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Створення енергетичних агентств в Україні
Замовник: Федеральне міністерство довкілля, охорони природи,
будівництва та безпеки ядерних реакторів Німеччини (BMUB)
Бенефіціар: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України (Мінрегіон)
Реципієнт: Державне агентство з енергоефективності та
енергозбереження України
Регіони: м. Київ, м. Одеса та область
Загальна мета проекту: Розвиток потенціалу для економії
енергії та підвищення рівня енергоефективності завдяки
створенню регіональних енергетичних агентств та
вдосконаленню нормативно-правової бази
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Тривалість проекту та конкретні цілі:
• 2014-2017 рр.
- Вдосконалення нормативно-правової бази для швидшого та
легшого впровадження заходів з підвищення рівня
енергоефективності (національний рівень, співпраця з Мінрегіоном
та Держенергоефективності)
- Створення регіональних енергетичних агентств
- Проведення заходів з підвищення кваліфікації для співробітників
енергетичних агентств та інших зацікавлених сторін
- Iнiцiювання перших пілотних проектів та оцінка отриманого досвіду
від їх реалізації
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Аналітичне дослідження основних бар’єрів на
шляху підвищення енергоефективності в Україні
Які основні кроки необхідно зробити аби подолати бар’єри на
шляху до проведення реформ в сфері енергоефективності та
зробити можливим масштабне енергозбереження?
 Аналіз та оцінка стану реалізації державної політики в сфері
енергетичної ефективності
 Розроблення пропозицій для Уряду України щодо шляхів
підвищення результативності державної політики в сфері
енергетичної ефективності
Методологія: дослідження, у тому числі шляхом опитування фокусгруп, та аналіз чинників, які стримують впровадження
енергоефективних заходів
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Ключові висновки
Законодавчі бар'єри: 75% вважають, що діюче законодавство
недосконале. Існує нагальна потреба його адаптації до директив ЄС
Лише 18% вказали, що уряд впроваджує реформи задовільною. Є
необхідність у збільшенні ресурсів та спроможності міністерств,
Держенергоефективності та регіонального рівня
Інформація та обізнаність ідентифіковані як важливе питання.
Інформаційна кампанія на рівні країни є вкрайн необхідною

Енергетичні агентства розглядаються як один з основних елементів на
шляху зростання енергоефективності на місцевому рівні, що
визначатимуть відповідні проекти та підвищуватимуть обізнаність
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Співробітництво з Держенергоефективності
липень 2015 Меморандум про взаєморозуміння
Напрямки співробітництва:
• Розробка та вдосконалення існуючого законодавства з питань
впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів.
• Тренінги та передача ноу-хау, включаючи організацію та
співорганізацію заходів (щорічні форуми енергоефективного
партнерства та міжнародний інвестиційний бізнес-форум з питань
енергоефективності та відновлюваної енергетики; навчальні
поїздки до Німеччини тощо).
• Підтримка в проведенні інформаційних кампаній з метою
підвищення рівня обізнаності населення щодо існуючих програм
державної підтримки впровадження енергоефективних заходів.
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Одеське муніципальне енергетичне агентство (ОМЕА)
Листопад 2014 – підписання меморандуму про
взаєморозуміння з Одеською міською радою.
Квітень 2015 - заснування Одеського муніципального
енергетичного агентства (ОМEA).
Червень 2015 - семінар в Одесі «Інвестування у стале
майбутнє – енергоефективні проекти у місті Одеса та
Одеській області»

Серпень 2015 - доручення розробити План дій зі сталого
енергетичного розвитку (SEAP) м. Одеси, системи
енергоменеджменту та енергомоніторингу.
Жовтень 2015 – офіційне приєднання Одеси до
Європейської ініціативи «Угода мерів», що базувалося на
червневому рішенні Одеської міської ради
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ОМЕА: наступні кроки
•

Модернізація спортивних залів 2-х шкіл в Одесі

•

Підготовка пропозицій для отримання кредитів
NEFCO для енергетичної модернізації дитячих садків

•

Створення Центру енергоефективних технологій на
базі Одеського національного політехнічного

університету
•

Проведення тренінгів для різних цільових груп
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Дякую за увагу!
Контакти:
Роберт Кюнне
Директор проекту
„Створення енергетичних агентств в Україні “
robert.kuenne@giz.de
Teл.: +38 044 594 07 63
www.eeau.org.ua
www.giz.de/ukraine-ua
Seite 9

