ОБЛІК ТЕПЛА В УКРАЇНІ
ГОЛОСУЙ ЗА

ЗАКОНОПРОЕКТ

ЯКЩО НЕ ВСТАНОВЛЕНІ ТЕПЛОВІ ЛІЧИЛЬНИКИ:
• Сплачуєте рахунки за тепло по фіксованих державою нормах відносно опалювальної площі
• Вимушено сплачуємо за надмірні втрати енергії в теплотрасах
• Стаєте заручниками зростання тарифів на 40%, бо не маєте можливості впливати на розмір плати за опалення

В УКРАЇНІ НЕ РАХУЮТЬ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ!

68,5%

Оснащенність будинків тепловими лічильниками

68%

Чернігівська

Волинська

51%

Рівенська

59%

62%

Сумська
Львівська

84%

80%
Тернопільска

10%
Закарпатська

56%

Хмельницька

Івано-Франківська

65%

Полтавська

Київська

51%

Харківська

50%

Вінницька

42%

67%

Черкаська

74%

53%

89%

Кіровоградська

Луганська
Донецька

Дніпропетровська

Чернівецька

59%

16%

39%

Миколаївська
Запорізька

88%

79%

Одеська

70%
Херсонська

81 374 житлових будинків

по всій Україні потрібно обладнати
лічильниками споживання тепла.

ВСТАНОВЛЕННЯ ВУЗЛІВ ОБЛІКУ ТЕПЛА

Автономна республіка
Крим

Джерело інформації: розрахунки НЕЦУ, Держкомстат, Нацкомпослуг.

Житомирська

НЕОБХІДНІ КАПІТАЛЬНІ ВИТРАТИ

Зменшення на 20%
рахунку за опалення

Ціна питання для всієї країни 3 млрд. грн. при вартості
встановлення будинкового лічильника 50 тис. грн.

Енергозбереження допоможе
зменшити рахунок в квитанції
за опалення на 50%

ВКЛАД ОДНІЄЇ СІМ’Ї:

Ви сплачуєте за якісне опалення,
а не за втрати у теплотрасах

1852 грн.

27

квартир

3 поверхівка

Дотримання прозорості
формування тарифів на опалення

або

320
квартир

16 поверхівка

окупиться за 1-2 опалювальних сезони

156 грн.

Матеріал надруковано у видівнистві Print Quick ФОП “Попов Дмитро Вікторович”
на замовлення Національного екологічного центру України. Наклад: 350 шт.
Розповсюджується безкоштовно

44%

Інфографіку підготовлено в рамках проекту, що здійснюється за фінансової підтримки Європейського
Союзу та Air Pollution and Climate Secretariat. Зміст публікації є предметом відповідальності авторів.

ОСНАЩЕННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ПРИЛАДАМИ ОБЛІКУ

Законопроект про

КОМЕРЦІЙНИЙ
ОБЛІК
теплової енергії та водопостачання

4901

Головним принципом реформування сфери ЖКГ, що закладений у цей
законопроектпроект, є право споживачів сплачувати лише за дійсно
спожиту енергію та воду.
Неможливо економити те, що не обліковується. Тому прийняття цього
проекту закону є передумовою запуску усіх повномасштабних програм
енергозбереження та підвищення енергоефективності.
Час прийняти цей закон і запустити реформу сфери комунальних послуг.

Закон про облік - це:

₴

ПРОЗОРІСТЬ - оператори мереж не
зможуть перекладати свої втрати на
споживачів.
ЗАХИЩЕНІ ЛЮДИ - споживачі будуть
платити лише за використані ресурси й
отримувати детальну інформацію про
своє споживання.
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ - контроль і
облік витрат тепла - це економія для
споживачів і захист енергетичної
незалежності для країни.
НОРМИ ЄС - виконання Директиви з
енергоефективності (2012/27/EU),
зобов’язань за Угодою про асоціацію та у
рамках Енергетичного Співтовариства

Результати

100% обліку

повний будинковий та поквартирний
облік тепла та води

20%

економія теплової енергії
домогосподарств

відповідальні
споживачі

які стають власниками своїх
лічильників, обліковують і зменшують
витрати тепла, інвестують у ринок
тепломодернізації

Хто заплатить за лічильники?
1

Постачальник, зобов’язаний встановити
будинковий
лічильник,
пропонує
споживачу умови, його тип та вартість.
Споживач
повинен
компенсувати
витрати, але може запросити змінити
умови або повідомити про намір 2
встановити лічильник самостійно.

Якщо споживач придбає лічильник
3 самостійно, постачальник не може цьому
заважати і повинен його встановити.
Внески на придбання та заміну
лічильників встановлюються окремо для
кожної будівлі і розстрочуються на 5 4
років або більше. Це підстава для
зменшення тарифу на постачання.
Витрати на купівлю та заміну вузлів
обліку (як будинкових, так і квартирних)
5 замість споживачів можуть бути сплачені
за рахунок місцевих бюджетів.

