлів 

обліку; 

номер, дата укладення та строк дії кредитного договору; 

загальна вартість придбаного енергоефективного обладнання та/або 

матеріалів та відповідних робіт з їх впровадження (у гривнях); 

розмір суми кредиту, використаного на придбання енергоефективного 

обладнання та/або матеріалів, котлів з використанням будь-яких видів 

палива та енергії (крім природного газу та електроенергії), що підлягає 

відшкодуванню, відповідно до цього Порядку (у гривнях); 

розмір відшкодування частини суми кредиту, розрахований відповідно 

до цього Порядку (у гривнях). 

 (…) 

Обов’язковою умовою для включення уповноваженою установою 

відомостей до зведеного реєстру позичальників є подання таким 

позичальником до уповноваженої установи: 

документів (актів, довідок тощо), що підтверджують наявність 

будинкового приладу обліку теплової енергії (лічильника) в 

багатоквартирному будинку, взяття такого приладу на 

абонентський облік теплопостачальною організацією та його 

використання для розрахунків за спожиту теплову енергію, крім 

випадків встановлення будинкового приладу обліку теплової енергії 

(лічильника) в процесі впровадження енергоефективних заходів; 

копій платіжних документів (рахунів) за споживання 

комунальних послуг (газу, який використовується для потреб 

опалення, та/або теплової енергії (в тому числі на послуги з 

опалення), води (гарячої, холодної), електричної енергії) за 3 місяці 

попереднього опалювального періоду; 

копій документів, що підтверджують цільове використання 

кредитних коштів, відповідно до умов кредитного договору.  



кредитних коштів, відповідно до умов кредитного договору.  

Відсутній 

 

 

 

 

 

Відсутній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документами, що підтверджують цільове використання 

кредитних коштів для здійснення заходів щодо ефективного 

використання енергетичних ресурсів та енергозбереження є: 

акти приймання-передачі, накладні, акти виконаних робіт та/або 

інші первинні документи, що підтверджують факт виконання 

проекту зі встановлення енергоефективного обладнання та/або 

матеріалів, складені відповідно до Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».  

До доокументів, що підтверджують цільове використання 

кредитних коштів обов’язково додаються : 

 фотографії будівлі/приміщення до та після завершення 

виконання проекту зі встановлення енергоефективного обладнання 

та/або матеріалів; 

копій платіжних документів (рахунів) за споживання 

комунальних послуг (газу, який використовується для потреб 

опалення, та/або теплової енергії (в тому числі на послуги з 

опалення), води (гарячої, холодної), електричної енергії) з 

відомостями про обсяги споживання доступних комунальних послуг 

згідно показників вузлів обліку після виконання проекту зі 

встановлення енергоефективного обладнання та/або матеріалів. 

 У разі виконання проекту із встановлення енергоефективного 

обладнання та/або матеріалів самостійно позичальником акт 

виконаних робіт не надається, крім заходів, передбачених 

підпунктом 3 пункту 3 Порядку. 

Позичальники зобов’язані надати до уповноваженої установи  

підтверджуючі документи після їх складання, але не пізніше 30 

листопада року, в якому укладено кредитний договір. У разі надання 

позичальником документів, що підтверджують цільове 

використання кредитних коштів після 30 листопада року, в якому 

укладено кредитний договір, але до закінчення такого року, 

відомості про позичальника включаються уповноваженою 

установою до зведеного реєстру позичальників у наступному році.  

У разі, коли встановлення будинкового приладу обліку теплової 

енергії (лічильника) та/або води (гарячої, холодної) передбачено в 

процесі впровадження енергоефективних заходів обов’язковою 

умовою для включення уповноваженою установою відомостей до 

зведеного реєстру позичальників, крім документів, що 

підтверджують цільове використання кредитних коштів, є подання 

таким позичальником документів (акти, довідки тощо), що 



 

 

 

У разі коли позичальником є фізична особа, якій в установленому 

законодавством порядку призначено субсидію для відшкодування витрат 

на оплату житлово-комунальних послуг, обов’язковою умовою для 

включення уповноваженою установою відомостей до зведеного реєстру 

позичальників є подання таким позичальником, крім копій документів, 

що підтверджують цільове використання кредитних коштів, копії 

документа (повідомлення або довідки тощо), що підтверджує 

призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг. 

 

У разі коли позичальником є об’єднання співвласників 

багатоквартирних будинків, житлово-будівельний кооператив, у 

багатоквартирних будинках яких зареєстровані (фактично проживають) 

фізичні особи, яким в установленому законодавством порядку 

призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг, обов’язковою умовою для включення 

уповноваженою установою відомостей до зведеного реєстру 

позичальників є подання таким позичальником, крім копій документів, 

що підтверджують цільове використання кредитних коштів, копій 

документів (повідомлень або довідок тощо), що підтверджують 

призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг фізичним особам, що зареєстровані (фактично 

проживають) в цих будинках. 

 

Для заходу, передбаченого підпунктом 3 пункту 3 цього Порядку, 

до копій документів, що підтверджують цільове використання 

кредитних коштів, належать акти виконаних робіт та/або інші 

документи, що підтверджують факт впровадження 

енергоефективного обладнання та/або матеріалів. 

Документи, що підтверджують цільове використання кредитних 

коштів, зберігаються в уповноважених установах протягом строку, 

передбаченого законодавством для зберігання документів за кредитною 

операцією, та надаються уповноваженою установою 

Держенергоефективності на його письмову вимогу за згодою 

позичальника. 

 

підтверджують придбання, монтаж та взяття на абонентський облік 

теплопостачальною організацією будинкового приладу обліку 

теплової енергії (лічильника) в багатоквартирному будинку,  

 

У разі коли позичальником є фізична особа, якій в установленому 

законодавством порядку призначено субсидію для відшкодування витрат 

на оплату житлово-комунальних послуг, обов’язковою умовою для 

включення уповноваженою установою відомостей до зведеного реєстру 

позичальників є подання таким позичальником, крім копій документів, 

що підтверджують цільове використання кредитних коштів, копії 

документа (повідомлення або довідки тощо), що підтверджує 

призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг. 

 

У разі коли позичальником є об’єднання співвласників 

багатоквартирних будинків, житлово-будівельний кооператив, у 

багатоквартирних будинках яких зареєстровані (фактично проживають) 

фізичні особи, яким в установленому законодавством порядку 

призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг, обов’язковою умовою для включення 

уповноваженою установою відомостей до зведеного реєстру 

позичальників є подання таким позичальником, крім копій документів, 

що підтверджують цільове використання кредитних коштів, копій 

документів (повідомлень або довідок тощо), що підтверджують 

призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг фізичним особам, що зареєстровані (фактично 

проживають) в цих будинках. 

 

 

Виключити 

 

 

 

Документи, що підтверджують цільове використання кредитних 

коштів, зберігаються в уповноважених установах протягом строку, 

передбаченого законодавством для зберігання документів за кредитною 

операцією, та надаються уповноваженою установою 

Держенергоефективності на його письмову вимогу за згодою 

позичальника. Уповноважені установи при укладанні кредитного 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1056-2011-%D0%BF?nreg=1056-2011-%EF&find=1&text=%F1%F3%E1%F1%E8%E4&x=0&y=0#w110
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1056-2011-%D0%BF?nreg=1056-2011-%EF&find=1&text=%F1%F3%E1%F1%E8%E4&x=0&y=0#w110


 

 

 

 

Відсутній 

 

договору отримують згоду позичальника на надання уповноваженою 

установою на вимогу Держенергоефективності документів, що 

підтверджують цільове використання кредитних коштів, що 

зберігаються в уповноважених установах. 

 

Позичальники при укладанні кредитного договору за 

принципом мовчазної згоди надають Держенергоефективності право 

використання та оброблення їх персональних даних для цілей 

моніторингу ефективності реалізації Державної цільової економічної 

програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва 

енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних 

видів палива на 2010 - 2017 роки, затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 1 березня 2010р. № 243 (Офіційний вісник 

України, 2010 p., № 16, ст. 762).   
Відсутній 5.

1 
Уповноважена особа Держенергоефективності проводить 

вибіркові перевірки цільового використання позичальниками 

кредитних коштів на підставі встановлення відповідності 

задокументованої інформації фактично здійсненим заходам з 

енергоефективності.  

Уповноважені установи забезпечують включення до кредитного 

договору умов про: 

надання позичальником згоди на допуск уповноваженої особи 

Держенергоефективності до проведення перевірки цільового 

використання кредитних коштів відповідно до цього пункту; 

надання позичальником відомостей про обсяги споживання 

доступних комунальних послуг (газу, який використовується для 

потреб опалення, та/або теплової енергії (в тому числі на послуги з 

опалення), води (гарячої, холодної), електричної енергії), які 

визначаються показниками наявних вузлів обліку; 

дострокове повернення позичальником кредиту у разі недопуску 

уповноваженої особи Держенергоефективності до проведення 

перевірки цільового використання кредитних коштів відповідно до 

цього пункту. 

Порядок визначення уповноважених осіб 

Держенергоефективності, які проводять перевірки цільового 

використання позичальниками кредитних коштів, та порядок 

здійснення таких перевірок встановлюються центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 

сфері будівництва. 



Факт нецільового  використання позичальником кредитних 

коштів, встановлений уповноваженою особою  

Держенергоефективності за наслідками проведення  перевірки 

цільового використання кредитних коштів, є підставою для відмови 

у наступних звітних періодах такому позичальнику в отриманні 

відшкодування частини суми кредиту за рахунок бюджетних коштів 

відповідно до цього Порядку. 

 

 


