ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про енергетичну ефективність»
Зміст положення (норми) чинного законодавства
Зміст відповідного положення (норми) проекту акту
Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”
Стаття
30. Повноваження
в
галузі
житловоСтаття 30. Повноваження в галузі житлово-комунального
комунального господарства, побутового, торговельного господарства, побутового, торговельного обслуговування,
обслуговування, громадського харчування, транспорту і громадського харчування, транспорту і зв'язку
зв'язку
До відання виконавчих органів сільських, селищних,
До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:
міських рад належать:
а) власні (самоврядні) повноваження:
а) власні (самоврядні) повноваження:
…
…

22) визначення одиниці виміру обсягу наданих послуг з
22) визначення одиниці виміру обсягу наданих послуг з поводження з побутовими відходами;
поводження з побутовими відходами;
23)
впровадження
системи
енергетичного
Норма відсутня
менеджменту;
Закон України “Про теплопостачання”
Стаття 7. Напрями розвитку систем теплопостачання
Стаття 7. Напрями розвитку систем теплопостачання
Основними напрямами розвитку систем теплопостачання

Основними напрямами розвитку систем теплопостачання

є:

є:

планування теплопостачання, розроблення та реалізація
схем теплопостачання міст та інших населених пунктів
України, строк дії яких має бути не менше 5-7 років на
основі оптимального поєднання централізованих та
автономних систем теплопостачання;

планування теплопостачання, розроблення та реалізація
схем теплопостачання міст та інших населених пунктів
України, строк дії яких становить 7 років на основі
оптимального поєднання централізованих та автономних
систем теплопостачання;

…

…

Закон України “Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
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послуг”
Стаття
22.
Відповідальність
за
порушення
Стаття
22.
Відповідальність
за
порушення
законодавства у сферах енергетики та комунальних законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг
послуг
1. Суб’єкти господарювання, що провадять діяльність у
1. Суб’єкти господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, несуть
сферах енергетики та комунальних послуг, несуть відповідальність за правопорушення у сферах енергетики та
відповідальність за правопорушення у сферах енергетики та комунальних послуг, визначені законами України "Про
комунальних послуг, визначені законами України "Про природні монополії", "Про комбіноване виробництво теплової
природні монополії", "Про комбіноване виробництво та електричної енергії (когенерацію) та використання
теплової та електричної енергії (когенерацію) та скидного енергопотенціалу", "Про ринок електричної енергії",
використання скидного енергопотенціалу", "Про ринок "Про ринок природного газу", "Про трубопровідний
електричної енергії", "Про ринок природного газу", "Про транспорт", "Про теплопостачання", "Про питну воду та питне
трубопровідний транспорт", "Про теплопостачання", "Про водопостачання", "Про державне регулювання у сфері
питну воду та питне водопостачання", "Про державне комунальних послуг", "Про енергетичну ефективність" та
регулювання у сфері комунальних послуг" та іншими іншими законами, що регулюють відносини у відповідних
законами, що регулюють відносини у відповідних сферах.
сферах.
Закон України “Про енергетичну ефективність будівель”
Стаття 7. Сертифікація енергетичної ефективності
Стаття 7. Сертифікація енергетичної ефективності
1.
Сертифікація
обов’язковою для:

енергетичної

ефективності

є

1. Сертифікація енергетичної ефективності є обов’язковою
для:

…

…

2) будівель державної власності з опалюваною площею
2) будівель державної власності з опалюваною площею
понад 250 квадратних метрів, які часто відвідують громадяни понад 250 квадратних метрів, які часто відвідують громадяни і
і у всіх приміщеннях яких розташовані органи державної хоча б в одному приміщенні яких розташовані органи
влади;
державної влади;
…

…
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Генеральний директор Директорату енергоефективності

Дмитро Петрунін
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