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Учасники навчальної поїздки до Німеччини у парку
вітряних та сонячних установок в Мастерхаузені

Шановні читачі,
проект українсько-німецького технічного співробітництва «Створення
енергетичних агентств в Україні» запрошує вас переглянути вісник, який відтепер
постійно сповіщатиме про роботу проекту.
У першому виданні вісника ми пропонуємо вашій увазі стислу інформацію про
проект, його цілі, сфери діяльності та досягнення за перший рік роботи.
Бажаємо приємного читання!
Команда проекту

Вихідна ситуація
Підвищення
енергоефективності
має велике значення для України.
«Державна цільова економічна програма
енергоефективності і розвитку сфери
виробництва енергоносіїв з відновлюваних
джерел енергії та альтернативних видів
палива на 2010-2015 роки» передбачає
зменшення енергоємності на 20%
порівняно з 2008 роком та її наближення
до стандартів ЄС. Досягнення цієї мети
призведе, в першу чергу, до підвищення
рівня
безпеки
енергопостачання,
зниження залежності України від імпорту
енергоресурсів та зменшення витрат для
споживачів. Для забезпечення виконання
вимог
енергетичної
ефективності
необхідні відповідні політичні програми
та заходи. У регіонах і муніципалітетах
України існує гостра необхідність у
діях у зв’язку із здійсненням заходів з
підвищення енергоефективності.

01| Від редактора
02| Тема номеру:
Представлення проекту
«Створення енергетичних
агентств в Україні» та перші
результати його діяльності

03| Найближчі події

Ключові дані проекту
Назва проекту

Створення енергетичних агентств в Україні

Замовник

Федеральне міністерство довкілля, охорони природи,
будівництва та безпеки ядерних реакторів Німеччини
(BMUB)

Стратегічний
партнер

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України (Мінрегіон)

Тривалість

2014 - 2017 рр.

Heat pump installation

Мета

Цільова група

Завдяки створенню двох регіональних
енергетичних агентств та надання
ними консультативної підтримки буде
реалізовано потенціал для економії енергії
та підвищення енергоефективності на
регіональному та муніципальному рівні, а
також будуть реалізовані перші проекти.
Консалтинг і заходи з обміну досвідом,
у свою чергу, на національному рівні
сприятимуть формуванню необхідних
рамкових умов.

Цільова група включає в себе осіб,
що приймають політичні рішення
на національному та місцевому
рівнях, керівні кадри і співробітників
муніципалітетів і муніципальних
утворень, підприємства комунальної
сфери, інфраструктурні та будівельні
компанії, а також приватних
споживачів.
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•

Національна конференція з енергетичної безпеки (26-28/04/2015, Київ)

•

Енергетичний
інвестиційний форум
(травень/червень, Одеса)

•

Тиждень сталої
енергетики
(15-19/06/2015)
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Компоненти проекту та заплановані
результати
Діяльність проекту сконцентровано в
двох напрямках:
1. Співпраця
з
представниками
української влади на національному
рівні.
В результаті співробітництва буде
розроблено стратегічний документ для
осіб, що приймають політичні рішення,
який сприятиме створенню енергетичних
агентств та реалізації заходів з
підвищення рівня енергоефективності.
2. Створення енергетичних агентств у
двох пілотних регіонах.
За підтримки проекту буде розроблено
бізнес-плани для кожного енергетичного
агентства, які будуть реалізовуватися
кваліфікованим персоналом. Засновані
енергетичні агентства надаватимуть
фіксований спектр послуг громадам та
іншим клієнтам. Успішний досвід буде
представлено іншим муніципалітетам і
регіонам України.

Підтримка партнерам
Наразі партнерами проекту є Міністерство
регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального
господарства
України (Мінрегіон) на національному
рівні, а також Одеська обласна і міська
ради на регіональному рівні.
Ще один регіон буде обрано в результаті
відбору, що нині триває.
Проект надає технічну підтримку, що
передбачає передачу ноу-хау, навчання,
консультації та експертні поради
заснованим енергетичним агентствам,
зокрема:
• проведення дослідження з оцінки
потреб регіону/міста в потенційних
послугах енергетичних агентств;
• розробка
бізнес-плану
для
енергетичного агентства;
• навчання персоналу енергетичного
агентства та інших гравців у секторі
енергоефективності;
• технічна підтримка пілотних проектів
агентства;
• підтримка у залученні подальших
інвестицій.

Діяльність проекту в 2014 році
2014 рік для проекту був багатим на події.

Перш за все, було сформовано команду
проекту та були обрані партнери на
національному рівні та в Одеському
регіоні, з якими були підписані відповідні
угоди про співпрацю.
Проектом
було
проведено
або
підтримано низку різноманітних заходів,
серед яких:
05.2014 - конференція у Києві "5-й
Енергетичний День";
06.2014 - конференція в Одесі
"Енергоефективна
модернізація
багатоповерхових будинків";
07.2014 - навчальна поїздка до
Німеччини "Енергоефективність на
національному та регіональному рівнях
у Німеччині";
08.2014 - конференція в Одесі
"Енергоефективність у комунальній
сфері України";
10.2014 - семінар в Одесі "Досвід
діючих енергетичних агентств у Європі";
11.2014 - навчальна поїздка до
Німеччини "Енергоефективність на
національному та комунальному рівнях
у Німеччині", включаючи семінар
"Розробка бізнес-плану";
11.2014 - засідання Національної
ради з питань ОСББ в рамках
Міжнародного конгресу «Інституційні та
технічні аспекти реформування житловокомунального господарства».
Крім того, було здійснено наступні
дослідження:
• аналіз можливостей створення
муніципального
енергетичного
агентства в Україні;
• аналіз діючих гравців сектору
енергозбереження
в
Одеській
області;
• аналіз
потреб
підприємств,
населення та комунального сектору
в Одеській області в послугах з
енергозбереження.
Також було організовано робочу групу
зі створення Одеського енергетичного
агентства, яка провела декілька
плідних засідань з метою обговорення
та визначення концепції майбутнього
агентства.
Якщо ви бажаєте дізнатися більше про
зазначені вище події або завантажити
дослідження, відвідайте, будь ласка, наш
веб-сайт: http://eeau.org.ua
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