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Президенту України
Володимиру ЗЕЛЕНСЬКОМУ

Про підписання Закону «Про внесення
змін до деяких законів України щодо 
створення умов для запровадження 
комплексної термомодернізації будівель»

Шановний пане Президенте!

Користуючись нагодою, Державна установа «Фонд енергоефективності» 
(далі – Фонд або Фонд енергоефективності) висловлює Вам свою глибоку повагу 
та звертається із наступним.

Сьогодні Україна наполегливо бореться з російською агресією. На жаль, за 
попередніми підрахунками, вже знищено або пошкоджено близько 50 млн 
квадратних метрів житлових площ. Частину будинків вже зараз можливо та 
конче необхідно відремонтувати.

У довоєнний час Фонд активно працював у напрямку масштабування та 
розширення можливостей підтримки енергомодернізації багатоквартирних 
будинків «ЕНЕРГОДІМ» з метою запровадження комплексної 
термомодернізації будівель. Це було ключовою метою Проекту Закону про 
внесення змін до деяких законів України щодо створення умов для 
запровадження комплексної термомодернізації будівель (реєстр. № 6485) (далі – 
Закон), який  готувався протягом останнього року.

Війна спонукала Фонд до розширення сфер діяльності. За нинішніх умов, 
крім подальшого розвитку енергоефективності, Фонд енергоефективності вбачає 
за необхідне підтримати співвласників багатоквартирних будинків, що були 
пошкоджені внаслідок воєнних дій. Тому, фахівці Фонду вже у воєнний час 
сформували та у встановленому порядку подали відповідні пропозиції до 
зазначеного проекту Закону. 

Водночас, маючи великий досвід співпраці з міжнародними донорськими 
організаціями, Фондом було розпочато активну роботу над розробкою нової 
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грантової програми, яка передбачатиме можливості для об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків у вигляді фінансової підтримки на проведення 
першочергових ремонтних робіт у пошкоджених будинках. Зокрема, Фонд має 
намір надавати учасникам цієї програми грант на безоплатній та безповоротній 
основі в розмірі 100% вартості матеріалів та робіт.  Наразі Проект відповідної 
програми вже розроблений та обговорений з міжнародними партнерами. Проте 
її запуск неможливий без набрання чинності Закону.

На початку липня 2022 року Верховна Рада України прийняла у другому 
читанні та в цілому зазначений Закон, який, що нині надзвичайно важливо, – 
створює умови для запровадження Фондом енергоефективності програми з 
відновлення житлових будинків, пошкоджених внаслідок воєнних дій.

Згідно з інформацією, розміщеною на сайті Верховної Ради України, 11 
липня 2022 року Закон направлено Вам на підпис. 

З огляду на зазначене, звертаємось до Вас, шановний Володимире 
Олександровичу, з проханням невідкладно підписати вище зазначений 
Закон. 

Цей Закон має надзвичайно важливе значення для України, адже масштаби 
пошкоджень дуже великі. Відновити всі будівлі у короткі терміни неможливо, 
проте однозначно необхідно до настання зимового періоду максимально 
встигнути виконати першочергові ремонтні роботи аби не допустити 
подальшого руйнування будинків та забезпечити людей житлом. 

З повагою

Голова Наглядової ради                                               Юлія САБАТЮК
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