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Ilpo HaniouaJibHHii nJiaH ,niii 3 eueproecjJeKTnsuocri ua nepio,n ,no
2030 poKy
1. CxBarrHTH Hau;ioHarrhHHii nnaH ~iii 3 eHeproe«PeKTHBHOCTi Ha nepio~ ~o
2030 pm<y.
2. Y CTaHOBHTH, mo Hau;ioHarrbHHii nnaH ~iii 3 eHeproe«PeKTHBHOCTi Ha nepio~
,li;O 2030 pOI<y cnpHMOBaHHH Ha ,li;OCHTHeHHH HaQiOHMbHOl MeTH 3
eHeproe<l>eKTHBHOCTi, a CaMe: nepBHHHe Ta KiHQeBe CTio:>KHBaHHH eHeprit B
YKpatHi y 2030 pou;i He TIOBHHHe nepeBH:r.QYBaTH Bi~noBi~HO 91 468 THC. Ta 50
448 THC. TOHH Ha«l>TOBOrO eKBiBaneHry.

3.

3aTBep~HTH nnaH 3axo~iB Ha

2020-2022 poKH 3 peani3au;il Hau;ioHanbHoro
nnaey ~iH: 3 eHeproe«PeKTHBHOCTi Ha nepio~ .n;o 2030 poKy, mo .n;o,IJ;a€ThCH.
4.

MiHicTepcTBY
eHepreTHKH
Ta
)J;ep)l(aBHOMY
areHTCTBY
3
eHeproe<l>eKTHBHOCTi Ta eHepro36epe)l(eHHH KO)I(Hi 'I'pH pOKH noqHHaJOqH 3 2022
poKy:
3,IJ;iifcHIDBaTH nepernH,n; Hau;ioHanbHoro nnaHy .n;iif 3 eHeproe<l>eKTHBHOCTi Ha
nepio~ .n;o 2030 poKY;
3a pe3ynhTaTaMH TaKoro nepernH.n;y, y pa3i Heo6xi,n;HocTi, no,n;aBaTH Ha
po3rnH.n; Ka6iuery MiHicTpiB YKpaYHH npoeKTH aKTiB mo.n;o BHeceHHH 3MiH .n;o
HauioHaJibHOro nnaey .n;iii 3 eHeproe<PeKTHBHOCTi Ha nepio.n; .n;o 2030 pmcy;
po3po6nHTH i no,n;aBaTH Ha po3rnH~ Ka6iHery MiHic'I'piB YKpaiHH npoeKTH
TpHpiqHHX nnaHiB 3axo,n;iB 3 pearri3au;iY Hau;ioHanhHoro nnaey .n;iif 3
eHeproe<PeKTHBHOCTi Ha nepio~ .n;o 2030 poKy.

5. MiHicTepcTBaM, iHIIIHM u;eHTpa.JihHHM Ta Micu;eBHM opraHaM BHKOHaBqoY
Bna,n;H:
3a6e3neqHTH BHKOHaHIDI 3aTBep,n;)l(eHOrO
3axo,n;iB Ha 2020-2022 poKH 3 peanhau;ii
eHeproe<PeKTHBHOCTi Ha nepio.n; .n;o 2030 poKy;

QHM p03TIOpH.n;)l(eHIDIM nnaey
Hau;ioHa.JibHoro nnaey .n;iif 3

TIO,ZJ;aBaTH
mopoKy
)1;0
31
6epe3HH
));ep)l(aBHOMY
areHTCTBY
3
eHeproe<PeKTHBHOCTi Ta eHepro36epe)l(eHIDI iH«l>OpMaQiiO npo CTaH BHKOHaHIDI
3a3HaqeHoro nnaHy 3axo.n;tB.
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6. ,l(ep)KaBHOM)' areHTCTBY 3 eHeproe<PeKTHBHOCTi Ta eHepro36epe)KeHIUI
no.naBaTH J:Qopmcy .no 15 KBiTHH MiHicTepcTBY eHepreTHKH 3Be.neey iH<l>opMauiio
npo xi.n BHKOHaHIUI nnaey 3axo.niB Ha 2020-2022 poKH 3 peanha~ii
HauioHaJihHoro nnaey .n;iii 3 eHeproe«f>eKTHBHOCTi Ha rrepio.n; ,no 2030 poKy ,ll;JUI ri
IIO,ll;aHIUI y ,ll;BOTH)J(HeBHH CTpOK Ka6iHeToBi MiHicTpiB YKpaiHH.
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Проект
СХВАЛЕНО
розпорядженням
Кабінету
Міністрів
України
від___________2020 №__________

НАЦІОНАЛЬНИЙ
план дій з енергоефективності на період до 2030 року
1. Вихідна інформація та стислий опис
У 2017 році Україна прийняла Енергетичну стратегію на період до 2035
року, тим самим визначивши шлях розвитку енергетики до сталого виробництва
та споживання енергії. Вказаний документ, що є планом забезпечення
енергетичної безпеки країни, разом з Директивою 2012/27EU Європейського
Парламенту та Ради від 25 жовтня 2012 р. про енергоефективність, яка змінює
Директиви 2009/125/EC та 2010/30/EU і скасовує Директиви 2004/8/EC та
2006/32/EC (далі – EED, Директива) є основою для розробки другого
Національного плану дій з енергоефективності. Директива про енергоефективність
2012/27/ЄС була прийнята 25 жовтня 2012 року, скасовуючи Директиву про
енергетичні послуги (ESD – 2006/32/ЄC), а також Директиву про когенерацію
(2004/8/ЄC). Енергетичне Співтовариство скоригувало EED для країн-сторін
Договору про заснування Енергетичного Співтовариства. Для України як країни –
сторони Договору про заснування Енергетичного Співтовариства імплементація
Директиви є обов’язковою відповідно до рішення Ради Міністрів Енергетичного
Співтовариства 2015/08/MC-EnC від 16.10.2015.
Директива визначає основні підходи та політики з підвищення
енергоефективності з метою забезпечення досягнення цілей з енергоефективності,
встановлює підходи для усунення бар'єрів на ринках, що перешкоджають
ефективності постачання та споживання енергії. Попередня Директива (ESD 2006/32/ЄC) стосувалась лише кінцевого споживання енергії, нова Директива EED
стосується також ефективності на етапах виробництва та транспортування енергії.
Відповідно до статті 3 Директиви для Енергетичного Співтовариства
визначена загальна ціль з енергоефективності, де первинне та кінцеве споживання
енергії у 2020 році не повинне перевищувати відповідно 187 млн та 133 млн тонн
нафтового еквіваленту.
В свою чергу, Україна визначила свій внесок в досягнення цієї загальної
мети. Так, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 серпня
2019 р. № 607-р встановлено, що з метою виконання зобов’язань України в
рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, первинне та
кінцеве споживання енергії в Україні у 2020 році не повинне перевищувати
відповідно 101 316 тис. та 55 507 тис. тон нафтового еквіваленту.
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Для досягнення встановлених національних цілей з енергоефективності
розробляються національні плани дій з енергоефективності, які мають
переглядатись кожні три роки.
Національний план дій з енергоефективності на період до 2020 року було
схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р.
№ 1228-р відповідно до підходів старої Директиви ESD - 2006/32/ЄC та був
спрямований на досягнення індикативної мети енергозбереження — на рівні 9
відсотків середнього показника кінцевого внутрішнього енергоспоживання за
період 2005—2009 років.
Новий Національний план на період до 2030 року (далі – Національний
план) розроблено відповідно до Директиви EED у рамках співпраці із
Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, та спрямований на досягнення
національної мети з енергоефективності, що встановлена відповідно до підходів та
вимог Директиви та із врахуванням підходів країн Європейського Союзу та
Енергетичного Співтовариства. Окрім цілі на 2030 рік зазначаються проміжні
індикативні цілі: на 2021, 2025 та 2030 роки. Це забезпечить короткострокову
(2021 рік), середньострокову (2025 рік) та довгострокову (2030 рік) траєкторії
досягнення цілей з енергоефективності та покликане для відстеження достатності
чи недостатності політик, що запроваджені, для досягнення міжнародних
зобов’язань України в сфері енергоефективності (проміжні цілі окремо узгоджено
із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства враховуючи терміни
імплементації Україною Директиви EED).
Національний план аналізує поточні заходи і встановлює нові секторальні та
міжсекторальні заходи, щоб забезпечити виконання цілей з енергоефективності на
період до 2030 року. Одним із ключових аспектів Директиви є запровадження
зобов'язань з енергоефективності відповідно до вимог статті 7 Директиви (схема
зобов'язань з енергоефективності). Підхід цієї статті характеризується
зобов’язанням країн, що імплементують Директиву, мобілізовувати фінансування
енергоефективних заходів за рахунок визначених самою країною зобов’язальних
сторін (енергорозподільчі/енергопостачальні компанії). У разі не покладання на
такі компанії обов’язків країни мають забезпечити еквівалентне досягнення цілей,
встановлених цією статтею (альтернативний підхід). Наразі Україна застосовує
альтернативний підхід, що передбачає альтернативні заходи для досягнення
такого ж рівня заощаджень, як це було б досягнуто за схемою зобов'язань з
енергоефективності. Дані зобов'язання з боку України будуть окремо закріплені в
новому Законі України «Про енергетичну ефективність». Для досягнення цілей
енергоефективності за цією статтею було визначено два альтернативні
горизонтальні заходи. Підраховано, що ці заходи дозволять заощадити 54 тис. т
н.е кінцевої енергії на рік до 2021 року та збільшать цей показник до 474 тис. т н.е
заощаджень кінцевої енергії в 2025 році, що більше цільової економії в 326 тис. т
н.е щорічно – в основному за рахунок економії, отриманої в результаті роботи
Фонду енергоефективності. Очікується, що решта цілі, що не була досягнута
двома альтернативними заходами, може бути досягнута виконанням правил
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екодизайну та енергетичного маркування, враховуючи запровадження належної
верифікації ефекту від таких заходів.
У цьому документі представлений огляд очікуваної економії енергії за
рахунок поточних та запланованих заходів, які відповідають вимогам Директиви.
Ці напрями діяльності розділені за відповідними секторами. Розрахунки
енергозбереження проводилися для кожного заходу окремо. Підраховано, що ці
заходи дозволять досягти 26 307 тис. т н.е економії первинної енергії та 10 440
тис. т н.е економії кінцевої енергії.
Цей Національний план враховує наявні стратегічні документи, що
стосуються сфери енергоефективності, у тому числі Національно-визначений
внесок (НВВ) України до Паризької угоди для скорочення парникових газів у
рамках Паризької угоди, а також можливість перегляду Енергетичної стратегії та
розробку інших стратегічних документів, зокрема розробку інтегрованого
національного енергетичного та кліматичного плану до 2030 року.
Відповідно до Директиви Національний план переглядатиметься кожні 3
роки.
За кожним із заходів визначаються відповідальні виконавці, на яких також
покладено здійснення моніторингу виконання заходів, у тому числі ґрунтуючись
на офіційних даних Держстату. Загальний моніторинг виконання Національного
плану покладено на Державне агентство з енергоефективності та
енергозбереження України. Для забезпечення здійснення моніторингу необхідним
є законодавче визначення порядку здійснення збору первинної інформації для
моніторингу та оцінки виконання Національного плану, у тому числі через
електронну Національну систему моніторингу та верифікації (за наявності такої
системи). Крім того, доцільно законодавче закріплення обов’язків розпорядників
інформації, що відповідають або реалізовують заходу Національного плану,
надавати таку інформацію для цілей здійснення такого моніторингу.
1.1

Огляд економічної та енергетичної ситуації

Україна є країною з ринковою економікою у процесі формування. Подібно
до інших країн регіону, що здійснювали перехід до ринкової економіки протягом
десятиліття з 1991 р. її валовий внутрішній продукт різко знизився, проте почав
швидко зростати з 2000 до 2008 року, коли в усьому світі почався спад.
За оцінкою станом на 01.12.2019, що публікується Держстатом, середня
чисельність населення України у січні-листопаді 2019 року становить 42,03 млн
осіб, загальний номінальний ВВП у 2018 році складав близько 110,7 млрд євро.
Економіка країни базується на багатогалузевій промисловості, сільському
господарстві та сфері послуг. Внаслідок військової агресії з боку РФ у 2014 ВВП
України у поточних цінах скоротився майже наполовину, проте з 2016 року
номінальний ВВП дещо відновився, а реальний ВВП за три роки зріс на 8,5%.
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Енергетика відіграє важливу роль в економіці України – енергетичний
сектор є першим за сплатою податків. Україна споживає енергії майже втричі
більше, ніж Польща, яка має подібну чисельність населення. Україна залишається
серед десяти найбільш енергоємних країн у світі, енергоємність якої майже втричі
перевищує середній показник ОЕСР.
Після розпаду Радянського Союзу країна успадкувала енергоємну
економіку, застарілі системи централізованого опалення та неякісні будівлі.
Історично Україна була залежною від імпорту російського природного газу. З 1991
по 2008 роки Україна імпортувала близько 80% спожитого природного газу.
Історично природний газ був найважливішим паливом в енергопостачанні
України. Після економічного спаду в 2009 і 2010 роках та різкого підвищення цін
на природний газ Україна почала займатися питанням своєї енергетичної
залежності від російського газу. Частка імпорту в споживанні природного газу
зменшилася з 60% у 2012 році до 33% у 2018 році.
Український енергетичний сектор перебуває у стані активного розвитку. На
реформи особливо впливає Угода про асоціацію, підписана з Європейським
Союзом у червні 2014 року. Відповідно до Угоди, Україна взяла на себе
зобов'язання щодо впровадження директив Європейського Союзу (ЄС) в
енергетичному секторі і має відповідати вимогам Третього енергетичного пакету.
1.2 Законодавство України у сфері енергетики
Чинною Енергетичною стратегією України на період до 2035 року «Безпека,
енергоефективність, конкурентоспроможність», схваленою розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 605-р (ЕСУ), визначаються
основні цілі та завдання енергетичної політики, зокрема в сфері енергетичної
ефективності. За результатами реалізації завдань ЕСУ планується досягнути
зниження енергоємності ВВП більш ніж у два рази до 2035 року. Показник
досягнення індикатору з енергоємності ВВП до 2035 року складає 0,13 т н.е./тис.
дол. США (за ПКС).
Для сфери енергоефективності важливим є норми прийнятих законодавчих
актів:
- Закону України «Про енергетичну ефективність будівель»;
- Закону України «Про ринок електричної енергії»;
- Закону України «Про ринок природного газу»;
- Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;
- Закону України
водопостачання»;

«Про

комерційний

облік

теплової

енергії

та

права

власності

у

- Закону України «Про житлово-комунальні послуги»;
- Закону України «Про особливості
багатоквартирному будинку»;

здійснення
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- Закону України «Про Фонд енергоефективності»;
- Закону України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей,
гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької
діяльності для проведення масштабної енергомодернізації».
Проте наразі діє Закон України «Про енергозбереження» від 1994 року, який на
виконання міжнародних зобов’язань України має бути переглянуто з метою
імплементації Директиви.
Крім того, важливими стратегічними документами, що впливають на розробку
цього Національного плану, є:
- Енергетична стратегія України на період до 2035 року «Безпека,
енергоефективність, конкурентоспроможність», схвалена розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 605-р;
- Національний план скорочення викидів від великих спалювальних
установок, схвалений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8
листопада 2017 р. № 796-р;
- Концепція реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до
2030 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7
грудня 2016 р. № 932-р;
- Концепція реалізації державної політики у сфері теплопостачання, схвалена
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 569-р;
- Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року,
схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р.
№ 430-р;
- Концепція реалізації державної політики в сфері забезпечення енергетичної
ефективності будівель у частині збільшення кількості будівель з близьким
до нульового рівнем споживанням енергії та національний план збільшення
кількості будівель з близьким до нульового рівнем споживанням енергії, що
затверджені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.01.2020 р.
№88-р.
1.3

Відновлювана енергетика

Розвиток відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) є ключовим пріоритетом у
зниженні як енергоємності країни, так і її залежності від імпорту викопного
палива. Діючим Національним планом дій з відновлюваної енергетики на період
до 2020 року, затвердженим розпорядженням КМУ від 01.10.2014 № 902-р
(НПДВЕ) передбачається досягти частки енергії, виробленої з відновлюваних
джерел, у загальному кінцевому енергоспоживанні у 2020 році на рівні 11%,
зокрема у секторах:
- в електроенергетиці - 11%;
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- у системах опалення - 12,4%;
- у транспортному секторі - 10%.
Також, НПДВЕ встановлює цільові показники до 2020 року для окремих
видів ВДЕ та передбачає збільшення потужності об’єктів відновлюваної
електроенергетики до 5,7 ГВт (з великими ГЕС 10,9 ГВт).
Потужність об’єктів відновлюваної електроенергетики протягом 2009-2019
років збільшилась майже на 6,9 ГВт (на 60%) (без урахування тимчасово
окупованої території) з 4,6 до 11,5 ГВт (з яких 4,6 ГВт – великі ГЕС), у тому числі:
- потужність вітроенергетики зросла з 76 до 1 170 МВт;
- потужність сонячної енергетики зросла до 5 478 МВт (з них, СЕС
домогосподарств – 553 МВт);
- потужність великих ГЕС зросла з 4 474 до 4 620 МВт;
- потужність малих ГЕС зросла з 49 до 114 МВт;
- потужність об’єктів біоенергетики з 2 до 170 МВт.
За 2019 рік в Україні було введено рекордну потужність об’єктів
відновлюваної електроенергетики - 4642 МВт, які збільшили сектор
відновлюваної електроенергетики у 3 рази до більше 6,9 ГВт (з великими ГЕС –
11,5 ГВт), та перевищили цільові показники потужностей відновлюваної
електроенергетики Національного плану дій з відновлюваної енергетики до 2020
року на 1,2 ГВт.
Зазначені темпи розвитку відновлюваної електроенергетики забезпечать
досягнення частки енергії з відновлюваних джерел у споживанні електроенергії.
В рамках реалізації НПДВЕ Україна має низку стратегій, спрямованих на
підтримку розвитку ринку ВДЕ, зокрема, за допомогою системи тарифів.
Право на отримання зеленого тарифу мають наступні типи ВДЕ:
•

Вітер;

•

Сонце;

•

Біомаса (відходи, а також залишки сільського та лісового секторів);

•

Біогаз;

•

Мікро-/міні-/малі гідроелектростанції;

•

Геотермальна енергія.

Стан та огляд відновлюваної енергії
Згідно з Енергетичною стратегією України до 2035 року розвиток
відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) є ключовим пріоритетом в рамках
забезпечення енергетичної незалежності та підвищення надійності і стійкості
енергетичної системи. Очікується, що частка ВДЕ у загальному обсязі первинного
енергопостачання зросте до 25% у 2035 році.
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Кабінет Міністрів розпорядженням від 18.08.2017 № 569-р схвалив
Концепцію реалізації державної політики у сфері теплопостачання. Згідно з цією
Концепцією метою є збільшення до 2035 року частки альтернативних джерел
енергії у виробництві теплової енергії до 40% .
Національною транспортною стратегією України на період до 2030 року,
схваленою розпорядженням Уряду від 30.05.2018 № 430-р, передбачається
досягнення використання альтернативних видів палива та електроенергії на
транспорті до 50 відсотків у 2030 році.
Активний розвиток відновлюваних джерел енергії в Україні розпочався у
2009 році після запровадження зеленого тарифу (тариф на закупівлю).
Станом на 01.01.2020 року в Україні встановлена потужність об’єктів
відновлюваної електроенергетики (без урахування тимчасово окупованої
території), яким встановлено «зелений» тариф, становить близько 6 932 МВт, з
яких у 2019 році отримали «зелений» тариф біля 4 642 МВт (у 5 разів більше ніж
за весь 2018 рік -848 МВт; що збільшило загальну потужність сектору
відновлюваної електроенергетики у 3 рази), з них:
 об’єкти вітроенергетики – 637 МВт;
 об’єкти сонячної енергетики – 3537 МВт;
 СЕС приватних домогосподарств –393 МВт;
 об’єкти біоенергетики – 71 МВт;
 об’єкти малої гідроенергетики – 4 МВт.
Обсяг виробництва електроенергії, виробленої об’єктами відновлюваних
джерел за «зеленим» тарифом з 2018 по 2019 роки збільшився у 2 рази та у 2019
році склав 5,9 млрд кВт*год, що складає 3,8 % у загальному виробництві
електроенергії. Вироблена електроенергія скоротила обсяг викидів на 6,3 млн т
СО2.
Сьогодні більшість енергії з відновлюваних джерел країни зосереджена на
гідроенергетиці та сонячній енергетиці, а також на опаленні біомасою (базуючись
на статистичних даних про енергетичний баланс).
Біомаса
Згідно з НПДВЕ до 2020 року потужність біоенергетичних електростанцій
повинна досягти 950МВт.
Протягом 2014-2019 років загальна потужність біоенергетичних
електростанцій зросла у майже 3,5 рази з 49 МВт до 170 МВт, а саме:
- електростанції на біомасі - з 35 МВт до 84 МВт;
- електростанції на біогазі -- з 14 МВт до 86 МВт.

8

На сьогодні в Україні діє 49 установок, якими виробляється енергія з біогазу
та які працюють за «зеленим» тарифом. Загальна електрична потужність
установок – 86 МВт, що майже у 4 рази більше, ніж наприкінці 2015 року (18
МВт).
З них 21 установка загальною потужністю 59 МВт працює на відходах
тваринництва та рослинництва.
Одним із шляхів розвитку біогазових технологій є виробництво біогазу з
твердих побутових відходів (далі - ТПВ), яких щорічно в Україні утворюється
близько 10 млн тонн.
За даними Мінрегіону, в Україні існує майже 5,5 тисяч звалищ та полігонів
ТПВ. Найбільше їх налічується в Вінницькій (741), Полтавській (675) та
Чернігівській (659) областях.
На сьогодні в Україні вже працюють 28 біогазових установок загальною
потужністю майже 27 МВт, що встановлені на полігонах ТПВ.
Вода
Гідроелектростанції у 2019 році виробили 6,5 млрд кВт*год електроенергії,
що складає 54% від загального обсягу виробництва електроенергії з
відновлюваних джерел. До великих ГЕС відноситься лише 11 ГЕС загальною
потужністю 4620 МВт.
Найбільшою гідроелектростанцією в Україні є «ДніпроГЕС», потужність
якої складає 1 553 МВт. Протягом 2014-2019 рр. загальна потужність малих ГЕС
збільшилась з 80 МВт до 114 МВт.
Вітер
На кінець 2019 року сукупна встановлена потужність вітрових
електростанцій, розташованих в материковій частині України, досягла 1170 МВт
або 10 % від загальної встановленої потужності об’єктів відновлюваної
електроенергетики. В 2019 році було побудовано 637 МВт, що у 2 рази збільшило
загальну потужність вітроелектростанцій.
Сонце
Станом на 01.01.2020 року в Україні встановлено
сонячних електростанцій, з них:

майже 5 500 МВт

-

близько 600 СЕС – 4925 МВт;

-

майже 22000 СЕС домогосподарств – 553 МВт.

У 2019 році було побудовано 3933 МВт сонячних електростанцій, що майже
у 3,5 рази збільшило загальну потужність сонячних електростанцій.
Також, за 2019 рік понад 14500 домогосподарств встановили сонячну
електростанцію, що у 3 рази збільшило їх загальну кількість.
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2

ОГЛЯД НАЦІОНАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

2.1 Встановлення національних цілей з енергоефективності на період
до 2030 року
Цілі з енергоефективності на 2030 рік були оцінені на основі наступних
кроків:
розробка базового (BAU, інерційного) сценарію.
визначення цілі з енергоефективності на основі цільових індикаторів з
енергоємності економіки, вказаних в Енергетичній стратегії України до 2035
року та прогнозу соціально-економічного розвитку.
аналіз та врахування окремих заходів та політик, що можуть сприяти
досягненню цілей з енергоефективності, оцінених на базі моделі TIMESУкраїна.
З огляду на моделювання первинне споживання енергії в Україні у 2030 році
не повинне перевищувати 91 719 тис. т н.е., а кінцеве споживання енергії –
50 446 тис. т н.е.
Таблиця 2-1: Оцінки ключових показників виробництва та споживання
енергії у 2017 та 2030 рр., тис. т н.е.
Оцінка енергоспоживання

2017

2030

86 947

91 468

Використання палива (теплова
генерація)

34 298

32 784

Виробництво електроенергії (теплова
генерація)

12 249

11 079

Використання палива на ТЕЦ

6 043

8 474

Виробництво тепла на ТЕЦ

3 419

3 597

Виробництво електроенергії на ТЕЦ

1 032

1 836

Втрати при розподілі (всі види палива)

3 150

2 667

Загальне кінцеве споживання енергії

47 396

50 446

15 098

19 799

9 624

10 294

Загальне
енергії

споживання

первинної

Кінцеве
споживання
Промисловість

енергії

-

Кінцеве
споживання
Транспорт

енергії

-
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Кінцеве
споживання
Домогосподарства

енергії

-

16 487

13 385

Кінцеве споживання енергії - Послуги

4 337

4 801

Кінцеве споживання енергії - Інші
сектори

1 850

2 167

Джерело: дані за 2017 рік розраховано на основі енергетичних балансів України,
що публікуються Держстатом; прогнозні дані за 2030 рокі отримані за
результатами моделювання з використанням моделі TIMES-Україна.
2.2 Скорочення споживання первинної та кінцевої енергії
Очікуване скорочення споживання первинної та кінцевої енергії до 2021,
2025 і 2030 рр. наведене в таблиці нижче. Використовувані коефіцієнти є
специфічними для кожного заходу і описані в припущеннях заходів у Розділі 3.
Проміжні звітні періоди – 2021, 2025 і 2030 роки були обрані таким чином, щоб
вони відповідали горизонту планування в ЄС та Енергетичному Співтоваристві, а
також були узгоджені з Національно Визначеними Внесками України у
скорочення викидів парникових газів у рамках Паризької угоди за базовим
сценарієм для РКЗК ООН.
Таблиця 2-2: Споживання первинної та кінцевої енергії
Рік
Категорія

Споживання
енергії за Базовим
сценарієм (BAU)
Скорочення
споживання
внаслідок
реалізації заходів
Споживання
енергії з
урахуванням
реалізації заходів
% скорочення
споживання енергії
відносно BAU

2017

2021

2025

2030

Первинна
енергія
(тис. т
н.е)

Кінцева
енергія
(тис. т
н.е)

Первинна
енергія
(тис. т
н.е)

Кінцева
енергія
(тис. т
н.е)

Первинна
енергія
(тис. т
н.е)

Кінцева
енергія
(тис. т
н.е)

Первинна
енергія
(тис. т
н.е)

Кінцева
енергія
(тис. т
н.е)

86 947

47 396

102 658

53 411

110 456

57 099

117 775

60 887

-

-

-13 675

-4 158

-19 636

-6 581

-26 307

-10 441

86 947

47 396

88 983

49 253

90 820

50 518

91 468

50 446

0%

0%

13,3%

7,8%

17,8%

11,5%

22,3%

17,1%

Припущення щодо ВВП та населення у 2019 році та наступних цільових
роках наведені в таблиці нижче.
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Таблиця 2-3: Припущення щодо чисельності населення та ВВП
Назва

Одиниці

2017

2021

2025

2030

Приріст населення

%

-0,4

-0,6

-0,5

-0,5

Населення

млн

42,6

41,4

40,8

39,8

Зростання ВВП

%

2,5

3,3

3,4

4,2

ВВП

млрд грн (у
цінах 2017
року)

2 984

3 513

3 884

4 771

ВВП

млрд євро (у
цінах 2017
року)

99,4

117,1

129,5

159,0

Вплив на споживання енергії був розрахований з використанням моделі
TIMES-Україна, де скорочення енергоспоживання досягалося за рахунок окремих
заходів, при цьому спочатку був розроблений прогноз використання кінцевої та
первинної енергії за Базовим сценарієм, а потім – енергоефективний сценарій.
Для електроенергії коефіцієнт перерахунку скорочення кінцевого
споживання в скорочення використання первинної енергії базувався на показниках
ефективності генерації та втрат у мережах протягом терміну прогнозування.
Подібна концепція використовувалася і для централізованого теплопостачання.
Цілі скорочення енергоспоживання по окремих заходах були розраховані,
базуючись, наскільки це можливо, на ринковому потенціалі енергоефективних
технологічних рішень для конкретних регуляторних заходів з відповідними
припущеннями щодо рівня їхнього проникнення на ринок або перспективних
обсягів інвестицій.
Як видно з наведеної нижче таблиці, основні сектори економії первинної
енергії - це сектор виробництва (перетворення), передачі та розподілу енергії, а
також сектори кінцевого споживання, в першу чергу, будівлі та промисловість,
роль якого в енергозбереженні буде з часом зростати.
Таблиця 2-4: Очікувані обсяги скорочення споживання енергії та викидів
парникових газів внаслідок реалізації заходів
Сектор

2021
Скорочен- Скороня
чення
споживан- спожиня
вання
первинної кінцевої
енергії
енергії
(тис. т н.е) (тис. т н.е)

Горизон-

1 506

1 249

2025

2030

Скорочен- Скорочен- Скорочен- Скорочення викидів
ня
ня
ня викидів
парниспоживан- споживан- парникокових газів
ня
ня кінцевої вих газів за
за рік (тис. первинної
енергії
рік (тис. т
т CO2 -екв.)
енергії
(тис. т н.е) CO2 -екв.)
(тис. т н.е)
2 081

2 837

2 192

4 939

Скорочення
споживання
первинної
енергії
(тис. т н.е)

Скорочення
споживання кінцевої
енергії
(тис. т н.е)

Скорочення викидів
парникових газів за
рік (тис. т
CO2 -екв.)

4 113

3 336

8 905

12
тальні
заходи
Заходи у
секторі
будівель
(житловому секторі)
Заходи у
державном
у (бюджетному)
секторі
Заходи у
промисловості
Заходи у
транспортному
секторі
Заходи у
галузі
виробництва,
передачі та
розподілу
енергію
Загальне
скорочення
споживання енергії

2 301

1 807

2 937

3 184

2 185

3 439

3 855

2 758

3 501

1 166

439

624

1 702

844

953

1 175

746

731

900

548

2 266

1 834

1 063

4 657

4 250

2 762

12 482

138

115

297

389

297

865

1 053

839

2 339

7 664

-

15 078

9 690

-

21 306

11 861

-

28 588

13 675

4 158

23 383

19 636

6 581

36 159

26 307

10 441

56 546

Споживання первинної енергії може зрости лише з 86 947 тис. т н.е в 2017
році до 91 468 тис. т н.е в 2030 році - приблизно на 5% проти 32,5% зростання
обсягів споживання первинної енергії за той же період за Базовим сценарієм.
Зменшення споживання енергії на 32,5% відносно Базового сценарію є загальним
індикативним показником для країн Європейського Союзу. Очікувані ключові
показники споживання енергії за секторами та джерелами за умови повної
реалізації заходів з енергоефективності наведені в таблиці нижче.
Таблиця 2-5: Оцінки ключових показників виробництва та споживання
енергії у 2021, 2025 та 2030 роках, тис. т н.е.
Оцінка енергоспоживання

2021

2025

2030

Загальне споживання первинної енергії

88 983

90 820

91 468

Використання палива (теплова генерація)

31 489

32 517

32 784

Виробництво електроенергії (теплова генерація)

10 591

10 905

11 079

Використання палива на ТЕЦ

5 205

6 888

8 474

Виробництво тепла на ТЕЦ

2 430

3 108

3 597

Виробництво електроенергії на ТЕЦ

1 137

1 498

1 836
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Втрати при трансформації енергії

20 211

20 042

20 188

2 995

2 840

2 667

49 253

50 518

50 446

4 784

4 463

19 799

Кінцеве споживання енергії - Домогосподарства

16 195

15 252

10 294

Кінцеве споживання енергії - Промисловість

16 023

17 903

13 385

Кінцеве споживання енергії - Транспорт

10 376

10 872

4 801

1 875

2 027

2 167

Втрати при розподілі та передачі електроенергії
Загальне кінцеве споживання енергії
Кінцеве споживання енергії - Послуги

Кінцеве споживання енергії - Інші сектори

Для розуміння економічних та фінансових наслідків від реалізації заходів
була проведена оцінка економічного ефекту (англ. cost-benefit analysis) та
розрахована внутрішня норма прибутку (Internal Rate of Return, IRR) –
стандартний показник ефективності інвестиційного проекту. Економічний ефект
для кінцевих споживачів оцінювався за 15-річний період. При розрахунку IRR не
враховувалися додаткові суміжні економічні або споживчі ефекти, такі як
підвищення вартості нерухомого майна, підвищення комфорту, зменшення
забруднень тощо. Врахування цих ефектів, ймовірно, могло б значно збільшити
IRR запропонованих заходів.
Слід зазначити, що бюджетні асигнування на заходи здебільшого містять
лише інформацію про ймовірні видатки державного бюджету, які будуть
мобілізовані, та не відображає інвестиції приватного сектора. Крім того, оцінки
внутрішньої норми прибутку розраховуються з точки зору інвестора / власника
майна, який би економив енергію. Ці розрахунки не відображають додаткової
вигоди від грантових програм чи використання боргового фінансування.
Оцінка орієнтовних інвестиційних потреб протягом десяти років реалізації
заходів Національного плану з бюджетів різних рівнів для здійснення
рекомендованих заходів представлена у таблиці 2-6.
Таблиця 2-6. Здійснення заходів цього Національного плану
№

Рекомендовані заходи за секторами

Загальне фінансування на період
2021—2030 років, млн. євро

1.

Горизонтальні заходи

2.

Заходи у секторі будівель (житловому секторі)

13379

3.

Заходи у державному (бюджетному) секторі

4900

4.

Заходи у промисловості

11888

5.

Заходи у транспортному секторі (в т.ч.
приватний автотранспорт)

15084

617
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№

Рекомендовані заходи за секторами

Загальне фінансування на період
2021—2030 років, млн. євро

6.

Заходи у галузі виробництва, передачі та
розподілу енергії

10032

Разом

55900

Найбільша потреба в інвестиціях з боку держави припадає на заходи у галузі
виробництва, передачі та розподілу енергії та горизонтальні заходи, натомість в
секторі промисловості, транспорту, бюджетному та житловому секторі джерелом
інвестицій переважно буде приватний споживач.
Основними джерелами для здійснення заходів цього Національного плану
будуть:
- кошти Фонду енергоефективності;
- кошти міжнародних фінансових організацій та проектів міжнародної
технічної допомоги;
- кошти енергосервісних компаній (виконавців енергосервісних договорів);
- кошти приватних інвестицій самих бенефіціарів;
- інші не заборонені законодавством джерела.
Важливим
є
енергоефективності.

забезпечення

ОЦІНКА

ВРАХУВАННЯ
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ»

3.

стабільності

ОКРЕМИХ

ВИМОГ

наповнення
ДИРЕКТИВИ

Фонду
ЄС

«ПРО

Цей розділ має на меті об'єднати інформацію про всі важливі заходи з
енергоефективності, прийняті або заплановані в Україні для реалізації Директиви.
Зокрема, включені основні політичні заходи, що сприяють досягненню
національних цілей на 2021, 2025 та 2030 роки щодо енергоефективності.
3.1.

Горизонтальні заходи

3.1.1. Схема зобов'язань з енергоефективності та альтернативні заходи
(стаття 7)
Стаття 7 Директиви вимагає від держав-членів ЄС створити схему
зобов'язань з енергоефективності (EEO-energy efficiency obligation scheme) або
досягти такої ж кількості заощаджень за допомогою альтернативних заходів, які
мають не менший верифікований ефект енергозбереження. Механізм EEO вимагає
від суб’єктів господарювання в сфері енергетики, які визначенні державою як
сторони зобов’язання, досягнути визначеної щорічної економії енергії в межах
встановленої для всієї схеми відповідної цілі. Для Договірних сторін
Енергетичного Співтовариства цільовий показник за схемою зобов'язань з
енергоефективності був встановлений на рівні 0,7% в рік від середніх за три роки
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(до 1 січня 2016 року) обсягів річних продажів енергії кінцевим споживачам.
Країна може вирішити поступово запровадити вищезазначену ціль у 0,7%.
Розрахунок того, що такі цілі означатимуть для України, наведено в таблиці 3-1
нижче.
Таблиця 3-1: Цільове обчислення цілі за Статтею 7 Директиви для України,
тис. т н.е.
Енергозбереження на рік – схема
зобов’язань з енергоефективності
відповідно до Директиви

0.50%

0.50%

0.70%

2017

233

2018

233

233

2019

233

233

326

2020

233

233

326

Орієнтовні обсяги
енергозбереження в 2021 - 2030 рр.
(Припускаючи 0,7% нових
заощаджень щороку до 2030 р.)

0.70%

326

Усього

Сукупно

233

233

466

699

792

1,491

1 118

2 608

4 379

31 721

Україною планується запровадити альтернативні заходи, які представлені
такими напрямками:
- функціонування Фонду енергоефективності;
- запровадження механізму стимулювання суб’єктів господарювання для
реалізації енергоефективних заходів;
- реалізація Державної цільової програми з енергоефективності на 2021-2025
роки.
Якщо мінімальний обсяг економії енергії за індикативною ціллю статтею 7
Директиви не буде досягатись, Кабінет Міністрів України може збільшити внески
до Фонду енергоефективності та/або інших напрямків та/або впроваджує схему
зобов’язань з енергоефективності.
Умовою відповідності запропонованих
запроваджена система моніторингу та верифікації.

альтернативних

заходів

є

H-1: Функціонування Фонду енергоефективності
Фонд енергоефективності був створений Урядом у співпраці з ЄС та
Урядом Федеративної Республіки Німеччина відповідно до Закону України від 8
червня 2017 року № 2095-VIII «Про Фонд енергоефективності». В рамках Угод
про фінансування заходу «Програма підтримки енергоефективності в Україні –
EE4U» та «Програма підтримки енергоефективності в Україні - EE4U-II», а також
двосторонніх угод із міжнародними донорськими організаціями та проектами
міжнародно-технічної допомоги закріплені вимоги до України щодо щорічного
фінансування Фонду енергоефективності та зобов’язання донорських організацій.
Перший етап діяльності Фонду буде стосуватись підтримки
енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках, в яких створені
об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). На інших етапах
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доцільно розглядати розширення напрямків надання державної підтримки
енергоефективності як в житловому секторах (приватні будинки та будівлі, в яких
ще не створено ОСББ), так і в інших секторах кінцевого споживання енергії – в
промисловості, транспорті та сфері послуг (у тому числі бюджетній сфері).
З метою забезпечення ефективної реалізації проектів в структурі Фонду
енергоефективності будуть фінансові та технічні можливості для проведення
супроводу проектів з енергоефективності.
З метою збільшення обсягу фінансових ресурсів на реалізацію проектів з
енергоефективності в рамках роботи програми Фонду енергоефективності
продовжується укладання меморандумів про співпрацю з місцевими органами
влади щодо реалізації місцевих програм для надання додаткової підтримки
учасникам програми Фонду енергоефективності.
Оцінки досягнутих результатів діяльності Фонду енергоефективності щодо
надання грантової підтримки включають верифікацію та моніторинг проектів, що
реалізуються за підтримки Фонду енергоефективності.
Додаткові непрямі наслідки від діяльності Фонду щодо стимулювання ринку
енергоефективності відображаються на економії енергії в рамках Заходу B-1.
Основна інформація про H-1: Функціонування Фонду енергоефективності
Назва заходу

Функціонування Фонду енергоефективності

Індекс заходу

H-1

Опис
Період

Початок:

2020

Кінець:

2030

Метою Фонду є підтримка ініціатив щодо енергоефективності, впровадження інструментів
стимулювання і підтримки здійснення заходів з підвищення рівня енергоефективності будівель
та енергозбереження, зокрема в житловому секторі, з урахуванням національного плану дій з
Мета / короткий
енергоефективності, зменшення викидів двоокису вуглецю з метою виконання Паризької угоди,
опис
впровадження acquis communautaire ЄС та виконання Договору про заснування Енергетичного
Співтовариства, забезпечення дотримання Україною міжнародних зобов’язань у сфері
енергоефективності.
Цільова група

Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків з можливим поширенням на весь
житловий сектор та інші сектори

Інформація про реалізацію
Відповідальні за
ДУ «Фонд енергоефективності», Мінрегіон
виконання
Скорочення споживання енергії та викидів ПГ
Метод
моніторингу/
вимірювання
досягнутого
скорочення
споживання

Фонд енергоефективності буде відслідковувати інвестиції та звітуватиме про кількість і
розширення використання коштів
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енергії

Очікуване скорочення
споживання первинної
енергії (тис. т н.е)

Очікуване скорочення
споживання кінцевої енергії
(тис. т н.е)

Очікуване скорочення
викидів ПГ (тис. т CO2 -екв.
на рік)

2021

53

49

193

2025

411

363

1 425

2030

801

754

2 965

Тип скорочення

H-2:
Запровадження
механізму
стимулювання
підприємств для реалізації енергоефективних заходів

промислових

Цей захід планується впровадити з метою стимулювання промисловості до
впровадження заходів з енергоефективності.
Однією із можливих форм підтримки енергоефективності для промисловості
має стати державна підтримка таких заходів за рахунок стабільних джерел
наповнення. Умовою надання такої підтримки має стати проведення
підприємствами енергетичних аудитів або запровадження енергоменеджменту та
налагодження ефективної верифікації досягнутої економії енергії.
Передбачається, що близько 439 великих та середніх підприємств
здійснюватимуть заходи - із середнім розміром інвестицій не менше 100 000 євро
на підприємство для малих заходів.
Розрахунок економії використання кінцевої енергії здійснювався за типами
заходів, за видами палива та за галузями промисловості. Оцінка загальної економії
енергії здійснена відносно обсягів споживання енергії за інерційним сценарієм.
Очікується, що цей захід не матиме прямих наслідків для населення, але,
швидше за все, матиме опосередкований вплив від інвестицій, зроблених
суб'єктами галузі у конкретні галузеві заходи. До непрямих позитивних впливів на
населення можна віднести зменшення забруднення навколишнього природнього
середовища та зменшення собівартості і, в свою чергу, кінцевої ціни продукції.
Основна інформація про H-2: Запровадження механізму стимулювання
промислових підприємств для реалізації енергоефективних заходів
Назва заходу

Запровадження механізму
енергоефективних заходів

Індекс заходу

H-2

стимулювання

промислових

підприємств

для

реалізації

Опис
Період

Початок:

Мета/ короткий
опис

Зменшення споживання енергії промисловими об’єктами, запровадження сталого механізму
фінансування з гарантованими джерелами наповнення статей витрат на державну підтримку

Цільова група

Суб’єкти господарювання в сфері промисловості

Інформація про реалізацію

2020

Кінець:

2025
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Відповідальні за
виконання

Держенергоефективності, Міненерго, Мінекономіки

Скорочення споживання енергії та викидів ПГ
Метод
моніторингу/
вимірювання
Періодичне звітування учасниками програми підтримки, дані енергетичних аудитів,
досягнутого
енергоменеджменту
скорочення
споживання
енергії
Очікуване скорочення
Очікуване скорочення
Очікуване скорочення
Тип скорочення
споживання первинної
споживання кінцевої
викидів ПГ (тис. т CO2 -екв.
енергії (тис. т н.е)
енергії (тис. т н.е)
на рік)
7
4
18
2021
182
111
513
2025
2030

827

543

2 522

3.1.2. Енергетичні аудити та системи управління (стаття 8 Директиви)
Політика, яка повинна бути запроваджена для заохочення проведення
енергоаудитів та систем енергоменеджменту на великих, середніх та малих
підприємствах, описана для заходу I-2.
3.1.3 Облік енергії та інформативне виставлення рахунків за спожиту
енергію (статті 9-11 Директиви)
Н-3: Сприяння запровадженню повного
споживання теплової енергії та гарячої води

комерційного

обліку

Метою цього заходу є забезпечення повного та якісного комерційного
обліку споживання комунальних послуг. Закон України «Про комерційний облік
теплової енергії та водопостачання» прийнято 22 червня 2017 року. Закон
визначає засади забезпечення комерційного, у тому числі розподільного, обліку
послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого
водопостачання та забезпечення відповідною обліковою інформацією споживачів
таких послуг. Постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 року №
603 затверджено Порядок здійснення моніторингу стану оснащеності вузлами
комерційного обліку та обміну інформацією між Державним агентством з
енергоефективності та енергозбереження та Державною службою з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів щодо порушення вимог
законодавства в частині відповідності засобів вимірювальної техніки вузлів
комерційного обліку технічним регламентам, строків їх встановлення або заміни.
Держенергоефективності на підставі інформації обласних, Київської міської
державних адміністрацій у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України,
проведено моніторинг стану оснащеності будівель вузлами комерційного обліку
комунальних послуг. Станом на початок 2020 року ситуація є наступною:
вузлами комерційного обліку теплової енергії оснащено 80,8% (66546 од.)
житлових будинків та 79,3% (33063 од.) нежитлових будівель;
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вузлами комерційного обліку гарячої води оснащено 16,4% (4758 од.)
житлових будинків та 51,3% (5680 од.) нежитлових будівель;
вузлами комерційного обліку питної води оснащено 73,1% (1201180 од.)
житлових будинків та 94,9% (209962 од.) нежитлових будівель.
Відповідно до Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та
водопостачання», оснащення вузлами комерційного обліку будівель, що на день
набрання чинності Закону були приєднані до зовнішніх інженерних мереж і не
були оснащені такими вузлами обліку, або якщо такі вузли обліку на день
набрання чинності Закону вийшли з ладу, зобов’язаний здійснити оператор
зовнішніх інженерних мереж у строк:
- теплової енергії - протягом року з дня набрання чинності цим Законом
(02.08.2018);
- гарячої та питної води для нежитлових будівель - протягом одного року
(02.08.2018), а для житлових будівель - протягом двох років з дня набрання
чинності Законом (02.08.2019).
За результатами моніторингу, на підставі отриманої інформації (в частині
дотримання строків встановлення або заміни вузлів комерційного обліку теплової
енергії,
гарячої
та
питної
води),
оформлено
та
надіслано
до
Держпродспоживслужби 1473 повідомлення про порушення вимог законодавства
для подальшого реагування.
У зв’язку з внесеними змінами до Закону України «Про комерційний облік
теплової енергії та водопостачання», адміністративну відповідальність у вигляді
штрафів за порушення вимог Закону відтерміновано до серпня 2020 року, що
унеможливлює вжиття контролюючими органами заходів впливу на операторів
зовнішніх інженерних мереж щодо своєчасного забезпечення стовідсоткової
оснащеності будівель вузлами комерційного обліку теплової енергії та
водопостачання.
Найкритичнішим питанням є забезпечення обліку теплової енергії.
Стовідсоткове забезпечення оснащення будівель вузлами комерційного обліку
теплової енергії ускладняється у зв’язку з наявністю низки проблемних питань,
таких як:
- відсутність технічної можливості встановлення у будинках приладів
комерційного обліку;
- відсутність дієвого механізму здійснення державного нагляду (контролю)
та накладення штрафних санкцій, оскільки адміністративну відповідальність у
вигляді штрафів за порушення вимог Закону відтерміновано до серпня 2020 року,
що унеможливлює вжиття контролюючими органами заходів впливу на
операторів зовнішніх інженерних мереж;
- відсутність вільних обігових коштів у операторів зовнішніх інженерних
мереж у зв’язку із недосконалістю системи розрахунків за газ, спожиті теплову
енергію та воду населенням та організаціями, неповним відшкодуванням різниці в
тарифах, несвоєчасним погашенням заборгованості по пільгам та субсидіям;
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- розбалансування систем централізованого теплопостачання у зв’язку із
відключенням окремих квартир та, як наслідок, збільшення вартості встановлення
лічильників для квартир, які підключено до централізованого опалення;
- відсутність кредитування операторів зовнішніх інженерних мереж.
Згідно з інформацією отриманою від НКРЕКП станом на 01.10.2019 всього по
Україні забезпечено індивідуальними лічильниками природного газу 85,9 %
побутових споживачів, зокрема з лічильниками – 10 651 481 абонентів, без
лічильників – 1 748 489 абонентів, у тому числі:
- опалювальний котел (піч) та інші (99,3%): з лічильниками – 7 303 911
абонентів, без лічильників – 55 329 абонентів (відключені, розірвані договори та
інше);
- плита газова та водонагрівачі (колонка) (94,4%): з лічильниками – 871 325
абонента, без лічильника – 51 878 абонентів (відключені, розірвані договори та
інше);
- плита газова (60,1%): з лічильниками – 2 476 245 абонентів, без лічильника –
1 641 282 абонентів (відключені, розірвані договори та інше).
Також, станом 01.10.2019 кількість абонентів без лічильників була зменшена
за рахунок встановлення будинкових лічильників, що підтверджено актами
виконаних робіт встановлення 16 688 будинкових лічильників, що забезпечило
облік у 1 224 057 абонентів без індивідуальних лічильників.
За даними НКРЕКП, у 2018 році в Україні було 16 853 049 житлових та 622
690 нежитлових споживачів електричної енергії, а споживання нежитлових
споживачів становило 69,8% від загального споживання. 526 000 нежитлових
споживачів оснащені однофазними лічильниками (20 000 вимірюються за
допомогою систем SmartMeter), а 798 000 - 3-фазними лічильниками (45 000 вимірюються системами SmartMeter). Серед споживачів житлових приміщень 15
177 000 обладнані однофазними лічильниками (з них 948 000 вимірюються за
допомогою систем SmartMeter), а 1 727 000 - 3 фазовими лічильниками (75 000
вимірюються системами SmartMeter). Серед нежитлових споживачів 175 199 точок
обліку на промислових агрегатах.
Цей захід передбачає продовження дій, які б підвищили рівень оснащення
приладами обліку споживання теплової енергії та гарячої води в будівлях, у тому
числі із розглядом можливості поквартирного обліку.
Наразі встановлення засобів обліку має державну підтримку за механізмами
Фонду енергоефективності та за заходами Державної цільової економічної
програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з
відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020
роки, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2010
№ 243 (зі змінами).
Основна інформація про Н-3: Сприяння запровадженню повного
комерційного обліку споживання теплової енергії та гарячої води
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Назва заходу
Індекс заходу

Сприяння запровадженню повного комерційного обліку споживання теплової енергії
та гарячої води
H-3

Опис
Період
Мета/ короткий
опис
Цільова група

Початок:

2020

Кінець:

2022

Забезпечення повного комерційного обліку споживання теплової енергії та гарячої води
Житловий сектор

Інформація про реалізацію
Відповідальні
за Мінрегіон, НКРЕКП
виконання
Скорочення споживання енергії та викидів ПГ
Метод моніторингу/
вимірювання
Держенергоефективності спільно з Мінрегіоном, НКРЕКП та обласними, Київською
досягнутого
міською державними адміністраціями
скорочення
споживання енергії
Очікуване скорочення
Очікуване скорочення
Очікуване скорочення
Тип скорочення
споживання первинної енергії споживання кінцевої енергії викидів ПГ (тис. т CO2 (тис. т н.е)
(тис. т н.е)
екв. на рік)
153
124
200
2021
187
134
243
2025
2030

191

142

249

3.1.4 Програми інформування споживачів та навчання (статті 12, 17
Директиви).
Н-4: Програма для підвищення рівня обізнаності серед споживачів енергії
Низка заходів, пов'язаних з розширенням доступу споживачів до інформації
про переваги енергоефективності, включатимуться, в першу чергу, до таких
політик:
− H-1: Функціонування Фонду енергоефективності;
− H-7: Введення
проектування;

енергетичного

маркування

та

норм

екологічного

− B-1: Заходи щодо стимулювання енергоефективності у приватних будівлях.
Проекти міжнародно-технічної допомоги за останні роки активно включені в
процес інформування та навчання кінцевих бенефіціарів перевагам
енергоефективної поведінки та важливості впровадження енергоефективних
заходів. Доцільним є активізації зусиль Уряду та міжнародних партнерів щодо
поширення якісного навчання енергоаудиторів.
Позитивним прикладом інформування споживачів щодо здійснення конкретних
заходів є створений Держенергоефективності спільно з Проектом ПРООН
«Усунення бар’єрів для сприяння інвестиціям в енергоефективність громадських
будівель в малих та середніх містах України шляхом застосування механізму
ЕСКО» Консультаційний центр, що має на меті надання ґрунтовної інформації з
питань механізму ЕСКО та енергоменеджменту.
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Основна інформація про Н-4: Програма для підвищення рівня обізнаності
серед споживачів енергії
Назва заходу

Програма для підвищення рівня обізнаності серед споживачів енергії

Індекс заходу

H-4

Опис
Період

Початок:

Мета/
короткий опис

Цей захід передбачає впровадження маркетингових стратегій та заходів щодо популяризації
питань енергоефективності за цільовими групами найбільших категорій споживачів та їх
підкатегорій. Крім того, реалізація цього заходу включатиме непрямі наслідки інших політик,
зокрема, з енергоефективності (таких як Фонд енергоефективності (Н-1), екодизайн/енергетичне
маркування (Н-7), розширення доступу до фінансування заходів з енергоефективності в будівлях
(B- 1) тощо.

Цільова група

Найбільші групи споживачів енергії, в першу чергу, населення.

2020

Інформація про реалізацію
Відповідальні
Держенергоефективності, Міненерго, Мінрегіон
за виконання
Скорочення споживання енергії та викидів ПГ
Метод
моніторингу/
вимірювання
Не передбачено
досягнутого
скорочення
споживання
енергії
Очікуване скорочення
Очікуване скорочення
Тип
споживання первинної енергії
споживання кінцевої
скорочення
(тис. т н.е)
енергії (тис. т н.е)
Не розраховано
Не розраховано
2021
Не розраховано
Не розраховано
2025
2030

Не розраховано

3.1.5 Наявність схем
(стаття 16 Директиви)

акредитації

2030

Очікуване скорочення
викидів ПГ (тис. т CO2 екв. на рік)
Не розраховано
Не розраховано

Не розраховано

кваліфікації,

Кінець:

Не розраховано

та

сертифікації

Ця стаття Директиви в Україні здійснюється через:

Реалізацію Закону України «Про енергетичну ефективність будівель»;

Реалізацію постанови КМУ від 26.07.2018 № 605 «Про затвердження
Порядку проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити
діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних
систем» (зі змінами);

Реалізацію постанови КМУ від 26.07.2018 № 602 «Про затвердження
Порядку обміну інформацією між центральними органами виконавчої влади,
атестаційними комісіями в процесі проведення незалежного моніторингу,
професійної атестації та ведення баз даних сертифікатів, фахівців та звітів» (зі
змінами).
Крім того, Держенергоефективності уклала угоди про співробітництво з
більш ніж 40 вищими навчальними закладами. Цілі угод включають підготовку
енергоаудиторів та створення атестаційної комісії для підтвердження
кваліфікаційного рівня експертів. В результаті у 2019 році більше 1000 фахівців
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мали право проводити сертифікацію енергетичної ефективності будівель та
обстеження інженерних систем. Також були видані більше 1 300 енергетичних
сертифікатів будівлі, з них 430 – для житлових будинків.
Загалом, існує потреба в підготовці спеціалістів у будівельному секторі для
забезпечення належного впровадження стандартів з енергоефективності.
Для промисловості існує потреба в іншому типі енергоаудиторів та
експертах з енергоефективності для надання професійних консультацій щодо
можливих удосконалень (зменшення втрат енергії, підвищення ефективності)
промислових процесів, компонентів промислових систем, в т.ч. двигунів,
вентиляторів, насосів, котлів тощо та впровадження систем енергоменеджменту
(включаючи впровадження стандарту ISO 50001). Значна кількість кваліфікованих
експертів знадобиться для кращого впровадження енергоаудиту як серед великих
компаній, так і середніх та малих підприємств.
Враховуючи це, проєктом Закону України «Про енергетичну ефективність»
планується запровадження схем підтвердження кваліфікації для енергоаудиторів,
визначених статтею 8 Директиви.
Крім того, необхідне додаткове навчання та нарощування потенціалу
спеціалістів з енергетичного планування та менеджменту у місцевих органах
влади, які займаються питаннями централізованого опалення та іншими
питаннями енергетики.
Держенергоефективності постійно оновлює базу даних атестованих
енергоаудиторів, яка доступна на веб-сайті Держенергоефективності.
3.1.6 Енергосервіс (стаття 18 Директиви)
Основні законодавчі документи, що стосуються ринку енергосервісу,
включають в себе два закони:
− Закон України «Про запровадження нових інвестиційних
можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів
підприємницької
діяльності
для
проведення
масштабної
енергомодернізації» від 9 квітня 2015 року № 327-VIII (зі змінами)
(так званий Закон про ЕСКО);
− Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України
щодо запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування
прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для
проведення масштабної енергомодернізації» від 4 квітня 2015 року
№ 328-VIII.
Для виконання цих Законів було прийнято постанову Кабінету Міністрів
України від 21 листопада 2015 року № 845 «Про затвердження Примірного
енергосервісного договору».
Перший досвід роботи в цьому напрямку свідчить про необхідність
підвищення обізнаності та удосконалення інституціональної спроможності як
потенційних замовників енергосервісу, так і бізнесу.
З 2016 року Держенергоефективності розпочато формування бази
потенційних об’єктів енергосервісу, яка станом на початок 2020 року налічує
понад 17 тис. об’єктів та значно спрощує інвестору пошук зацікавлених об’єктів
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для інвестицій за ЕСКО-механізмом. З 2017 року із прийняттям законодавчих змін
закупівлі енергосервісу пристосовані для електронних майданчиків для здійснення
публічних закупівель. В результаті було створено окремий модуль для закупівель
енергосервісу в системі «PROZORRO», який оцінює пропозицію ЕСКО-інвестора
не за найменшою ціною (як при стандартних закупівлях товарів, робіт чи послуг),
а за найвищим показником ефективності енергосервісного договору. Цей показник
є інвестиційною оцінкою привабливості проекту для замовника – бюджетної
установи.
Відтак з моменту запуску відповідного ЕСКО-модулю через систему
«PROZORRO» було оголошено 1079 ЕСКО тендерів. Всього станом на початок
квітня 2020 року (з урахуванням договорів 2016 р.) укладено 473 ЕСКО-договори
на загальну суму понад 1 млрд гривень.
З 2018 року у містах розпочато реалізацію моделі «поглибленого ЕСКОпартнерства». За такою моделлю місцевою владою та ЕСКО-компаніями
співфінансуються ЕСКО-проекти, при цьому економія розподіляється відповідно
до глибини енергомодернізації, що запропонована сторонами. На сьогодні 6
пілотних міст (Одеса, Бородянка, Дрогобич, Славутич, Ніжин, Саврань) уклали
перших 10 енергосервісних договорів за такою моделлю. Порівняння обох
моделей ЕСКО-договорів (класичного і поглибленого) у вищезазначених містах
показує, що впровадження поглибленого партнерства дозволяє збільшити відсоток
економії, яка залишається на користь замовника, в середньому до 40%, що в 3 рази
вище за класичну модель.
Поряд з цим, енергосервісні компанії та принципи ЕСКО-договорів також
можуть бути впроваджені для реалізації заходів з енергоефективності житлових
будинків.
За результатами верифікації ЕСКО-договорів, проведеної у жовтні 2019
року, виявлено, що 17 міст з 14 регіонів реалізуючи 130 ЕСКО-договорів
зекономили (за останні 2,5 опалювальні та 1 зрошувальний періоди щодо об’єктів
Держводагентства) близько 3 млн куб. м газу (≈25 тис Гкал) або 40 млн грн на
оплаті енергоносіїв.
Середня річна економія склала 35%, що в 1,8 разів більше передбаченої
ЕСКО-договорами (20%).
3.1.7 Інші заходи з енергоефективності горизонтального характеру
(статті 19 і 20 Директиви)
В Україні проводиться низка додаткових заходів, що стосуються одночасно
декількох секторів або груп споживачів. Як уже зазначалося в розділі 3.1.1, для
сфери будівництва створено Фонд енергоефективності, орієнтований на житловий
сектор (стаття 20 Директиви).
Н-5: Податки на енергію/податки на викиди парникових газів
(екологічні податки)
Урядом вже задекларовано збільшення вуглецевого податку, запровадження
оподаткування екологічних екстерналій через спеціальний акциз на такі товари на
рівні 1%. Це дасть змогу акумулювати 5–5,5 млрд. гривень, що будуть направлені
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на зменшення (компенсацію) вартості кредитних ресурсів, які надаватимуть
державні та комерційні банки на енергоефективні заходи.
Податки на енергоносії є одним з основних інструментів, спрямованих на
пом’якшення негативних змін клімату в Європейському Союзі (ЄС). Податки на
енергію або податки на парникові гази належать до групи екологічних податків.
Екологічні податки - це податки, що стягуються з екологічних причин з метою
стимулювання зменшення негативних екологічних наслідків. Екологічні податки
впливають на споживання ресурсів або кількість викидів за рахунок збільшення
ціни продукції, що підлягає сплаті, і є інструментами, які найбільш
використовуються в екологічній політиці. Основна мета цих податків - зміни
ринкових цін для інтерналізації шкоди навколишньому середовищу. Крім того,
екологічні податки впливають на викиди парникових газів шляхом отримання
урядових доходів, які можуть бути спрямовані на вирішення екологічних питань
та мотивацію платників податків удосконалити свою господарську діяльність з
метою досягнення певних соціальних чи економічних цілей. Податки на енергію
сприяють зменшенню викидів парникових газів двома способами:
по-перше, покращуючи енергоефективність або використовуючи менше
палива на одиницю продукції (ефективність);
по-друге, податок на енергію може сприяти зменшенню викидів парникових
газів шляхом використання палива та енергії з меншим вмістом вуглецю.
Україною вже запроваджено екологічний податок, до якого входить податок
на викиди СО2. На підставі даних Державної фіскальної служби України за 2019
рік очікується, що кошти від цього податку будуть надходити в обсягах близько
900 млн грн. Опис змін екологічного податку на викиди СО2 наведено нижче:
 Ставка податку на викиди CO2 в 2019 році зросла в 24,4 рази порівняно з
2018 роком відповідно до Закону України від 23.11.2018 № 2628-VIII «Про
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів
України щодо вдосконалення діяльності адміністрації та перегляд ставок
окремих податків та зборів". Податок на CO2 для стаціонарних джерел
викидів (які викидають більше 500 тонн на рік) з 1 січня 2019 року
становить 10 гривень за тонну, а не 0,41 грн, як у 2018 році.
 Планується змінити модель поточного податку на викиди CO2, що базується
на викидах, на модель, що базується на паливі, а також переглянути ставку
податку у 2020 році.
Після запровадження в Україні національної системи торгівлі квотами на
викиди парникових газів (СТВ) відповідно до положень Директиви № 2003/87/ЄС
на виконання Україною зобов’язань за Угодою про асоціацію, податок на СО 2
потребуватиме повторного перегляду.
Очікується, що цей захід не матиме прямих наслідків для населення. До
непрямих позитивних впливів на населення можна віднести зменшення
забруднення та покращення конкурентоспроможності окремих галузей економіки,
що сприятиме додатковому зростанню добробуту населення. Можливі негативні
наслідки можуть виникнути, якщо податки будуть занадто високими, що матиме
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наслідком збільшення фінансового навантаження для галузей економіки, ринок
робочої сили. Ще одним негативним наслідком може стати підвищення цін на
паливо.
Основна інформація про Н-5: Податки на енергію / податки на викиди
парникових газів (екологічні податки)
Назва заходу
Індекс заходу
Опис
Період

Мета/ короткий
опис

Цільова група

Податки на енергію / податки на викиди парникових газів (екологічні податки)
H-5
Початок:
2019
Кінець:
2030
Податки на енергоносії є одним з основних ринкових інструментів, спрямованих на
пом’якшення негативних змін клімату в Європейському Союзі (ЄС).
Україна вже запроваджено екологічний податок на викиди CO 2. Як зазначалося, виходячи з
даних Державної фіскальної служби України за 2018 та 2019 роки, очікується, що розмір
надходжень до бюджету від податку на викиди CO2 буде становити від 26 до 37 мільйонів
євро за існуючою моделлю оподаткування та 185 мільйонів євро, якщо ставка податку буде
збільшена в 3 рази та податок буде справлятись з одиниці палива та енергії, а не з викидів
CO2.
Промисловий сектор

Інформація про реалізацію
Відповідальні за
виконання

Міненерго, Мінфін

Скорочення споживання енергії та викидів ПГ
Метод
моніторингу/
вимірювання
Міністерство енергетики або Держенергоефективності здійснюватиме моніторинг рівня
досягнутого
економії енергії.
скорочення
споживання
енергії
Очікуване скорочення
Очікуване скорочення
Очікуване скорочення
Тип скорочення
споживання первинної
споживання кінцевої енергії викидів ПГ (тис. т CO2 -екв.
енергії (тис. т н.е)
(тис. т н.е)
на рік)
Не розраховано
Не розраховано
Не розраховано
2021
2025

Не розраховано

Не розраховано

Не розраховано

2030

Не розраховано

Не розраховано

Не розраховано

H-6: Усунення адміністративних бар'єрів та заходи по зменшенню
конфлікту інтересів для задоволення вимог Статті 19 Директиви.
Неурегульоване питання оренди житла спричиняє бар’єри для залучення
орендарів та власників житла до впровадження енергоефективних заходів і,
відповідно, потребує законодавчого удосконалення та відповідного стимулювання
відповідно до європейських практик.
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Основна інформація про Н-6: Усунення адміністративних бар'єрів та
сприяння конфлікту інтересів для задоволення вимог Статті 19 Директиви.
Назва заходу

Усунення адміністративних бар'єрів та сприяння конфлікту інтересів для задоволення
вимог Статті 19 Директиви
H-6

Індекс заходу
Опис
Початок:
2021
Кінець:
2023
Період
Законодавче удосконалення та усунення бар’єрів для впровадження енергоефективних
Мета/ короткий
заходів в площині взаємовідносин власників та орендарів житлових приміщень
опис
Власники будинків та орендарі
Цільова група
Інформація про реалізацію
Відповідальні за
Мінрегіон
виконання
Скорочення споживання енергії та викидів ПГ
Метод моніторингу/
вимірювання
Не зазначено
досягнутого
скорочення
споживання енергії
Очікуване
скорочення
Очікуване скорочення
Очікуване скорочення споживання
Тип скорочення
споживання
викидів ПГ (тис. т CO2 первинної енергії (тис. т н.е)
кінцевої енергії (тис.
екв. на рік)
т н.е)
2021

153

124

200

2025
2030

187
191

134
142

243
249

Н-7: Введення енергетичного маркування та норм екологічного дизайну
Цей захід стосується прийняття та імплементації технічних регламентів, які
б встановлювали вимоги до енергетичного маркування та/або вимоги до
екодизайну (мінімальних енергетичних характеристик) для певних видів
продукції, розміщеної на українському ринку. Основним законодавством, яке
встановлює рамки для прийняття технічних регламентів, є Закон України «Про
технічні регламенти та оцінку відповідності», постанова Кабінету Міністрів
України від 16 грудня 2015 року № 1057«Про визначення сфер діяльності, в яких
центральні органи виконавчої влади здійснюють функції технічного
регулювання», постанова Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року
№ 1106 «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми
державами-членами, з іншої сторони» та розпорядження Кабінету Міністрів
України від 19 серпня 2015 року № 844-р «Про схвалення Стратегії розвитку
системи технічного регулювання на період до 2020 року».
З метою забезпечення виконання в повному обсязі зобов’язань, взятих
Україною відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським
Союзом, а також, у рамках Протоколу про приєднання до Договору про
заснування Енергетичного Співтовариства, Україна впроваджує систему
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енергетичного маркування та встановлення вимог до екодизайну енергоспоживчих
продуктів відповідно до оновленого законодавства ЄС.
У сфері впровадження енергетичного маркування в Україні прийнято
наступні технічні регламенти, які встановлюють вимоги до енергоспоживчих
продуктів:
−
Технічний регламент енергетичного маркування енергетичних
продуктів (постанова Кабінету Міністрів України від 07.08.13 № 702);
−
Технічний регламент енергетичного
маркування побутових
електричних холодильників (постанова Кабінету Міністрів України від 07.08.13 №
702);
−
Технічний регламент енергетичного маркування побутових пральних
машин (постанова Кабінету Міністрів України від 07.08.13 № 702);
−
Технічний регламент енергетичного маркування електричних ламп та
світильників (постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.15 № 340);
−
Технічний регламент енергетичного маркування побутових
посудомийних машин (постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.15 № 514);
−
Технічний регламент енергетичного маркування кондиціонерів
повітря (постанова Кабінету Міністрів України від 24.05.17 № 360);
−
Технічні регламенти енергетичного маркування телевізорів (постанова
Кабінету Міністрів України від 24.05.17 № 359);
−
Технічний регламент енергетичного маркування пилососів (постанова
Кабінету Міністрів України від 31.05.17 № 381);
−
Технічний регламент енергетичного маркування побутових
барабанних сушильних машин (постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.17
№ 380);
−
Технічний регламент енергетичного маркування побутових духових
шаф та кухонних витяжок (наказ Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства від 07.02.2018 № 28);
−
Технічний регламент енергетичного маркування водонагрівачів, баківакумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання (наказ
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства від 19.04.2019 № 100).
Крім того, існують ще декілька технічних регламентів щодо енергетичного
маркування. До них належать:
−
проект наказу Міністерства енергетики України «Про затвердження
Технічного регламенту енергетичного маркування обігрівачів приміщень,
комбінованих обігрівачів, комплектів з обігрівача приміщень, регулятора
температури і сонячної установки та комплектів з комбінованого обігрівача,
регулятора температури і сонячної установки»;
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−
проект наказу Міністерства енергетики України «Про затвердження
Технічного регламенту енергетичного маркування професійних холодильних шаф
для зберігання»;
−
проект наказу Міністерства енергетики України «Про затвердження
Технічного регламенту енергетичного маркування побутових прально-сушильних
машин»;
−
проект наказу Міністерства енергетики України «Про затвердження
Технічного регламенту енергетичного маркування твердопаливних котлів,
комплектів з твердопаливного котла, додаткових нагрівачів, регуляторів
температури і сонячних установок»;
−
проект наказу Міністерства енергетики України «Про затвердження
Технічного регламенту енергетичного маркування вентиляційних установок для
житлових приміщень»;
−
проект наказу Міністерства енергетики України «Про затвердження
Технічного регламенту енергетичного маркування місцевих обігрівачів».
Держенергоефективності розроблено та Урядом затверджено технічні
регламенти щодо вимог до екодизайну енергоспоживчих продуктів. Перелік
зазначених технічних регламентів та їх стан прийняття представлений у наступній
таблиці.
Таблиця 3-2: Технічні регламенти з екодизайну та їх статус в Україні
Назва регулювання

Статус

Дата схвалення

Постанова Кабінету Міністрів України № 804 «Про затвердження Технічного
регламенту щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну
енергоспоживчих продуктів»

Схвалено

3 жовтня 2018 р.

Постанова Кабінету Міністрів України № 151 «Про затвердження Технічного
регламенту щодо вимог до екодизайну вентиляторів з двигуном з
номінальною електричною потужністю від 125 Вт до 500 кВт»

Схвалено

27 лютого 2019 р.

Постанова Кабінету Міністрів України № 154 «Про затвердження Технічного
регламенту вимог до екодизайну водяних насосів»

Схвалено

27 лютого 2019 р.

Постанова Кабінету Міністрів України № 153 «Про затвердження Технічного
регламенту щодо вимог до екодизайну для безсальникових автономних
циркуляційних насосів та безсальникових циркуляціних насосів,
інтегрованих у пристрої»

Схвалено

27 лютого 2019 р.

Постанова Кабінету Міністрів України № 152 «Про затвердження Технічного
регламенту вимог до екодизайну для малих, середніх та великих
енергетичних трансформаторів»

Схвалено

27 лютого 2019 р.

Постанова Кабінету Міністрів України № 158 «Про затвердження Технічного
регламенту щодо вимог до екодизайну для побутових холодильних
приладів»

Схвалено

27 лютого 2019 р.

Постанови – екодизайн
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Постанова Кабінету Міністрів України № 157 «Про затвердження Технічного
регламенту щодо вимог до екодизайну для електродвигунів»

Схвалено

27 лютого 2019 р.

Постанова Кабінету Міністрів України № 264 «Про затвердження Технічного
регламенту щодо вимог до екодизайну для ламп спрямованого випромінення,
світлодіодних ламп і пов’язаного з ними обладнання»

Схвалено

27 березня 2019 р.

Постанова Кабінету Міністрів України № 150 «Про затвердження Технічного
регламенту щодо вимог до екодизайну для споживання електроенергії
зовнішніми джерелами живлення в режимі без навантаження та їх
середнього коефіцієнта корисної дії в активному режимі»

Схвалено

27 лютого 2019 р.

Постанова Кабінету Міністрів України № 155 «Про затвердження Технічного
регламенту щодо вимог до екодизайну для пилососів»

Схвалено

27 лютого 2019 р.

Постанова Кабінету Міністрів України № 156 «Про затвердження Технічного
регламенту щодо вимог до екодизайну для простих приймачів цифрового
телебачення»

Схвалено

27 лютого 2019 р.

Постанова Кабінету Міністрів України № 534 «Про затвердження Технічного
регламенту щодо вимог до екодизайну для побутових барабанних сушильних
машин»

Схвалено

19 червня 2019 р.

Постанова Кабінету Міністрів України № 733 «Про затвердження Технічного
регламенту щодо вимог до екодизайну для споживання електроенергії
електричним і електронним побутовим та офісним обладнанням у режимі
«очікування», «вимкнено» та мережевому режимі «очікування»

Схвалено

14 серпня 2019 р.

Постанова Кабінету Міністрів України № 738 «Про затвердження Технічного
регламенту щодо вимог до екодизайну для побутових пральних машин»

Схвалено

14 серпня 2019 р.

Постанова Кабінету Міністрів України № 736 «Про затвердження Технічного
регламенту щодо вимог до екодизайну для побутових посудомийних машин»

Схвалено

14 серпня 2019 р.

Постанова Кабінету Міністрів України № 742 «Про затвердження Технічного
регламенту щодо вимог до екодизайну для побутових духових шаф,
варильних поверхонь та кухонних витяжок»

Схвалено

14 серпня 2019 р.

Постанова Кабінету Міністрів України № 735 «Про затвердження Технічного
регламенту щодо вимог до екодизайну для телевізорів»

Схвалено

14 серпня 2019 р.

Постанова Кабінету Міністрів України № 737 «Про затвердження Технічного
регламенту щодо вимог до екодизайну для комп'ютерів та комп'ютерних
серверів»

Схвалено

14 серпня 2019 р.

Постанова Кабінету Міністрів України № 734 «Про затвердження Технічного
регламенту щодо вимог до екодизайну для побутових ламп неспрямованого
випромінення»

Схвалено

14 серпня 2019 р.

Постанова Кабінету Міністрів України № 741 «Про затвердження Технічного
регламенту щодо вимог до екодизайну для люмінесцентних ламп без
інтегрованого баласту, газорозрядних ламп високої інтенсивності, а також
баластів та світильників призначених для роботи з такими лампами»

Схвалено

14 серпня 2019 р.

Постанова Кабінету Міністрів України № 739 «Про затвердження Технічного
регламенту щодо вимог до екодизайну для кондиціонерів повітря та
вентиляторів, призначених для особистого комфорту»

Схвалено

14 серпня 2019 р.

Постанова Кабінету Міністрів України № 740 «Про затвердження Технічного
регламенту щодо вимог до екодизайну для водонагрівачів та баків-

Схвалено

14 серпня 2019 р.
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акумуляторів»
Постанова Кабінету Міністрів України № 1184 «Про затвердження
Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для обігрівачів приміщень
та комбінованих обігрівачів»

Схвалено

27 грудня 2019 р.

Для забезпечення ефективного виконання цих норм та впливу на ринок
необхідним є посилення ролі державного органу ринкового нагляду та наділення
його повноваженнями для перевірки продукції на ринку, щоб переконатися, що
вони відповідають вимогам щодо маркування та екодизайну. Це слід робити у
партнерстві з економічними операторами роздрібної торгівлі та імпортерами,
включаючи навчання цих економічних операторів щодо того, як дотримуватись
регуляторних норм і одночасно продавати більш енергоефективні продукти.
Додаткові заходи з підвищення обізнаності, пов'язані з цим заходом, описані
в заході H-4.
Розрахунки проводяться на основі експертних припущень, які, у свою чергу,
ґрунтуються на дослідженнях ринку та аналізі країн ЄС.
Основна інформація про Н-7: Впровадження енергетичного маркування та
норм екологічного дизайну
Назва заходу
Індекс заходу
Опис
Період
Мета/ короткий
опис

Введення енергетичного маркування та норм екологічного дизайну
H-7
Початок:

2013

Кінець:

2030

Цей захід стосується прийняття та імплементації технічних регламентів, які б встановлювали
вимоги до енергетичного маркування та / або вимоги до екологічного дизайну (мінімальних
енергетичних характеристик) для певних видів продукції на українському ринку.

Виробники, продавці відповідної продукції та їх споживачі
Цільова група
Інформація про реалізацію
Відповідальні за
виконання

Держенергоефективності, Міненерго, Дежпродспоживслужба

Скорочення споживання енергії та викидів ПГ
Метод
моніторингу/
Для моніторингу наслідків цього заходу необхідно використовувати методологію Top-Down,
вимірювання
рекомендовану Європейською Комісією, що включає аналіз проникнення на ринок та продажу
досягнутого
різних видів побутової техніки, транспортних засобів тощо.
скорочення
споживання
енергії
Очікуване скорочення
Очікуване скорочення
Очікуване скорочення
Тип скорочення
споживання первинної
споживання кінцевої енергії викидів ПГ (тис. т CO2 -екв.
енергії (тис. т н.е)
(тис. т н.е)
на рік)
2021

1 140

948

1 470

2025

1 870

1 450

2 515

2030

2 103

1 755

2 920
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Прогноз економії енергії та фінансування горизонтальних заходів
Вищезазначені горизонтальні заходи дозволять досягнути показників
економії енергії та скорочення викидів парникових газів, як представлено у
таблиці нижче.
2021

Показник

Значення
показника

Економія
первинної
енергії
(тис. т н.е)

1 506

2025

2030

Скорочен
Скорочен- Економія
Економія
СкороченЕкономія
-ня
Економія
Економія ня викидів первинпервиння викидів
кінцевої викидів
кінцевої
кінцевої
ПГ
ної
ної
ПГ
енергії
ПГ
енергії
енергії
(тис. т
енергії
енергії
(тис. т CO2
(тис. т
(тис. т
(тис. т
(тис. т н.е) CO2 -екв. (тис. т
(тис. т
-екв. на
н.е)
CO2 -екв.
н.е)
на рік)
н.е)
н.е)
рік)
на рік)
1 249

2 081

2 837

2 192

4 939

4 113

3 336

8 905

З метою впровадження горизонтальних заходів для досягнення
вищезазначеної економії необхідні інвестиції прогнозним обсягом 617 млн. євро.
3.2
секторі)

Заходи з енергоефективності в секторі будівель (житловому

В цьому розділі йдеться про житловий (побутовий) сектор. Україна
зробила значні кроки у вирішенні питань енергоефективності в будівлях, у тому
числі, було прийнято низку законодавчих актів. Вперше на національному рівні
запроваджені програми стимулювання населення до впровадження
енергоефективних заходів, які мають масштабувати своє покриття для
задоволення попиту в заходах з термомодернізації житлового та нежитлового
фонду. Також започатковано використання механізму енергосервісу.
Для мобілізації фінансування має бути розроблена окрема довгострокова
стратегія термомодернізації будівель відповідно до вимог статті 4 Директиви.
Відповідно до вимог зазначеної статті стратегія термомодернізації будівель
поширюється на житлові та нежитлові будівлі усіх форм власності та містить:
−
огляд стану будівель в країні, що може базуватися на основі
відповідної статистичної вибірки;
−
визначення економічно доцільних підходів до впровадження
енергоефективних заходів залежно від типу будівлі та кліматичної зони;
−
заходи стимулювання щодо термомодернізації будівель у разі їх
економічної доцільності;
−
довгострокові цілі з реновації будівель, спрямовані на залучення
інвестицій до сфери забезпечення енергетичної ефективності будівель;
−
розрахунок очікуваного обсягу економії енергії та інших результатів
впровадження енергоефективних заходів.
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3.2.1. Імплементація вимог Директиви 2010/31/ЄС (Energy Performance
of the Buildings Directive)
В рамках виконання Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони,
та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і
їхніми державами-членами, з іншої сторони, а також aquis Енергетичного
Співтовариства Україна має зобов’язання імплементувати положення Директиви
2010/31/ЄС.
Зокрема прийнято Закон України «Про енергетичну ефективність
будівель» та низку підзаконних нормативно-правових актів, в тому числі
Концепцію реалізації державної політики у сфері забезпечення енергетичної
ефективності будівель у частині збільшення кількості будівель з близьким до
нульового рівнем споживання енергії та Національний план збільшення
кількості будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії
(розпорядження КМУ від 29.01.2020 № 88-р).
B-1: Заходи щодо стимулювання енергоефективності у приватних
будівлях
Відповідно до балансу використання природного газу у 2019 році
населення спожило 8 млрд куб. м природного газу, значна частина якого
використовується на опалення житлових будинків.
На сьогоднішній день в Україні діє Державна цільова економічна
програма енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з
відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020
роки, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2010
№ 243 (зі змінами), в рамках якої реалізуються заходи щодо стимулювання
населення, ОСББ та ЖБК до впровадження енергоефективних заходів шляхом
відшкодування частини суми кредитів, залучених на придбання котлів з
використанням будь-яких видів палива та енергії (крім природного газу таелектричної енергії) та енергоефективного обладнання та/або матеріалів.
Відшкодування проводиться одноразово кожному позичальнику-фізичній
особі в розмірі 20 відсотків суми кредиту, залученого ним за одним кредитним
договором в уповноваженому банку на придбання котла з використанням
будь-яких видів палива та енергії (крім природного газу та електричної
енергії) (але не більш як 12000 гривень за кожним кредитним договором), та в
розмірі 35 відсотків суми кредиту, залученого позичальником-фізичною
особою на придбання іншого енергоефективного обладнання та/або матеріалів
(але не більш як 14000 гривень за кожним кредитним договором). У разі коли
позичальником є фізична особа, якій в установленому законодавством порядку
призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг, відшкодування такому позичальнику частини суми
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кредиту на придбання котла з використанням будь-яких видів палива та енергії
(крім природного газу та електричної енергії) здійснюється одноразово в
розмірі 35 відсотків суми кредиту, але не більш як 12000 гривень за одним
кредитним договором.
На сьогоднішній день вже понад 318 тисяч позичальників оформили
енергоощадні кредити за Програмою на суму понад 7,5 мільярдів гривень. На
придбання негазових котлів громадяни оформили майже 26 тисяч кредитів
обсягом 491,6 млн. грн. На придбання енергозберігаючого обладнання та
матеріалів громадяни оформили 287 тисяч кредитів обсягом більше ніж 5,6
млрд. грн. Також, зросла кількість «теплих» кредитів для ОСББ – сьогодні їх
5409 на суму 1476,2 млн. грн.
Також приватні домогосподарства отримували відшкодування тіла
кредитів за програмою ЄБРР IQ Energy, що фінансувалась Європейським
Союзом. Бюджет програми становив 90 млн євро, з яких 75 млн євро було
виділено на позики та 15 млн євро – на гранти. Також державна підтримка
доповнюється додатковими програмами співфінансування з місцевих
бюджетів.
Передбачається, що на наступних етапах діяльності Фонду
енергоефективності його механізми зможуть поширюватись на надання
державної підтримки приватним домогосподарствам (індивідуальним
будинкам).
Здешевлення кредитів для цієї категорії споживачів має залишатись у
фокусі державної підтримки енергоефективності, оскільки зазначені споживачі
переважно мають більші питомі витрати енергії на опалення ніж
багатоквартирні будинки, при цьому мають більшу готовність до залучення
кредитів, ніж мешканці ОСББ.
Основна інформація про B-1: Заходи щодо стимулювання
енергоефективності у приватних будівлях
Назва заходу

Заходи щодо стимулювання енергоефективності у приватних будівлях

Індекс заходу

B-1

Опис
Період

Початок:

Мета/короткий
опис

Співфінансування енергоефективних заходів для приватних домогосподарств, що мешкають
в індивідуальних будинках

Цільова група

Приватні домогосподарства, що мешкають в індивідуальних будинках

2014

Кінець:

2022

Інформація про реалізацію
Відповідальні
Держенергоефективності, Міненерго, Мінрегіон, Фонд енергоефективності.
за виконання
Скорочення споживання енергії та викидів ПГ
Метод
Аналіз даних постачальників енергії щодо зміни обсягів споживання енергії учасниками
моніторингу/
програм державної підтримки
вимірювання
досягнутого

35
скорочення
споживання
енергії

2021
2025

Очікуване скорочення
споживання первинної
енергії (тис. т н.е)
2 137
2 348

Очікуване скорочення
споживання кінцевої
енергії (тис. т н.е)
1 750
1 692

Очікуване скорочення
викидів ПГ (тис. т CO2 -екв.
на рік)
2 827
2 660

2030

2 020

1 490

1 530

Тип
скорочення

B-2: Імплементація вимог Директиви 2010/31/ЄС
Директива 2010/31/ЄС Європейського Парламенту і Ради щодо енергетичної
ефективності будівель імплементована у законодавство України через Закон
України «Про енергетичну ефективність будівель» від 22 червня 2017 року.
Основна інформація про B-2: Імплементація вимог Директиви 2010/31/ЄС
Назва заходу

Імплементація вимог Директиви 2010/31/ЄС

Індекс заходу

B-2

Опис
Початок:
2018
Кінець:
2022
Практична та ефективна реалізація положень Директиви 2010/31/ЄС Європейського
Парламенту і Ради щодо енергетичної ефективності будівель.
Власники, мешканці будівель відповідно до вимог Закону України «Про енергетичну
Цільова група
ефективність будівель»
Інформація про реалізацію
Виконавчий
Мінрегіон, Держенергоефективності.
орган
Економія енергії та скорочення викидів ПГ
Метод
моніторингу/
вимірювання
Дані сертифікатів енергетичної ефективності, порівняння споживання будівель, що
досягнутого
відповідають мінімальним вимогам до енергетичної ефективності з інерційним сценарієм.
скорочення
споживання
енергії
Очікувана економія
Очікувана економія кінцевої Очікуване скорочення викидів
Тип економії
первинної енергії (тис.
енергії (тис. т н.е)
ПГ (тис. т CO2 -екв. на рік)
т н.е)
164
57
110
2021
836
493
779
2025
Період
Мета/
короткий опис

2030

1 835

1 268

1 971

B-3: Впровадження енергетичної сертифікації в будинках
Цей захід передбачає реалізацію вимог Закону України «Про енергетичну
ефективність будівель» щодо сертифікації енергетичної ефективності будівель.
Законом України «Про енергетичну ефективність будівель» визначено, на
які об’єкти поширюються вимоги цього закону. Так, статтею 7 Закону України
«Про енергетичну ефективність будівель» визначено, що сертифікація
енергетичної ефективності є обов’язковою для:
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1) об’єктів будівництва (нового будівництва, реконструкції, капітального
ремонту), що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із
середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, що визначаються відповідно до
Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності";
2) будівель державної власності з опалюваною площею понад 250
квадратних метрів, які часто відвідують громадяни і у всіх приміщеннях яких
розташовані органи державної влади;
3) будівель з опалюваною площею понад 250 квадратних метрів, у всіх
приміщеннях яких розташовані органи місцевого самоврядування (у разі
здійснення ними термомодернізації таких будівель);
4) будівель, в яких здійснюється термомодернізація, на яку надається
державна підтримка та яка має наслідком досягнення класу енергетичної
ефективності будівлі не нижче мінімальних вимог до енергетичної ефективності
будівлі.
В свою чергу, сертифікація енергетичної ефективності будівель, що не
підлягають обов’язковій сертифікації, здійснюється за рішенням власника
(співвласників).
Необхідно зазначити, що положення Закону України «Про енергетичну
ефективність будівель» щодо мінімальних вимог до енергетичної ефективності
будівель та сертифікації енергетичної ефективності будівель не поширюються
на:
−
будівлі промислового та сільськогосподарського призначення,
об’єкти енергетики, транспорту, зв’язку та оборони, складські приміщення;
−
індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки
(крім випадків отримання державної підтримки на здійснення термомодернізації
або сертифікації таких будинків за бажанням власника);
−
будівлі, призначені для проведення богослужінь та релігійних
заходів релігійними організаціями;
−

будівлі, які є об’єктами культурної спадщини;

−
окремо розташовані будівлі з опалюваною площею менш як 50
квадратних метрів.
Станом на початок 2020 року в Україні було складено більше 1 361
енергетичних сертифікатів будівель, з них:





430 – для житлових будинків;
339 – для громадських будівель;
254 – для навчальних закладів;
214 – для лікарень;
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74 – для дитячих садочків;
43 – для підприємств торгівлі;
7 – для готелів.

Держенергоефективності на виконання вимог Закону України «Про
енергетичну ефективність будівель» забезпечено проведення незалежного
моніторингу енергетичних сертифікатів.
Незалежний моніторинг енергетичних сертифікатів здійснюється у два
етапи.
Перший етап передбачає проведення первинної перевірки енергетичних
сертифікатів під час внесення їх до бази даних сертифікатів.
Кожному енергетичному сертифікату присвоюється рівень достовірності
за сумою виставлених балів відповідно до результатів порівняння значень його
вхідних, проміжних і результативних показників, за якими розраховується
показник енергетичної ефективності будівель за встановленим діапазоном.
Так, за результатами проведення первинної перевірки у 2019 році, база
даних енергетичних сертифікатів містить:
− 942 сертифіката високого рівня достовірності;
− 411 сертифіката середнього рівня достовірності;
− 8 сертифікатів низького рівня достовірності.
Другий етап передбачає проведення вибіркової повної Перевірки
енергетичних сертифікатів.
Протягом 2019 року 58 енергетичних сертифікатів було відібрано для
здійснення повної Перевірки, за результатами якої встановлено, що 60 % (35)
енергетичних сертифікатів не відповідають вимогам законодавства.
Основна інформація про B-3: Впровадження енергетичної сертифікації в
будинках
Назва заходу

Впровадження енергетичної сертифікації в будинках

Індекс заходу

B-3

Опис
Період
Мета/ короткий
опис

Початок:

2018

Кінець:

2022

Практична імплементація

Власники існуючих та нових будівель, на які поширюються вимоги Закону України «Про
енергетичну ефективність будівель» щодо сертифікації енергетичної ефективності
Інформація про реалізацію
Відповідальні за
Мінрегіон, Держенергоефективності
виконання
Скорочення споживання енергії та викидів ПГ
Цільова група
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Метод
моніторингу/
вимірювання
досягнутого
скорочення
споживання
енергії

Моніторинг енергетичних сертифікатів та кількості осіб, які провадять діяльність із
сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем

2021
2025

Очікуване скорочення
споживання первинної
енергії (тис. т н.е)
Не розраховано
Не розраховано

Очікуване скорочення
споживання кінцевої
енергії (тис. т н.е)
Не розраховано
Не розраховано

Очікуване скорочення
викидів ПГ
(тис. т CO2 -екв. на рік)
Не розраховано
Не розраховано

2030

Не розраховано

Не розраховано

Не розраховано

Тип скорочення

Прогноз
економії
енергії
енергоефективності в будівлях

та

фінансування

заходів

з

Вищезазначені заходи з енергоефективності в будівлях дозволять
досягнути показників економії енергії та скорочення викидів парникових газів,
як представлено у таблиці нижче.
2021

Показник

2025

2030

Економія
Економія
Економія
Економія
Скорочення Економія
Скорочення Економія
Скорочення
кінцевої
кінцевої
кінцевої
первинної
викидів ПГ первинної
викидів ПГ первинної
викидів ПГ
енергії
енергії
енергії
енергії
(тис. т CO2 - енергії
(тис. т CO2 - енергії
(тис. т CO2 (тис. т
(тис. т
(тис. т
(тис. т н.е)
екв. на рік) (тис. т н.е)
екв. на рік) (тис. т н.е)
екв. на рік)
н.е)
н.е)
н.е)

Значення
показника

2 301

1 807

2 937

3 184

2 185

3 439

3 855

2 758

3 501

З метою впровадження заходів з енергоефективності в будівлях для
досягнення вищезазначеної економії необхідні інвестиції прогнозним обсягом
13,379 млрд євро.
3.3.

Заходи з енергоефективності в державному (бюджетному) секторі
(статті 5 і 6 Директиви)

3.3.1. Показова роль будівель державної власності, у яких розташовані
органи державної влади (стаття 5 Директиви)
Відповідно до пункту 5 статті 5 Директиви Договірні сторони
Енергетичного Співтовариства повинні гарантувати, що з 1 грудня 2017 року 1%
загальної площі опалюваних та/або охолоджуваних будівель, що належать або
використовуються їх центральними органами влади, підлягатимуть
впровадженню енергоефективних заходів, щоб задовольнити принаймні
мінімальні вимоги до енергетичної ефективності відповідно до чинного
законодавства. Також за Директивою можливим є застосування альтернативного
еквівалентного підходу для такої категорії будівель.
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Як вже зазначалось вище Стратегія термомодернізації будівель, яка має
бути розроблена, поширюється і на будівлі бюджетної сфери. Для повноцінного
впровадження завдання необхідним є проведення створення національної бази
таких будівель.
P-1: Впровадження енергоменеджменту та енергомоніторингу в
будівлях бюджетних установ державної форми власності
Метою цього заходу є запровадження систем енергоменеджменту та
енергомоніторингу на національному та місцевому рівні в частині будівель
органів державної влади. Реалізація заходу, у тому числі, сприятиме оцінці
скорочення споживання енергії, що необхідно для звітування з виконання статті
5 Директиви. Цей захід, окрім власне енергомоніторингу та енергоменеджменту,
також передбачатиме створення бази даних енергетичних та експлуатаційних
характеристик будівель відповідно до вимог Директиви.
Інформація про об'єкти має включати, зокрема, таку інформацію:
− загальну інформацію, назву об'єкту, адресу, контактну особу, кількість
будівель;
− описову інформацію про будівлю – тип будівлі, рік будівництва,
кількість поверхів, тип будівництва, загальну та опалювальну площу,
тип опалення, режим використання;
− інформацію про споживання палива та енергії за фіксований період.
В свою чергу, запровадження енергомоніторингу як невід’ємної складової
системи енергоменеджменту може призвести до суттєвого скорочення
споживання енергії бюджетними установами.
Щоб створити належні стимули для ефективного впровадження
енергоменеджменту Урядом прийнято розпорядження від 26.04.2017 № 732
«Про затвердження плану заходів з впровадження систем енергетичного
менеджменту в бюджетних установах». Відповідно до вказаного Плану заходів
розроблено:
−
Положення про функціонування систем енергетичного менеджменту
в бюджетних установах;
−
Положення про проведення моніторингу споживання паливноенергетичних ресурсів бюджетними установами;
−
Положення про розподіл та використання коштів для стимулювання
впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних
установах;
−
Положення про встановлення лімітів споживання енергоносіїв
бюджетними установами.
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Здійснюється роз’яснювальна робота із відповідальними особами щодо
запровадження систем енергоменеджменту на об’єктах бюджетної сфери.
Важливим кроком буде закріплення відповідних положень та зобов’язань на
законодавчому рівні.
За підтримки проекту міжнародної технічної допомоги GIZ «Реформи у
сфері енергоефективності в Україні» було запроваджено систему
енергомоніторингу в декількох будівлях центральних органах виконавчої влади.
Основна інформація про P-1: Впровадження енергоменеджменту та
енергомоніторингу будівель бюджетних установ державної форми власності
Назва заходу
Індекс заходу

Впровадження енергоменеджменту та енергомоніторингу будівель бюджетних установ
державної форми власності
P-1

Опис
Період

Початок:

Мета/короткий опис

Законодавче регулювання та практичне запровадження енергетичного менеджменту та
енергетичного моніторингу

Цільова група

Органи державної влади

2020

Кінець:

2030

Інформація про реалізацію
Відповідальні
за
Мінрегіон, Держенергоефективності
виконання
Скорочення споживання енергії та викидів ПГ
Метод моніторингу/
вимірювання
Аналіз
стану
та
кількості
запроваджених
систем
енергетичного
досягнутого
менеджменту/енергомоніторингу, використання даних зазначених систем
скорочення
споживання енергії
Очікуване скорочення
Очікуване скорочення
Очікуване скорочення
викидів ПГ
Тип скорочення
споживання первинної енергії
споживання кінцевої
(тис. т CO2 -екв. на
(тис. т н.е)
енергії (тис. т н.е)
рік)
19
8
2
2021
2025
72
40
11
2030

107

76

25

P-2: Санація будівель органів державної влади
Захід передбачає здійснення інвестицій в енергоефективність будівель
органів державної влади та забезпечення енергетичної ефективності таких
будівель на рівні не нижчому, ніж встановлено мінімальними вимогами щодо
енергетичної ефективності будівель. Окрім фінансової складової захід має
містити питання технічної підтримки розробки якісної проектно-кошторисної
документації для санації. Пряме бюджетне фінансування цього заходу є
важливим елементом для досягнення вимог статті 5 Директиви. Очікується
розробка відповідної бюджетної програми (окремої чи в рамках більш широкої
цільової програми) для фінансування відповідної санації. Однак забезпечення
такої санації (комплексних енергоефективних рішень в будівлях) можливе із
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розширенням використання механізму енергосервісу, описаному вище в цьому
Національному плані, а також за рахунок програм міжнародних фінансових
організацій.
Основна інформація про P-2: Санація будівель органів державної влади
Назва заходу

Санація будівель органів державної влади

Індекс заходу

P-2

Опис
Період

Початок:

Мета/ короткий
опис

Впровадження комплексних енергоефективних заходів для забезпечення енергетичної
ефективності таких будівель на рівні не нижчому, ніж встановлено мінімальними вимогами
щодо енергетичної ефективності будівель.

Цільова група

Будівлі органів державної влади

2020

Кінець:

2030

Інформація про реалізацію
Відповідальні за
виконання

Мінрегіон, Міненерго, Держенергоефективності

Скорочення споживання енергії та викидів ПГ
Метод
моніторингу/
вимірювання
Аналіз даних енергетичних сертифікатів, енергетичних аудитів
досягнутого
скорочення
споживання
енергії
Очікуване скорочення
Очікуване скорочення
Очікуване скорочення
Тип скорочення
споживання первинної
споживання кінцевої енергії
викидів ПГ
енергії (тис. т н.е)
(тис. т н.е)
(тис. т CO2 -екв. на рік)
14
5
9
2021
41
14
51
2025
2030

75

26

51

3.3.2. Будівлі органів місцевого самоврядування (Стаття 5 Директиви)
Директива передбачає поширення вимог для будівель державних органів
на інші бюджетні установи місцевого рівня, які за кількістю та потенціалом
енергозбереження перевищують відповідні показники будівель державної форми
власності.
P-3: Впровадження енергоменеджменту та енергомоніторингу
будівель бюджетних установ комунальної форми власності
Цей захід є подібний заходу Р-1. За два роки з 2017 по 2019 у майже 4 рази
збільшено
кількість
місцевих
органів
влади,
де
впроваджено
енергоменеджмент/енергомоніторинг у бюджетній сфері (з 60 у 2017 році до
223 у 2019 році). Загалом такими системами охоплено 84 міста, 69 районів, 15
регіонів (щодо обласних об’єктів), 55 ОТГ.
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Додатково 77 місцевих органів влади (7 областей, 25 районів, 17 міст, 66
ОТГ) розробляють такі системи і у 2020 році очікується їх запровадження.
Проте, це лише 15% від потреби. Здійснюється роз’яснювальна робота із
відповідальними особами щодо запровадження систем енергоменеджменту на
об’єктах бюджетної сфери. Важливим кроком буде закріплення відповідних
положень та зобов’язань на законодавчому рівні.
Основна інформація про P-3: Впровадження енергоменеджменту та
енергомоніторингу будівель бюджетних установ комунальної форми
власності
Назва заходу
Індекс заходу

Впровадження енергоменеджменту та енергомоніторингу будівель бюджетних установ
комунальної форми власності
P-3

Опис
Період

Початок:

Мета/ короткий
опис

Законодавче регулювання та практичне запровадження енергетичного менеджменту та
енергетичного моніторингу

Цільова група

Будівлі бюджетних установ комунальної форми власності

2020

Кінець:

2030

Інформація про реалізацію
Відповідальні за
Мінрегіон, Держенергоефективності
виконання
Скорочення споживання енергії та викидів ПГ
Метод
моніторингу/
вимірювання
Аналіз
стану
та
кількості
запроваджених
систем
досягнутого
менеджменту/енергомоніторингу, використання даних зазначених систем
скорочення
споживання
енергії

енергетичного

Очікуване скорочення
споживання первинної
енергії (тис. т н.е)

Очікуване скорочення
споживання кінцевої
енергії (тис. т н.е)

Очікуване скорочення викидів
ПГ (тис. т CO2 -екв. на рік)

2021

Не розраховано

Не розраховано

Не розраховано

2025

Не розраховано

Не розраховано

Не розраховано

2030

Не розраховано

Не розраховано

Не розраховано

Тип скорочення

P-4: Санація будівель бюджетних установ комунальної форми
власності
Захід передбачає поширення заходу Р-2 на об’єкти комунальної форми
власності. Джерелами фінансування мають бути як кошти місцевих бюджетів,
так і приватні інвестиції за механізмом енергосервісу та кошти програм
міжнародних фінансових організацій.
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Основна інформація про P-4: Санація будівель бюджетних установ
комунальної форми власності
Назва заходу

Санація будівель бюджетних установ комунальної форми власності

Індекс заходу

P-4

Опис
Період
Мета/ короткий
опис
Цільова група

Початок:
2020
Кінець:
2030
Впровадження комплексних енергоефективних заходів для забезпечення енергетичної
ефективності таких будівель на рівні не нижчому, ніж встановлено мінімальними вимогами
щодо енергетичної ефективності будівель.
Будівлі бюджетних установ комунальної форми власності

Інформація про реалізацію
Відповідальні за
Мінрегіон, Міненерго, Держенергоефективності
виконання
Скорочення споживання енергії та викидів ПГ
Метод
моніторингу/
вимірювання
Аналіз даних енергетичних сертифікатів, енергетичних аудитів
досягнутого
скорочення
споживання
енергії
Очікуване скорочення
Очікуване скорочення
Очікуване скорочення
Тип скорочення
споживання первинної енергії споживання кінцевої викидів ПГ (тис. т CO2 -екв.
(тис. т н.е)
енергії (тис. т н.е)
на рік)
473
187
149
2021
674
361
266
2025
2030

459

388

301

3.3.3 Критерії енергоефективності при здійсненні публічних закупівель
державними органами (стаття 6 Директиви)
P-5: Включення критеріїв енергоефективності в процедури публічних
закупівель
Основні правові засади застосування критеріїв енергоефективності під час
здійснення публічних закупівель енергоспоживчих продуктів, а також під час
придбання або оренди будівель визначені в проекті Закону України «Про
енергетичну ефективність», яким імплементується Директива, зокрема стаття 6.
Директива вимагає, щоб органи державної влади країн здійснювали придбання
енергоспоживчих продуктів (товарів) та послуг, пов’язаних зі споживанням
енергії, а також придбання чи найм (оренду) будівель з високим рівнем
показників енергоефективності (якщо це технічно та економічно доцільно).
Відповідні вимоги до показників енергоефективності енергоспоживчих
продуктів встановлені технічними регламентами енергетичного маркування та
екологічного дизайну.
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Основна інформація про P-5: Включення критеріїв енергоефективності в
процедури публічних закупівель
Назва заходу

Включення критеріїв енергоефективності в процедури публічних закупівель

Індекс заходу

P-5

Опис
Період
Мета/ короткий
опис
Цільова група

Початок:
2017
Кінець:
2030
Законодавче регулювання застосування критеріїв енергоефективності при здійсненні
публічних закупівель державними органами
Замовники відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі»

Інформація про реалізацію
Відповідальні
за
Мінекономіки, Мінрегіон, Міненерго, Держенергоефективності
виконання
Скорочення споживання енергії та викидів ПГ
Метод моніторингу/
вимірювання
Моніторинг здійснення закупівель з використанням критеріїв енергоефективності
досягнутого
скорочення
споживання енергії
Очікуване скорочення
Очікуване скорочення
Очікуване скорочення
Тип скорочення
споживання первинної енергії
споживання кінцевої
викидів ПГ (тис. т CO2
(тис. т н.е)
енергії (тис. т н.е)
-екв. на рік)
417
150
139
2021
2025
670
340
307
2030

384

199

182

P-6: Запровадження більш ефективного зовнішнього освітлення
населених пунктів
В
Україні
залишається
великий
потенціал
запровадження
енергоефективного зовнішнього освітлення. За останні роки місцева влада в
більшості регіонів України активізувала свою роботу в цьому напрямку.
Пропонується продовжувати практику попередніх років щодо співфінансування
таких заходів з державного бюджету, так само, як це здійснювалось в рамках
Державного фонду регіонального розвитку.
Крім того, за світовою практикою саме сегмент зовнішнього освітлення є
привабливим для ЕСКО, проте в Україні відсутні приклади реалізації таких
проектів. Завдання Уряду подолати законодавчі бар’єри для поширення
механізму енергосервісу на цей сегмент, що може бути здійснено шляхом
поширення можливості брати довгострокові бюджетні зобов’язання за
енергосервісом підприємствами, що здійснюють утримання об’єктів
зовнішнього освітлення населених пунктів. Також важливим є розробка
методики визначення базового рівня споживання енергії у разі недотримання
вимог щодо освітлення.
Основна інформація про P-6: Запровадження більш ефективного
зовнішнього освітлення населених пунктів
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Назва заходу

Запровадження більш ефективного зовнішнього освітлення населених пунктів

Індекс заходу

P-6

Опис
Період
Мета/
короткий
опис
Цільова група

Початок:
2020
Кінець:
2030
Продовження практики запровадження енергоефективного зовнішнього освітлення для більш
повного задоволення потреб та потенціалу енергоефективності в цьому сегменті. Залучення
приватних інвестицій за механізмом енергосервісу.
Органи місцевого самоврядування

Інформація про реалізацію
Відповідальні
Мінрегіон
за виконання
Скорочення споживання енергії та викидів ПГ
Метод
моніторингу/
вимірювання
Розрахунковий спосіб споживання енергії до та після заміни світлоточок зовнішнього
досягнутого
освітлення
скорочення
споживання
енергії
Очікуване скорочення
Очікуване скорочення
Очікуване скорочення
Тип
споживання первинної
споживання кінцевої енергії викидів ПГ (тис. т CO2 -екв.
скорочення
енергії (тис. т н.е)
(тис. т н.е)
на рік)
243
89
325
2021
2025
245
89
318
2030

150

57

172

Прогноз
економії
енергії
та
фінансування
заходів
з
енергоефективності в органах державної влади та органах місцевого
самоврядування
Вищезазначені заходи в органах державної влади та органах місцевого
самоврядування дозволять досягнути показників економії енергії та скорочення
викидів парникових газів, як представлено у таблиці нижче.
2021
2025
2030
Економія Економія
Економія Економія
Економія Економія
Скорочення
Скорочення
Показник первинної кінцевої викидів ПГ первинної кінцевої викидів ПГ первинної кінцевої
енергії
енергії
енергії
енергії
енергії
енергії
(тис. т CO2 (тис. т CO2
(тис. т
(тис. т
(тис. т
(тис. т
(тис. т
(тис. т
екв. на рік)
-екв. на рік)
н.е)
н.е)
н.е)
н.е)
н.е)
н.е)
Значення
показника

1 166

439

624

1 702

844

953

1 175

746

Скорочення
викидів ПГ
(тис. т CO2
-екв. на рік)
731

З метою впровадження заходів з енергоефективності у центральному уряді
та інших державних органах для досягнення вищезазначеної економії необхідні
інвестиції прогнозним обсягом близько 5 млрд євро.
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3.4.

Заходи з енергоефективності в промисловості

Промисловий сектор відіграє ключову роль в економіці України, а його
енергоємність є важливим фактором конкурентоспроможності продукції.
Водночас, на промисловість припадає більше 32,2% в структурі кінцевого
енергоспоживання. Більша половина енергії використовується в чорній
металургії, великими споживачами енергії також є харчова та гірничодобувна
промисловості, а також виробництво неметалевих мінеральних виробів.
За даними Державної служби статистики України у 2018 році було 446
компаній, віднесених до категорії «великі підприємства», 16 467 – середніх та
1822671 – малих підприємств. З них у середніх підприємствах було 419
фізичних осіб-підприємців, а у малих – 1483297.
3.4.1. Основні заходи політики енергоефективності в промисловості
У жовтні 2016 року Держенергоефективності створило Міжвідомчу
робочу групу (МРГ) з питань розробки політики стимулювання
енергоефективності на промислових підприємствах в рамках переходу до
низьковуглецевого розвитку. Після кількох зустрічей МРГ погодила загальну
концепцію механізму цільового використання податку на викиди двоокису
вуглецю для стимулювання промислових підприємств до енергоефективності та
використання відновлюваних джерел енергії. Наразі Міністерство енергетики
готує пропозиції щодо внесення необхідних змін до регуляторних актів. Цей
захід з підтримки енергоефективності в промисловості врахований у
відповідному горизонтальному заході H-2 (стосується не тільки сектору
промисловості, але і енергетики); додаткові галузеві заходи представлені нижче.
Відповідно до зобов’язань у рамках Угоди про асоціацію між Україною та
ЄС та вимог Директиви 2003/87/ЄС очікується, що в Україні буде запроваджено
національну систему торгівлі квотами на викиди парникових газів (СТВ).
Реалізація вимог Директиви 2008/1/ЄС про комплексне запобігання та контроль
забруднень була проведена відповідно до Директиви 2010/75/ЄС. Україною
прийнято Закон України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації
викидів парникових газів» та розробляється проект Закону України «Про
запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення».
I-1: Впровадження заходів з енергоефективності за механізмом
енергосервісу
Потенціал залучення енергосервісних компаній на промислових
підприємствах в Україні залишається не розкритим. Перевагами цього сегменту
для ЕСКО є відсутність законодавчих бар’єрів та спеціального законодавства.
Проте потребується покращення обізнаності потенціальних учасників ринку
щодо переваг та можливостей використання механізму енергосервісу на
об’єктах.
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Основна інформація про I-1: Впровадження заходів з енергоефективності за
механізмом енергосервісу
Назва заходу

Впровадження заходів з енергоефективності за механізмом енергосервісу

Індекс заходу

I-1
Опис
Початок:

Період
Мета/ короткий
опис
Цільова група

Кінець:

2020

2030

Поширення використання механізму енергосервісу на об’єктах промисловості
Промислові підприємства усіх форм власності
Інформація про реалізацію

Відповідальні
виконання

за

Міненерго, Держенергоефективності
Скорочення споживання енергії та викидів ПГ

Метод моніторингу/
вимірювання
досягнутого
скорочення
споживання енергії

Моніторинг укладених енергосервісних договорів, уникнення дублювання розрахунку
ефекту із заходом Н-2

2021
2025

Очікуване скорочення
споживання первинної енергії
(тис. т н.е)
459
622

Очікуване скорочення
споживання кінцевої
енергії (тис. т н.е)
292
368

Очікуване скорочення
викидів ПГ (тис. т CO2
-екв. на рік)
1 197
1 749

2030

2 178

1 412

6 598

Тип скорочення

I-2:
Впровадження
енергетичного
аудиту
енергоменеджменту на промислових підприємствах

та

систем

Запровадження енергетичного аудиту та систем енергоменеджменту на
промислових підприємствах, особливо на енергоємному виробництві, є
важливим напрямом діяльності в контексті формування ефективної
довгострокової політики скорочення споживання енергії в галузях
промисловості.
Стаття 8 Директиви зобов'язує всі великі підприємства:

здійснювати обов'язковий енергетичний аудит (кожні 4 роки),
або

запровадити сертифіковані системи енергетичного або екологічного
енергоменеджменту (наприклад, ISO 50001).

Норми зазначеної статті означають, що великі підприємства в країнахчленах ЄС звільняються від проведення енергоаудиту, якщо вони у своїй роботі
вже впровадили систему енергетичного або екологічного менеджменту, яка (i)
сертифікована незалежним органом відповідно до європейських та міжнародних
стандартів та (ii) включає в себе енергетичний аудит, що відповідає мінімальним
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вимогам, встановленим в Директиві. Міжнародно визнаним стандартом систем
енергоменеджменту є ISO 50001, аналогічний стандарт з енергоаудиту – ISO
50002. В деяких країнах-членах ЄС наявність сертифікату ISO 50001 на всіх або
частині своїх об’єктів зараховується підприємству як повне або часткове
виконання ним зобов’язань щодо проведення енергоаудиту кожні чотири роки.
В Україні ця вимога Директиви має реалізуватись в рамках первинного
законодавства. Оцінено, що 446 організацій, які не є суб'єктами малого або
середнього підприємництва, підпадають під дію законодавства із зобов’язанням
проводити енергоаудит. Очікується, що вимога із запровадження енергоаудиту
та/або системи енергоменеджменту також застосовуватиметься до компаній, які
мають намір отримати державну допомогу для проведення заходів з
енергоефективності (зокрема в рамках виконання заходу H-2), що необхідно для
належної роботи системи моніторингу, звітності та верифікації. Запровадження
систем енергетичного аудиту та енергоменеджменту суб’єктами малого та
середнього підприємництва не буде обов’язковим, проте доцільно заохочувати і
такі суб’єкти господарювання.
Основна інформація про I-2: Впровадження енергетичного аудиту та систем
енергоменеджменту на промислових підприємствах
Назва заходу
Індекс заходу

Впровадження енергетичного аудиту та систем енергоменеджменту на промислових
підприємствах
I-2

Опис
Період
Мета/ короткий
опис
Цільова група

Початок:
2020
Кінець:
2030
Імплементація вимог Статті 8 Директиви щодо обов’язкового енергетичного аудиту або
альтернативного запровадження сертифікованих систем енергетичного менеджменту
Весь промисловий сектор з підвищеною увагою до великих підприємств

Інформація про реалізацію
Відповідальні за
Міненерго, Держенергоефективності, Мінекономіки
виконання
Скорочення споживання енергії та викидів ПГ
Метод моніторингу/
вимірювання
Звіти щодо проведених енергетичних аудитів та запроваджених систем енергетичного
досягнутого
менеджменту
скорочення
споживання енергії
Очікуване
Очікуване скорочення
скорочення
Очікуване скорочення
Тип скорочення
споживання первинної енергії (тис.
споживання
викидів ПГ (тис. т CO2 т н.е)
кінцевої енергії
екв. на рік)
(тис. т н.е)
441
256
1 069
2021
1 212
695
2 908
2025
2030

2 072

1 350

5 884
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Прогноз
економії
енергії
енергоефективності у промисловості

та

фінансування

заходів

з

Вищезазначені заходи з енергоефективності у промисловості дозволять
досягнути показників економії енергії та скорочення викидів парникових газів,
як представлено у таблиці нижче.
2021

2025

СкороСкороСкороченчення
чення
Скорочен
ня
споживанспоживання
викидів
споживанПоказник
ня
ня
ПГ (тис. т
ня
первинної кінцевої CO2 -екв. первинної
енергії
енергії
на рік)
енергії
(тис. т н.е) (тис. т н.е)
(тис. т н.е)

Скорочення
споживання
кінцевої
енергії
(тис. т н.е)

Значення
показника

900

548

2 266

1 834

1 063

2030
Скорочен- СкороченСкорочення
ня
ня викидів споживан- споживанПГ (тис. т
ня
ня
CO2 -екв. первинної кінцевої
на рік)
енергії
енергії
(тис. т н.е) (тис. т н.е)

4 657

4 250

2 762

Скорочення викидів
ПГ (тис. т
CO2 -екв.
на рік)

12 482

З метою впровадження заходів з енергоефективності у промисловості для
досягнення вищезазначеної економії необхідні інвестиції прогнозним обсягом
близько 12 млрд євро.
3.5.

Заходи з енергоефективності в транспорті

Транспорт є важливим сектором енергоспоживання в Україні. У 2018 році на
транспорт припадало майже 19% від кінцевого енергоспоживання з тенденцію
до підвищення частки цього сектору в структурі кінцевої енергії. При цьому
найбільшу частку в структурі транспортного споживання займає саме
автомобільний транспорт – майже 77%. Переважна більшість палива, що
використовується в транспортному секторі - це нафтопродукти (дизельне паливо
та бензин) або природний газ. Нафтопродукти та природний газ становлять 93%
енергоспоживання в транспортному секторі.
На сьогодні діє Національна транспортна стратегія України на період до
2030 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 травня
2018 р. № 430-р. Безпечний для суспільства, екологічно чистий та
енергоефективний транспорт є одним із пріоритетів стратегії.
3.5.1. Основні політичні заходи,
енергоефективності в транспорті

спрямовані

на

підвищення

Варто також відзначити, що Міністерство інфраструктури в даний час
розробляє нові технічні регламенти для моторних палив, у тому числі для
альтернативних видів палива. Прийнято Закон України № 2408-ІІІ «Про
стандартизацію» з метою наближення національної системи стандартизації до
міжнародних та європейських стандартів і правил. Міністерство енергетики
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розробило проект постанови Уряду, який передбачає внесення змін до
Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного,
суднових та котельних палив відповідно до вимог Директиви 2016/802/ЄС щодо
зменшення вмісту сірки в деяких рідких видах палива та Директиви 98/70/ЄС
щодо якості бензину та дизельного палива.
В частині енергоефективності від реалізації Національної транспортної
стратегії України передбачається досягнення:

зменшення обсягу викидів парникових газів в атмосферне повітря
від пересувних джерел до 60 відсотків від рівня 1990 року, зокрема завдяки
збільшенню частки громадського транспорту та електротранспорту,
електробусів, велосипедів;

зменшення сумарного обсягу викидів в атмосферне повітря
забруднюючих речовин від пересувних джерел, умовно приведеного до оксиду
вуглецю з урахуванням відносної агресивності основних забруднювачів, до 70
відсотків (від рівня 2015 року);

збільшення
частки
використання
електротранспорту
та
електромобілів, зокрема доведення частки електротранспорту у внутрішньому
сполученні до 75 відсотків, у 2030 році;

збільшення рівня застосування альтернативних видів палива та
електроенергії до 50 відсотків до 2030 року;

прийняття плану заходів із зниження впливу транспорту на
навколишнє природне середовище, що пов’язано із впровадженням
енергозберігаючих технологій, застосуванням альтернативних моторних палив,
відновленням та розширенням можливостей використання електротранспорту,
зменшенням негативного впливу транспорту на водні об’єкти;

підвищення рівня екологічності авіаційного транспорту;

зменшення питомих витрат палива на 10 тонно-кілометрів на 30
відсотків до 2030 року.
Для стимулювання попиту на більш екологічний транспорт, а також
розвитку відповідної мережі зарядних станцій для електромобілів Урядом
можуть бути ініційовані моделі державної підтримки в рамках наявних та нових
бюджетних програм.
Значна частина найбільш важливих заходів щодо підвищення рівня
енергоефективності в сфері транспорту є компетенцією місцевої влади. Завдання
Уряду координувати та поширювати найкращі практики на всі громади.
Т-1: Оптимізація структури пасажирських і вантажних перевезень у
містах
Цей захід є продовженням заходу з першого Національного плану дій з
енергоефективності: «Оптимізація структури пасажирських та вантажних
перевезень у містах». У місцевих планах дій щодо сталого розвитку енергетики
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(SEAP) в рамках проекту ЄС «Угода мерів» поширеними заходами, що
впроваджуються органами місцевого самоврядування, є створення та
збільшення кількості зон (у межах міст) із обмеженням використання
приватного транспорту, збільшення пішохідних зон, розвиток інфраструктури
для руху велосипедів.
З огляду на те, що такий захід реалізується на рівні міст, доцільним є на
національному рівні запровадити передачу кращих практик (світових та
українських) на регіони, які потребують удосконалення своїх транспортних
схем. Також в перспективі можлива державна підтримка розробки політик для
міст.
Основна інформація про Т-1: Оптимізація структури пасажирських і
вантажних перевезень у містах
Назва заходу

Оптимізація структури пасажирських і вантажних перевезень у містах

Індекс заходу

Т-1

Опис
Період
Мета/
короткий опис

Початок:

Цільова група

Органи місцевого самоврядування

Кінець:

2015

Поширення кращих практик в містах України щодо стратегічного планування схем перевезень

Інформація про реалізацію
Відповідальні
Мінінфраструктури
за виконання
Скорочення споживання енергії та викидів ПГ
Метод
моніторингу/
вимірювання
Статистичні дані та окремі дослідження
досягнутого
скорочення
споживання
енергії
Очікуване скорочення
Очікуване скорочення
Тип
споживання первинної
споживання кінцевої
скорочення
енергії (тис. т н.е)
енергії (тис. т н.е)
3
3
2021
7
5
2025
2030

2030

41

33

Очікуване скорочення викидів
ПГ (тис. т CO2 -екв. на рік)
7
16
91

Т-2: Оновлення міського транспорту з переважним переходом на
електротранспорт
Продовження реалізації заходу першого Національного плану з
енергоефективності «Модернізація рухомого складу громадського транспорту,
зокрема, впровадження стимулюючих заходів для придбання енергоефективних
автобусів/трамваїв/тролейбусів компаніями всіх форм власності». Заміна
застарілих транспортних засобів є основним фактором, що впливає на
скорочення споживання енергії в транспортному секторі.
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Фінансування заходу передбачено за рахунок як коштів бюджетів усіх
рівнів, так і кредитних коштів міжнародних фінансових організацій.
Цей захід відповідає Національній транспортній стратегії України на
період до 2030 року та її меті ввести економічні заходи для заохочення
використання більш чистих моделей транспорту в містах.
Основна інформація про Т-2: Оновлення міського транспорту з
переважним переходом на електротранспорт
Назва заходу

Оновлення міського транспорту з переважним переходом на електротранспорт

Індекс заходу

Т-2

Опис
Період
Мета/ короткий
опис
Цільова група

Початок:
2020
Кінець:
2030
Оновлення комунального парку, зокрема для підприємств міського електротранспорту;
удосконалення інфраструктури міського електротранспорту

Інформація про реалізацію
Відповідальні
Мінінфраструктури
за виконання
Скорочення споживання енергії та викидів ПГ
Метод
моніторингу/
вимірювання
Статистичні дані та окремі дослідження
досягнутого
скорочення
споживання
енергії
Очікуване скорочення
Очікуване скорочення
Тип
споживання первинної
споживання кінцевої
скорочення
енергії (тис. т н.е)
енергії (тис. т н.е)
3
3
2021
28
22
2025
2030

207

165

Очікуване скорочення
викидів ПГ (тис. т CO2 -екв.
на рік)
7
63
460

Т-3: Стимулювання оновлення приватного автопарку з метою
розвитку електромобільності
Метою цього заходу є збільшення частки більш ефективних паливних
транспортних засобів (наприклад, гібридів) та електромобілів у приватному
транспортному парку. Цей захід включає наявну національну політику
стимулювання купівлі гібридних та електричних транспортних засобів за
рахунок зниження акцизного податку на них та відміну ПДВ при ввезенні
автомобілів з електричним двигуном на митну територію України.
Виконання заходу передбачає усунення регуляторних бар’єрів та
створення стимулів (у тому числі фінансових, податкових) для розвитку
інфраструктури зарядних станцій для електромобілів та використання
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автомобілів з електричними двигунами або більш ефективних паливних
транспортних засобів.
Основна інформація про Т-3: Стимулювання оновлення приватного
автопарку з метою розвитку електромобільності
Назва заходу

Стимулювання оновлення приватного автопарку з метою розвитку електромобільності

Індекс заходу

Т-3

Опис
Період
Мета/
короткий опис
Цільова група

Початок:
2017
Кінець:
2030
Виконання заходу передбачає усунення регуляторних бар’єрів та створення стимулів (у тому
числі фінансових, податкових) для розвитку інфраструктури зарядних станцій для
електромобілів та використання автомобілів з електричними двигунами або більш ефективних
паливних транспортних засобів.
Приватні власники транспортних засобів

Інформація про реалізацію
Мінінфраструктури, МВС
Відповідальні
за виконання
Скорочення споживання енергії та викидів ПГ
Метод
моніторингу/
вимірювання
Статистична звітність
досягнутого
скорочення
споживання
енергії
Очікуване скорочення
Тип
споживання первинної
скорочення
енергії (тис. т н.е)
6
2021
221
2025
2030

678

Очікуване скорочення
споживання кінцевої
енергії (тис. т н.е)
5
169

Очікуване скорочення
викидів ПГ (тис. т CO2 -екв.
на рік)
12
491

540

1 507

Т-4: Імплементація положень Директиви 2009/40/ЄC «Про перевірку
технічного стану моторних транспортних засобів та їхніх причепів на
придатність до експлуатування»
Україна взяла на себе зобов'язання щодо імплементації Директиви ЄС
№ 2009/40/ЄC щодо перевірки технічного стану моторних транспортних засобів
та їхніх причепів на придатність до експлуатування, які могли б мати значний
вплив на споживання енергії в транспортних засобах. Цей захід передбачає
запровадження режиму перевірки для всіх типів дорожніх транспортних засобів,
який буде пов'язаний з реєстрацією транспортних засобів. Цей захід покращить
безпеку, ефективність та вплив транспортних засобів на навколишнє
середовище. Реалізація передбачає створення центрів технічного інспектування
по всій країні.
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На додаток до технічної перевірки, яка перевірятиме забруднюючі
речовини та потенційні загрози безпеці в транспортних засобах, режим
перевірки дозволить збирати більш точну інформацію про транспортні засоби на
дорогах України.
Основна інформація про Т-4: Імплементація положень 2009/40/ЄC «Про
перевірку технічного стану моторних транспортних засобів та їхніх
причепів на придатність до експлуатування»
Назва заходу
Індекс заходу

Імплементація положень 2009/40/ЄC «Про перевірку технічного стану моторних
транспортних засобів та їхніх причепів на придатність до експлуатування»
Т-4

Опис
Період
Мета/
короткий опис

Початок:

Кінець:

2016

2030

Запровадження перевірки технічного стану транспортних засобів

Органи місцевого самоврядування (громадський транспорт), власники приватних легкових та
вантажних транспортних засобів
Інформація про реалізацію
Відповідальні
МВС, Національна поліція, Мінінфраструктури, Міненерго
за виконання
Скорочення споживання енергії та викидів ПГ
Метод
моніторингу/
вимірювання
Статистична звітність
досягнутого
скорочення
споживання
енергії
Очікуване скорочення
Очікуване скорочення
Тип
Очікуване скорочення викидів
споживання первинної споживання кінцевої енергії
скорочення
ПГ (тис. т CO2 -екв. на рік)
енергії (тис. т н.е)
(тис. т н.е)
126
104
271
2021
133
101
295
2025
Цільова група

2030

127

101

281

Прогноз
економії
енергії
енергоефективності в транспорті

та

фінансування

заходів

з

Вищезазначені заходи з енергоефективності в транспорті дозволять
досягнути показників економії енергії та скорочення викидів парникових газів,
як представлено у таблиці нижче.
2021

2025

СкороченЕкономія Економія
Економія Економія
Показник первинної кінцевої ня викидів первинної кінцевої
ПГ (тис. т
енергії
енергії
енергії
енергії
CO2 -екв.
(тис. т н.е) (тис. т н.е)
(тис. т н.е) (тис. т н.е)
на рік)
Значення
показника

138

115

297

389

297

2030
ЕконоСкороченСкороченЕкономія
мія
ня викидів
ня викидів
первинної кінцевої
ПГ (тис. т
ПГ (тис. т
енергії
енергії
CO2 -екв.
CO2 -екв.
(тис. т н.е) (тис. т
на рік)
на рік)
н.е)
865

1 053

839

2 339

З метою впровадження заходів з енергоефективності в транспорті для
досягнення вищезазначеної економії необхідні інвестиції прогнозним обсягом
15,084 млрд євро.
3.6. Енергоефективність на етапі виробництва та транспортування
енергії (статті 14 та 15 Директиви)
На відміну від Національного плану дій з енергоефективності на період до
2020 року, який стосувався переважно кінцевого споживання енергії, новий
Національний план передбачає врахування політик в сфері енергоефективності і
на етапах виробництва та транспортування енергії (як це вимагається
Директивою).
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р.
№ 569-р схвалено Концепцію реалізації державної політики у сфері
теплопостачання. Метою Концепції є формування та визначення способів
реалізації ефективної державної політики, спрямованої на надійне забезпечення
споживачів послугами з теплопостачання, забезпечення енергетичної
незалежності та безпеки України; зменшення негативного впливу на навколишнє
природне середовище, поліпшення фінансово-економічного стану підприємств,
запровадження прозорої ефективної системи розрахунків між споживачем та
надавачем послуг, створення умов та стимулювання залучення інвестицій у
сфері теплопостачання. Реалізувати Концепцію передбачається протягом 20172035 років.
За Концепцією підвищення технологічного рівня систем теплопостачання
передбачається за такими напрямами:
–
розвиток та сприяння переходу виробництва теплової енергії з
альтернативних джерел енергії, що зменшить споживання природного газу;
–
збільшення частки комбінованого виробництва електричної та
теплової енергії (когенерації), що дасть змогу більш ефективно використовувати
енергетичні ресурси;
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–
зменшення питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на
одиницю відпущеної теплової енергії шляхом реконструкції та модернізації
генеруючого обладнання;
–
зменшення споживання електричної енергії технологічним
обладнанням на всіх ділянках технологічного процесу;
–
оптимізація обсягів виробленої теплової енергії та потреб
споживачів в результаті проведених заходів з енергозбереження;
–
впровадження програмно-апаратних комплексів, які забезпечують
моніторинг,
керування
та
автоматизацію
процесами
виробництва,
транспортування та постачання теплової енергії.
Розроблені законодавчі зміни, які передбачають:
–
введення термінології в сфері використання високоефективної
когенерації відповідно Директиві;
–
проведення комплексної оцінки застосування високоефективної
когенерації (оновлюється кожні 5 років);
–
проведення аналізу витрат і вигід потенціалу високоефективної
когенерації для теплогенеруючих об'єктів > 20 МВт;
–
встановлення кваліфікаційних показників, яким мають відповідати
високоефективні когенераційні установки;
–
надання гарантії походження електричної енергії, яка вироблена
високоефективною когенерацією.
Рамкові норми, що імплементують положення статей 14 та 15 Директиви,
також мають бути відповідно відображені на законодавчому рівні у базовому
проекті Закону України «Про енергетичну ефективність».
Крім того на законодавчому рівні має бути запроваджено механізм
обов’язкового стимулюючого регулювання (стимулюючого тарифоутворення) як
важлива передумова для реалізації енергоефективних заходів на ринках
природних монополій.
3.6.1 Комплексна оцінка потенціалу застосування високоефективної
когенерації та ефективного централізованого опалення та охолодження
Відповідно до вимог Директиви країни повинні проводити комплексну
оцінку потенціалу застосування високоефективної когенерації та ефективного
централізованого опалення та охолодження,
Також країни мають забезпечувати проведення аналізу вигід та витрат
запровадження високоефективної когенераційної установки у відповідності до
частини 2 Додатку IX Директиви, якщо:
планується нова установка по виробництву електроенергії з тепловою
потужністю понад 20 МВт з метою оцінки вигід та витрат забезпечення роботи
установки як високоефективної когенераційної установки;
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підлягає істотному оновленню існуюча теплова установка з генерацією
електроенергії з загальною тепловою потужністю понад 20 МВт, щоб оцінити
вигоди та витрати її перетворення на високоефективну когенерацію;
планується або істотно оновлюється промислова установка із загальною
тепловою потужністю понад 20 МВт, що генерує відпрацьоване тепло на
корисному рівні температури, щоб оцінити вигоди та витрати використання
відхідного тепла для задоволення економічно обґрунтованого попиту, у тому
числі через когенерацію, та підключення цієї установки до мережі
централізованого теплопостачання й охолодження;
запланована нова мережа централізованого теплопостачання та
охолодження, або в існуючій мережі центрального опалення чи охолодження
планується нова установка виробництва енергії з загальною тепловою
потужністю понад 20 МВт, або існуюча така установка повинна бути істотно
оновлена, щоб оцінити вигоди та витрати використання відхідного тепла з
сусідніх промислових установок.
Описані нижче заходи Е-1 та Е-2 також пов'язані з комплексною оцінкою
потенціалу застосування високоефективної когенерації та відповідними
інвестиціями.
За результатами проведеної оцінки потенціалу енергоефективності
газотранспортної
системи,
системи
передачі
електричної
енергії,
газорозподільної системи, системи розподілу електричної енергії оператори
передавальних систем та оператори розподільних систем визначають заходи із
підвищення енергоефективності відповідних систем.
Передбачається, що заходи із підвищення енергоефективності відповідних
систем можуть бути включені до інвестиційних програм/планів розвитку
відповідних систем виходячи з технічної можливості та економічної доцільності.
На цьому етапі необхідно сфокусуватись на таких заходах:
- стимулювання участі споживачів, які мають можливість керувати своїм
споживанням, в оптовому та роздрібному ринках електричної енергії;
- стимулювання доступу та участі споживачів електричної енергії, які
мають можливість керувати своїм навантаженням у ринках балансування,
резервування, допоміжних та інших послуг з урахуванням технологічних
обмежень;
- стимулювання впровадження розумних мереж шляхом встановлення
системи економічного заохочення для операторів передавальних систем та
операторів розподільних систем.
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3.6.2 Основні заходи щодо сприяння енергоефективності на етапах
виробництва, транспортування (передачі), розподілу енергії відповідно до
вимог статей 14 та 15 Директиви.
E-1:
Заходи
теплопостачання

підтримки

підвищення

ефективності

систем

Передбачається:
практична реалізація та актуалізація заходів Концепції реалізації
державної політики у сфері теплопостачання, у тому числі інвестиційного
характеру з технологічного оновлення систем теплопостачання на всіх етапах
технологічного процесу;
продовження роботи із органами місцевого самоврядування щодо
актуалізації схем теплопостачання населених пунктів шляхом розроблення схем
розвитку систем теплопостачання, які передбачатимуть оптимальне поєднання в
межах населеного пункту різних видів теплопостачання (централізованого,
автономного або індивідуального (поквартирного));
здійснення оцінки потенціалу застосування ефективного централізованого
теплопостачання (як складова схем теплопостачання).
Основна інформація про E-1: Заходи підтримки підвищення ефективності
систем теплопостачання
Назва заходу

Заходи підтримки підвищення ефективності систем теплопостачання

Індекс заходу

E-1

Опис
Період

Початок:

Кінець:

Мета/
короткий опис

Виконання завдань
теплопостачання

Цільова група

Підприємства в сфері теплопостачання, органи місцевого самоврядування.

2020
та

заходів

Концепції

реалізації

Інформація про реалізацію
Відповідальні
Мінрегіон
за виконання
Скорочення споживання енергії та викидів ПГ
Метод
моніторингу/
вимірювання
Дані звітності підприємств в сфері теплопостачання
досягнутого
скорочення
споживання
енергії
Очікуване скорочення
Очікуване скорочення
Тип
споживання первинної споживання кінцевої енергії
скорочення
енергії (тис. т н.е)
(тис. т н.е)
241
0
2021
1 430
0
2025
2030

3 332

0

2030
державної

політики

у

сфері

Очікуване скорочення викидів
ПГ (тис. т CO2 -екв. на рік)
3 665
6 284
11 167
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E-2: Підтримка високоефективного комбінованого виробництва
теплової та електричної енергії (когенерація) та використання скидного
енергопотенціалу
Захід буде включати підтримку інвестицій у високоефективні
когенераційні установки, але має бути прийнято додаткове законодавство, що
відповідає Директиві.
Основна інформація про E-2: Підтримка високоефективного комбінованого
виробництва теплової та електричної енергії (когенерація) та використання
скидного енергопотенціалу
Назва заходу

Підтримка високоефективного комбінованого виробництва теплової та електричної
енергії (когенерація) та використання скидного енергопотенціалу

Індекс заходу

E-2

Опис
Період
Мета/ короткий
опис
Цільова група

Початок:
2017
Кінець:
2030
Законодавче врегулювання питань розвитку високоефективного комбінованого виробництва
теплової та електричної енергії (когенерація) та використання скидного енергопотенціалу та
відповідне залучення інвестицій для збільшення частки електроенергії, виробленої на
установках комбінованого виробництва електричної та теплової енергії (когенерації), що дасть
змогу більш ефективно використовувати енергетичні ресурси
Електро та теплогенеруючі організації

Інформація про реалізацію
Мінрегіон, НКРЕКП, Міненерго, Держенергоефективності
Відповідальні
за виконання
Скорочення споживання енергії та викидів ПГ
Метод
моніторингу/
вимірювання
Дані щодо обсягів енергії, що виробляється високоефективною когенерацією
досягнутого
скорочення
споживання
енергії
Очікуване скорочення
Очікуване скорочення
Тип
Очікуване скорочення викидів
споживання первинної споживання кінцевої енергії
скорочення
ПГ (тис. т CO2 -екв. на рік)
енергії (тис. т н.е)
(тис. т н.е)
6 898
0
9 818
2021
7 617
0
13 230
2025
2030

7 897

0

15 964

Е-3: Скорочення втрат в мережах передачі електричної енергії
Цей захід передбачає заощадження енергії за допомогою заходів щодо
розвитку електричних мереж в Україні та їх оновлення для зниження втрат, що
необхідне для синхронізації з Європейською мережею системних операторів
передачі електроенергії (ENTSO-E) та є невід'ємною частиною заходів щодо
імплементації Україною Третього енергетичного пакету Європейського Союзу.
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Серед основних заходів передбачено також впровадження ефективного
регулювання напруги, оптимізація перетоків реактивної енергії, впровадження
технологій «розумних мереж», зокрема повної автоматизації усіх підстанцій
ОСП, створення «глобальної SCADA».
Також розробляється Концепція впровадження «розумних мереж» в
Україні на період до 2035 року та середньостроковий план заходів із
впровадження «розумних мереж» в Україні, що передбачено Директивою
2012/27/ЕС «Про енергоефективність» та забезпечить зниження технологічних
втрат електроенергії в електромережі.
Концепція впровадження «розумних мереж» має створити технологічне
підґрунтя для ефективної роботи операторів системи передачі, розподілу та
постачальників електроенергії на ринку електроенергії з урахуванням зростання
частки розподіленої відновлювальної енергетики. Також Концепція має надати
можливість споживачам електричної енергії скористатися перевагами
реформованого ринку на отримання якісних послуг з постачання, управління
своїм попитом та, як наслідок, власним рахунком за спожиту електроенергію.
Основна інформація про E-3: Скорочення втрат в мережах передачі
електричної енергії
Назва заходу

Скорочення втрат в мережах передачі електричної енергії

Індекс заходу

E-3

Опис
Період

Початок:

Кінець:

Мета/ короткий
опис

Цей захід передбачає економію енергії через заходи щодо модернізації мереж передачі
електроенергії України.

Цільова група

Оператори системи передачі

2015

2030

Інформація про реалізацію
Відповідальні за
Національна енергетична компанія «Укренерго», Міненерго, НКРЕКП
виконання
Скорочення споживання енергії та викидів ПГ
Метод
моніторингу/
вимірювання
Звіти ліцензіатів НКРЕКП щодо втрат у відповідних мережах
досягнутого
скорочення
споживання
енергії
Очікуване
скорочення
Очікуване скорочення
Очікуване скорочення
Тип скорочення
споживання
споживання кінцевої енергії
викидів ПГ (тис. т CO2 -екв.
первинної енергії (тис.
(тис. т н.е)
на рік)
т н.е)
88
0
292
2021
90
0
295
2025
2030

64

0

187
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Е-4: Скорочення втрат в мережах розподілу електричної енергії
Захід передбачає продовження здійснення інвестицій в модернізацію
системи розподілу електричної енергії.
Зниження втрат передбачається у двох основних напрямах: зниження
технічної частини втрат за рахунок покращення характеристик електромереж, а
також зниження до мінімуму нетехнічної (комерційної) складової втрат за
рахунок унеможливлення незаконного споживання електроенергії та зменшення
похибки систем обліку електроенергії. Для зниження технічної складової втрат
необхідно здійснити інвестиції в модернізацію розподільчих мереж на основі
енергоефективних проектних рішень із застосуванням концепцій оптимізації
конфігурації мереж низької і середньої напруги, застосування економічно
обґрунтованих перерізів проводів і потужностей
трансформаторів,
впровадження ефективного регулювання напруги, засобів компенсації
реактивної потужності. Для зниження нетехнічної складової втрат
передбачається впровадження сучасних систем інтелектуального обліку
електроенергії, забезпечення ведення ефективних балансів електроенергії в
режимі реального часу.
Заходи із зниження втрат електроенергії доцільно здійснювати у пакеті з
впровадженням технологій “розумних мереж”, зокрема у частині автоматизації
розподільчих мереж шляхом повної автоматизації підстанцій 35 кВ і вище в усіх
ОСР, автоматизацію основних ТП (РП) 6-10 кВ, насичення мереж 6-20 кВ
реклоузерами, широке впровадження систем SCADA і систем автоматизованого
управління мережами ОСР, впровадження «розумного обліку». Такий
комплексний підхід дозволить одночасно із підвищенням енергоефективності
електромереж покращити також якість і надійність електропостачання
споживачів, зокрема суттєво наблизити показники SAIDI і SAIFI до сучасного
світового рівня.
Основна інформація про E-4: Скорочення втрат в мережах розподілу
електричної енергії
Назва заходу

Скорочення втрат в мережах розподілу електричної енергії

Індекс заходу

E-4

Опис
Період
Мета/
короткий опис
Цільова група

Початок:

2020

Кінець:

Зменшення технологічних втрат в електророзподільних мережах
Оператори системи розподілу

Інформація про реалізацію
Відповідальні
Національна енергетична компанія «Укренерго», Міненерго, НКРЕКП
за виконання
Скорочення споживання енергії та викидів ПГ

2030
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Метод
моніторингу/
вимірювання
досягнутого
скорочення
споживання
енергії
Тип
скорочення
2021
2025
2030

Звіти ліцензіатів щодо втрат у відповідних мережах

Очікуване скорочення
споживання первинної
енергії (тис. т н.е)
342

Очікуване скорочення
споживання кінцевої
енергії (тис. т н.е)
0

Очікуване скорочення
викидів ПГ (тис. т CO2 -екв.
на рік)
1143

351
249

0
0

1153
730

E-5: Скорочення втрат в газорозподільних мережах
Цей захід охоплюватиме регуляторні механізми для стимулювання
енергоефективності мереж розподілу природного газу, у тому числі за рахунок
інвестиційних програм відповідних підприємств та можливого відходу від
тарифного методики «витрати плюс». В розрахунок ефекту від заходу закладено
продовження виконання програм модернізації таких мереж відповідно до
інерційного сценарію. У разі більш амбітних цілей цей захід може бути
розширено та поширено на газотранспортну систему.
Основна інформація про E-5: Скорочення втрат в газорозподільних
мережах
Назва заходу

Скорочення втрат в газорозподільних мережах

Індекс заходу

E-5

Опис
Період
Мета/
короткий
опис
Цільова група

Початок:

Кінець:

2020

Модернізація мереж розподілу природного газу
Оператори газорозподільних систем

Інформація про реалізацію
Відповідальні
Міненерго, НКРЕКП
за виконання
Скорочення споживання енергії та викидів ПГ
Метод
моніторингу/
вимірювання
Звіти ліцензіатів щодо втрат у відповідних мережах
досягнутого
скорочення
споживання
енергії
Очікуване скорочення
Очікуване скорочення
Тип
споживання первинної
споживання кінцевої енергії
скорочення
енергії (тис. т н.е)
(тис. т н.е)
20
0
2021
42
0
2025
2030

2022

68

0

Очікуване скорочення викидів
ПГ (тис. т CO2 -екв. на рік)
42
93
158

63

Е-6: Підтримка ефективного опалення / охолодження будівель
Економія енергії від цього заходу має бути досягнута шляхом
встановлення сонячних нагрівачів води у житловому та комерційному секторі. У
зв’язку з цим необхідно розробити та реалізувати політику підтримки для
стимулювання придбання та встановлення ефективного обладнання підігріву та
охолодження - переважно, але не виключно у секторі житлових та публічних
(комерційних) будівель. Ця політика передбачає або конкретний механізм
фінансової підтримки (грант тощо), або податкові знижки для тих, хто купує та
встановлює таке обладнання. Захід може бути поєднаний з іншими заходами,
такими як Фонд енергоефективності та / або Державна цільова економічна
програма енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з
відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020
роки, але буде специфічним для обладнання, призначеного для зменшення
споживання первинної енергії в секторі будівель. Окрім фінансової підтримки,
передбачається проведення заходів з підвищення обізнаності населення.
Основна інформація про E-6: Підтримка ефективного опалення /
охолодження будівель
Назва заходу

Підтримка ефективного опалення / охолодження будівель

Індекс заходу

E-6

Опис
Період
Мета/
короткий
опис
Цільова група

Початок:
2020
Кінець:
2030
Економія енергії, досягнута завдяки встановленню сонячних нагрівачів гарячої води, теплових
насосів тощо у житловому та комерційному секторах. Також включатиме заходи з підвищення
обізнаності населення.
Власники житлових та комерційних будівель

Інформація про реалізацію
Відповідальні
Мінрегіон
за виконання
Скорочення споживання енергії та викидів ПГ
Метод
моніторингу/
вимірювання
Звітність щодо кількості установок та фактичних обсягів споживання енергії
досягнутого
скорочення
споживання
енергії
Очікуване скорочення
Очікуване скорочення
Тип
Очікуване скорочення викидів
споживання первинної
споживання кінцевої енергії
скорочення
ПГ (тис. т CO2 -екв. на рік)
енергії (тис. т н.е)
(тис. т н.е)
75
0
118
2021
160
0
251
2025
2030

251

0

382
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Прогноз
економії
енергії
та
фінансування
заходів
з
енергоефективності в сферах виробництва, транспортування (передачі),
розподілу енергії
Вищезазначені енергоефективні заходи з скорочення викидів парникових
газів, як представлено у таблиці нижче.
Показник

Значення
показника

2021
Економія
Економія
кінцевої
первинної
енергії
енергії
(тис. т
(тис. т н.е)
н.е)
7 664

-

2025
Економія
Скорочення Економія
кінцевої
викидів ПГ первинної
енергії
(тис. т CO2 - енергії
(тис. т
екв. на рік) (тис. т н.е)
н.е)
15078

9 690

-

2030
Економія
Скорочення Економія
кінцевої
викидів ПГ первинної
енергії
(тис. т CO2 - енергії
(тис. т
екв. на рік) (тис. т н.е)
н.е)
21 306

11 861

-

Скорочення
викидів ПГ
(тис. т CO2 екв. на рік)
28 588

З метою впровадження заходів з енергозабезпечення для досягнення
вищезазначеної економії необхідні інвестиції прогнозним обсягом 10,032 млрд
євро.
________________________________

3ATBEP,li.)KEHO
po3IIOpH,IVKeHIDIM Ka6iHery MiHic'I'piB
YKpaiHH
Bi,n;
2020 p. N~

IIJIAH 3AXO~
3 peanhau;ii y 2020-2022 poKax Hau;ioHaJIJ>Horo IIJiaHY ,n;iii 3 eHeproecpeKTHBHOCTi H~IIepio,n; ,n;o 2030 POKY
B~rroa~am.Hi

CrpoK
BHKOHa.HIDI
CeKTopam.Hi 3axo)UI 3 rr~HIIJ;eHIDI eHeproe<l>eKTHBHOCTi
MiHperioH
2020-2022 pp.
1.
Pearri3an;iJJ: rrporpaM crriaclliHaHCyBaHIDI
MiHeHepro
eHeproeclleKTHBHHX 33XO,ZJ;iB y 6araTOKBapTHpHHX
,l(ep:>KeHeproeclleKTHBHocri
)I(HTJIOBHX 6y,ZJ;HHKax, 30KpeMa B paMKax
cllyHia~iOHyBa.HIDI <l>oH,ZJ;y eHeproeclleKTHBHocri (h
3aiip0Ba,ZJ;)I(eHIDIM MOHiTOpHHry eclleKTHBHOCTi i
pe3yiTLTaTHBHOCri Bi,ZJ;rrOB~ rrporpaM)
HaiiM:eHyBaHIDI 3axo,zzy

2.
Pearrhau:iJJ: rrporpaM crriBclliHaacyaaaiDI
eHeproeclleKTHBHHX 33XO,ZJ;iB B iH)UIBi.ZJ:ya.JILHHX
(IIpHBaTHHX) )KHTJIOBHX 6y,ZJ;HHK3X (0
3aiipoBa,ZJ;)I(eHIDIM MOHiTOpHHry eclleKTHBHOCTi i
pe3yiTLTaTHBHOCTiBi,ZJ;rrOBi,ZJ;HHXrrpOrpaM).
3.
BHKOHaHIDI 3axo,ZJ;ia 3 rrorrymq>H3an;ii
po3po6m Ta pearrhau:ii Mic~eBHX rrporpaM
CIIiBclliHaHCyBaHIDI eHeproeclleKTHBHHX 3ax:O.ZJ:iB y
6araTOKBapTHpHHX Ta iH)UIBi.ZJ:yam.HHX (rrpHBaTHHX)
)I(HTJIOBHX 6y,ZJ;HHK3X
4.
CTHMYJIIOBaHIDI rri.ZJ:rrpHE:MCTB .ZJ:O

3a BHKOHaHIDI

O~ipe3yiTLTaTH

3a6e3rreqeHIDI IIpo.ZJ:OB:>KeHIDI pearrhau:ii
rrporpaM ,ZJ;ep:>KaBHOi II~HMKH 06' E:,ZJ;Ha.Hh
CIIiBBJiaCHHKiB 6araTOKBapTUpHHX
6y)UIHKiB; BHKOHa.HIDI BHMOr CTarn 7
,l(HpeKTHBH 2012/27/EU €aporreB:c:r.Koro
llapnaMeHTY Ta P8JUI B~ 25 :>KOBTIDI 2012 p.
rrpo eHeproeclleKTHBHiCTh, jfi(a 3Mimoe
,l(HpeKTHBH 2009/125/EC Ta 2010/30/EU i
CKacOBYE: ,l(HpeKTHBH 2004/8/EC Ta
2006/32/EC (.ZJ:arri- ,l(HpeKTHBa)
3a6e3rreqeHIDI IIpo.ZJ:OB:>KeHIDI pearrhau:ii
rrporpaM ,ZJ;ep:>KaBHOi II~HMKH HaceJieHIDI,
IIJ;O MeUIKaE: B iH)UIBi.ZJ:ya.JThHHX (rrpHBaTHHX)
6y,ZJ;HHK3X

MiHperioH
MiHeHepro
,l(ep:>KeHeproeclleKTHBHocri

II

MiHperioH
MiHeHepro
,l(ep:>KeHeproeclleKTHBHocri

II

36illbmeHIDI KiiTLKocri Mic~eBHX rrporpaM
II~HMKH BIIpoBa,ZJ;)I(eHIDI
eHeproeclleKTHBHHX 33XO,ZJ;iB y )KHTJIOBHX
6y)UIHKax

MiHeHepro

II

3aiip0Ba,ZJ;)I(eHIDI MeXaHOMY ,ZJ;ep:>KaBHOi

••·•~ ... --•·-~---· """"""i"'~.'M!IIOI,...,_ ...~....,.~~~~'~
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BIIpOBa,nx<eHIUI eHeproe<PeKTHBHHX 3axo.ItiB III.IDIXOM
BWmcO.ZJ:YBClHIDI 'IaCTHHH Baprocri Kpe.ZJ;H'riB,
JanyqeHHX Ha npH.ZJ;6aHIUI eHeproe<PeKTHBHoro
OOlla,ZJ;HaBIUI (i3 3anpoBa,nx<eHIUIM MOHiTOpHHry
e<PeKTHBHOCTI i pe3ym.TaTHBHOCTI Bi.ZJ;noBmaoro
MeXaHi3MY CTHMyniOBaHIDI).
5.
CTHM)'niOBaHHJI po3BHTKy PHIIKY
eHeprocepBicy ,li;IDI BnpoBa,nx<eHIUI Jaxo.ZJ;iB i3
TepMOMO,ll;epHi3~ii o6'eKTiB ,ZJ;ep~aBHOi Ta
KOM}'HaJThHOl <PopMH BllaCHOCTI

llpose.neHIDI caa~ii 6y.niBem. opra.HiB
.nep~aBHOi Bna,li;H Ta Ja6e3neqeHIUI eHepreTH'[{Hoi
e4JeKTHBHOCTI TaKHX 6y.niBem. Ha piBHi He HHJKIIOM}',
Hi:>K BCTaHOBneHO MiHWaJThHHMH BHMOraMH IIJ;O,li;O
eHepreTH'[{HOl e<PeKTHBHOCTI 6y.ZJ;iBeJTh, B TOMy '[{HClli
p03po6neHHJI npoeKTHO-KOillTOpHCHOl .ZJ;OKYMeHT~ii
7.
CTBopeHIDI nepeniKY eHepreTH'[{HHX Ta
eKcnnya~iHHHX xapaKTepHCTHK 6y.ZJ;iBem.
6ro~eTHHX ycTaHOB, B jJ:KHX po3TamoBaai opraaH
,ZJ;ep~aBHOi Bna,li;H, Bi.ZJ;noBmao AO CTarn 5

6.

MiBeKOHOMiKH

n:i):{rpHMKH cy6' eKTiB rocno.naproBaHWI .no
BnpoB3,ZVKeHHSI eHeproe<PeKTHBHHX 3aXO.JtiB

~ep~eHep~eKTHBHocn

MiHeHepro
MiHperioH

II

~ep~eHeproe<PeKTHBHOCTI

MiHperioH
MiHeHepro

·u

.

~ep:>KeHeproe<PeKTHBHOCTi

3anpoBa,nx<eHIUI MeXaHiJM}' ,ll;ep~HOi
n:i):{rpHMKH ,li;IDI po3BHTK)' PHHKY
eaeprocepBicy ,li;IDI J.ztiiicHeHIUI
eHeproe<PeKTHBHHX 3axo.niB Ha o6' eKTax
,ZJ;ep~aBHOl Ta KOM}'HaJIDHOl <PopMH
BllacHOCTi
BHKOHaHHJI BHMOr CTaTTI 5 ~peKTHBH
IIJ;O,li;O ITOKa30BOl poni 6y,niBem. 6IO~eTHHX
ycTaHOB, IIJ;O BHKOpHCTOBYIOThCg
,ZJ;ep:>Ka.BHHMH opraHaMH Blla,li;H

~ep:>KeHeproe<PeKTHBHocri

IV KBapTan

MiHperioa

2020p.

~ep~eHeproe<PeKTHBHocn

2020-2022 pp.

36llbWeHIUI KllbKOcTI 3anpoBa,nJKeHHX
CHCTeM eHepreTHqHoro MeHe~eHTy Ta
CHCTeM eHeproMOHiTOpHHry B 6IO~eTHiH
c<Pepi

-"-

36inbmeHIUI KllbKOcTI 3aiTpoBa,nJKeHHX
CHCTeM eHepreTHqHOrO MeHe,ll;iKMeHTy Ta
CHCTeM eHeproMOHiTOpHHry B

BHKOHaHHJI BHMOr CTarn 5 ~HpeKTHBH
IIJ;O,li;O ITOKa30BOl poni 6y,niBem. 6IO~eTHHX
yCTaHOB, IIJ;O BHKOpHCTOBYIOThCjJ:
,Aep~a.BHHMH opraaa.MH BnaAH

~eKTHBH

8.

llOWHpeHIUI BITpoBa,li;:>KeHIUI CHCTeM
eHeproMeHe~eHTy Ta eaeproMoHiTopHHry
6yAiBem. KOMyHaJIDHOl Ta ,Aep~a.BHOi <PopMH
BnaCHOCTi, 3anpoBa,20KeHIUI 3araJIDHHX ni,zJ;xo,AiB
IIJ;O,li;O MOHlTOpHHry CITO:>KHBaHHJI llanHBHOeHepreTH'qHHX pecypciB 6IO~eTHHMH yCTaHOBaMH
Ha H~iOHaJThHOMY piBHi
llomHpeHIUI BrrpOBa,nx<eHIUI CHCTeM
9.
eHeproMeHe.n:>KMeHTy cy6' E:KTaMH BenHKoro
ni.zlnpHE:MHHD;TBa Ta CTHMyniOBaHIUI BnpoBa,nJKeHIUI

MiaperioH
MiHeaepro

MiHeHepro
~ep:>KeHeproe<PeKTHBHocri

MiaeKoHoMiKH

3

CHCTeM eaeproMeHe,LOKMeHTy cy6' eKTaMH MaJioro i
cepe,l.UILoro ni;:J;npHeMlllii{l'Ba
10.
CTHMYJOOBaHIDI 3anpo.Ba,WKeHID.I HOBimix
rexaonoriH:, mo 3MeHIII)'10TL cno:>KHBaHID.I eaeprii i
BHKOnHOro llaJIHBa Ta npH3BO,ZJ;SITL ,ZJ;O CKOpotteHIDI
BHKH.ZtiB napHHKOBHX ra3iB
11.
3a6e3netteHIDI cepmcjl~ii eaepremqaoi
ect>eKTHBHOCTi 6y.zriBeJIL Bi.ZJ;nOBi..nHO ,ZJ;O BHMOr
3aKoay YKpaiHH «flpo eaepreTHtJHy ecjleKTHBaicn.
6y.niBeJIL»
12.
BnpoBa,WKeHIDI KpHTepiiB
eaeproeciJeKTHBHOCTI ni,ZJ; tJaC 3,ZJ;iHCHeHID.I ny6Jii'IHHX
3aKYITiBem.

Miaeaepro
Miaperioa
)J.ep)KeaeproecjleKTHBHocri
MOH
)J.ep)KeHeproecjleKTHBHocri
Miaperioa
MiHeaepro

-''-

,

Miaeaepro
MiaeKoHoMiKH
MiHperioa
)J.ep)KeHeproecjleKTHBHOCTi

I KBapTaJI 2021

13.
3anpoBa,WKeHHIO noBaoro KOMepniif:Horo
OOJiiKy CITO)KHBaftftj{ TenJIOBOl eaeprii, XOJIO,ZJ;HOl Ta
rapgqoi BO.IJ;H

MiHperioH
MiHeaepro
}J.ep)KeHeproeclleKTHBHOCTi

2020-2022 pp.

14.
CTHMYJOOBaHag po3BHTKY iatfJpaCTpYKTYPH
3ap11,IJ;HHX CTaHniH ,IJ;ID1 eJieKTpoM06iJiiB

Miaeaepro
MiHiatfJpacrpynypH
)J.ep)KeHeproetfJeKTHBHocri

15.
OnTHMilauig CTpYKTYPH nac~LKHX i
BaHTa)KHHX nepeBe3eHL y MicTax

MiaiatfJpacrpYKTYPH
Miaeaepro
Miaperioa
)J.ep)KeaeproecpeKTHBHocri

16.
0HOBJieHag MiCbKOrO TpaHCllOpTy 3
rrepeBa)KHHM rrepeXO,IJ;OM Ha eJieKTpoTpaHCITOpT

MiaiHcppacTpYKTYPH
Miaeaepro
MiHperioa

p.

,

,

.

-''-

llpOMHCJIOBOCTi Ta imimx ccjlepax
eaepro£MHoro BHp06HlD{I'Ba
ni.,z:{rpHMKa p03BHTK)' HOBHX TeXHOJIOriqJIHX
pimem, .niDI no.nam.moro BHKOpHCTaHID.I B
H~iOHaJibHm eKOHOMiui
BHKOHa.HIDI Mi)KHapo~ 3060B' g3a.m,
YKpaiml 3 iMnneMe~ii )J,HpeKTHBH
201 0/311€C mo.no eaepreTHtJHoi
eciJeKTHBHOCTi 6_y,niBeJib
36im.meHIDI ttaCTKH BHKOpHCTaHIDI
eaeproeciJeKTHBHoro o6Jia,IJ;HaHIDI Ta
MaTepiaJiiB 6IO,IJ;)KemHMH YCTaHOBaMH;
BHKOHaHIDI Mi)KHapo.ZJ;HHX 3o6oB' j{3a.HJ,
mo.no iMnrreMeHTauii BHMor ,l{HpeKTHBH
3a6e3rretteHID.I noBaoro KOMepniif:Horo
o6JiiKY CllO)KHBaHIDI TenJIOBOl eaeprii Til
rapgqoi BO.IJ;H 1IK nepe,IJ;yMOBH ,IJ;.IDI
no.nam.moi peanhauii eaeproeclleKTHBHHX
3axo.IJ;iB
ycyaeHIDI a.,IJ;MiHiCTpaTHBHHX 6ap'epiB ,IJ;.IDI
po3BHTKy 3apjf)lHOl iHtfJpaCTpyKTypH ,lClll
eneKTpOMo6iJiiB Ta 3anpoBa,roKeHHj{
lliJVl }JAM ,D;ep)KaBHOl rri,IJ;TpHMKH i"i po3BHTKY
ITOWHpeHIDI KpamHX npaKTHK B MiCTax
Y KpaiHH mo.no nnaHyBaaag TpaHcnopmoi
CHCTeMH MiCT

36im.meHIDI tJacTKH eJieKTpoTpaHCITOpTy B
CTp)'KTYpi rpoMa,D;CbKOrO TpaHCllOpTy MiCT

~ep)KeHeproecpeKTHBHocri

..
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17.

CTifMYJOOBaHIDI oHoBJieHWI rrpHBamoro
aBTOIIapicy 3 MeTOIO po3BHTicy eneKTpOM06i.Jn.HOcri

MiHiH<ilPacTJ>YKTYPH
MiHeHepro
)J;ep:>KeHeproe<lleKmBHocri

-"-

CTBOpeHIDI 3aKOHO,ZJ;aBqoro llWp}'HTII ,roui
36i.Jn.meHIDI Kim,Kocri eneKTpOMo6iniB Ta
3apg,ZJ;HoiiH<llpacYp}'KTYPH

18.

MiHeHepro
MiHperioH
HKPEKTI
)J;ep:>KeHeproecJ>eKTHBHOCTI

II

crnopeHIDI 3aKOHO,ZJ;aBqoro ni,urp}'HTJI WUl
po3BHTicy BHCOKoe<lleKmBHOl KOreHepaQii

MiHperioH
HKPEKTI
MiHeuepro
)J;ep:>KeHeproecJ>eKTHBHocri
MiHeHepro
HKPEKTI

II

peaniJ~iJI iHBeCTH~ilbmx

II

peani3~UI iHB~ilbmx nporpaM 3

Miuperiou
Miueuepro

II

flonm:peHIDI BHKOpHCTaHWI TCXHOnOri.H
BHCOKoe4leKTHBHOfO KOM6iHOBa.HOro BHpo6HHI{fBa
rennoBoi Ta eneKYpuqHOt eHeprii (KoreHep~iJI) Ta
BHKO])HCTaHIDI CKH,ZJ;Horo euepronoTeHJ:~iany
Bi.unoBi.uHo .n;o npHH:winiB Ta nono:>KeH.o
3aKOIIO.D;aBCTBa €C
19.
fli,uBmn;eHWI ecJ>eKTHBHOCTI CHCTCM
rennonocTaqauiDJ:, B TOM}' qucni peani3~iJI 3axo.n;is
i3 CKOpoqeHIDI BYpaT B TCITnOBHX Mepe:>Kax

20.

BnpoBa,ZJ;:>KeHIDI eHeproecJ>eKTHBHHX 3axo.n;iB
.13 cKopoqeHIDI
.
BYpaT B Mepe:>Kax nepe,n;aqt Ta

ni,uBumeHIDI eHeproecJ>eKTHBHOCTi
ra3opo3no.n;in.DHHX Ta eneKYplfqHHX Mepe:>K

po3no~

eneKYpuqHOteHepriiTa
ra30p03llO.D;in.DHHX Mepe:>Kax
21.
Peani3~iJI3axo.n;iB 3 Brrpo.Ba,I{)KeHIDI 6i.Jn.m
ecJ>eKTHBHoro 30BHimH.Doro ocBiTneHIDI uaceneHHX

nporpaM 3
ni,uBumeHWI eHeproe<lleKTHBHOCTI CHCTCM
TennonocyaqauiDJ:

36i.Jn.meHWI qacTKH eHeproecJ>eKTHBHHX
csiTnoToqoK B uaceneHHX nyuKTax

uy~nB

I KBapTan 2021
3anpoB8,ZOKCHIDI MCXaHiJM}' o60B' JIJKOBOro
MiuperioH
22.
CTHMymoroqoro perymoBa.HIDI ( CTHM}'JOOIOqoro
p.
HKPEKTI
Miueuepro
TapHqoyrsopeHIDI) B ccJ>epax euepremm Ta
)J;ep:>KeHeproe~eKTHBHocri
KOMYJian.DHHX nocnyr
Mi:>KceKTopan.oHi 3ax~J.D;H 3 ni,uBmneHIDI eueproecJ>eKTHBHocri
rapMOHiJ~ig 3aCTOCyBa.HIDI eHepremquux
ti:[iHeuepro
IV KBapTan
23.
2020 p.
O.n;HHH~.D IIpH BH3HaqeHHi o6cJiriB CllO:>KHBaHHJI
)J;ep:>Keue:proe<lleKTHBHocri
ij.KPEKTI
eHeprii
BnpoBa,zoKeHIDI BHMor .n;o iHcJ>opM~ii B
pax}'RKax 3a eHepriro 3 MeTOIO ni,usmneHIDI

24.

N.~iueuepro

,ll;ep:>KeHeproe<lleKTHBHocri

II

po3po6neHIDI 3aKOHO,ZJ;aBqux 3MiH mo,n;o
po3mHpeHIDI BHKOpHCTaHIDI
cTHMymoroqoro perymoBaHIDI, 30KpeMa y
c«J>epiTeWIOITOCTaqaHIDJ:
HOpMaTHBHe BperymoBaHIDI rapMOHiJan;ii
3aCTOCYBaHIDI euepremquux O.D;HHH~ npH
BH3HaqeHHi o6cJiriB CllO)I(HBaHIDI eHeprii (B
nepmyqepry
.nuoro raJY)
3anpoB8,ZOKeHIDI BHMOf .D;O iHcJ>opM~ii B
paxyuKax Ja eHeprii Bi,unosi.uHo .n;o Kpa.m;HX

5

o6i3Ha.HocTI CIIOlKHBa'IiB eHeprii ll{O,I{O
eHeproe~eKTHBHocri

IH~opM)'Ba.HIDI Ta rrorrymq>H3ani.H:
eKOHOMi"'HHX, eKOJIOri"'HHX i CO~iaJILHHX rrepesar
e~eKTHBHOrO BHKOpHCTa.HIDI eHeprii Til 3,ll;WCHeHIDI
38XO.D;iB 3 eHeproecl>eKTHBHOCTI

25.

MiHperiou

esporreicLKHX rrpaKTIIJ4 mo rrepe.u6aqae
BKJIIO'IJe.HIDI iHcl>opManii, mo
CTHMyJDOBaTHMe crro>KHBa'l!a .no
3aoma,wnmoro cno>KHBa.HIDI eueprii
IIi.l{BHU{eHIDI piBIDI o6iJHa.HOcTI CIIo:>ICHBa1J:iB
eHeprii 3 IIHTilHL eHepreTH11Hol

HKPEKll (3a 3ro.nmo)
,llep:>Keueproe~eKTHBHocri

2020-2022 pp.

MOH
MiHeHepro

e~eKTHBHOcTI,~OpMJBa.HIDI
eHeproe~eKTHBHOI IIOBe,lliHKH KiH~eBHX

MKITI

.

.

CIIO:>KHBa1J:lB, y TOMY "'HCill CTBOpeHHSI Ta
Y.llOCKOHaJieHHSI Bi,nrrOBi.uHHX OCBimix
rrporpa.M B HaB"'aJILHHX 3aKJla,z:J;8X
HopMamBHo-rrpasose 3a6e3rre'l!eHHSI rri.nBHmeuiDI eueproe~eKTHBHocri
26.
IV KBapTan
CTBOpeHIDI HOBOl HOpMaTHBHO-npaBOBOI
MiHeHepro
P03po6Ka rrpoeKTY 3aKouy YKpaiHH rrpo
MiuperioH
2020 p.
eHeproe~eKTHBHiCTL, 11(0 iMIIJieMeHTY£ OCHOBHi
6aJH perymoBaHIDI c~epH
MiHeKoHoMiKH
IIOJIO:>KeHIDI ,llHpeKTHBH
eueproe~eKTHBHocri si.urrosi.uuo .no
,llep:>KeHeproe~eKTHBHOcTi
Mi:>KHapo,llHHX 3060B' .H3aHL 3 iMIIJieMeHT~
,llHpeKTHBH
27.
BueceHIDI3MiH .no 3aKouy YKpaiHH rrpo
MiHperiou
6i.m,m IIOBHe 3a,z:J;OBOJieHIDI IIOIIHTY
<I>OH,ll eHeproe~eKTHBHOCTI 3 MeTOIO y,nOCKOHaJieHHSI
yqacmncis rrporpa.M <l>oH.llY
rrpo~e.uyp H:oro po6om
eueproe~eKTHBHocri .llJl.H 3a6e3IIe'l!eHIDI
6iJn,moi Jcim.KOCTi peani30Ba.HHX
eueproe~eKTHBHHX rrpoeKris y
6araTOKBaJ)'!llpHHX XCHTJIOBHX 6y,lliBJUIX
28.
MiHeHepro
I KBapTan 2021
Po3po6Ka 3aKOHO.llaB"'HX 3MiH mo.uo
CTBOpeHIDI Bi.urrOBi,llHHX IIO,llaTKOBHX
MO~~iKanii eKonori"'Horo no.naTKy (s qacTHHi
MiH~iH
p.
Mexa.HhMiB CTHMYJIIOBa.HIDI
MiueKOHoMiKH
OIIO,D;aTKysa.HIDI ,D;BOOKHCY Byrneu;ro (C02))
eHeproe~eKTHBHocri Ta 3a6e3ne'l!eHHSI
,llep:>KeHeproe~eKTHBuocri
CTaJioro <}>iHa.HCYBaHIDI eHeproe<}>eKTHBHHX
38XO.D;iB .llJl.H cy6' eKTiB rocrro.naprosaHH.H
Miueuepro
29.
P03po6Ka 3aKOHO.llaB"'HX 3MiH mo.uo
IV KBapTan
po31IIHpe.HIDI C~ep 3aCTOC)'Ba.HHSI
Miuperiou
po31IIHpeHID1 BHKOpHCTa.HHSI MeXa.Hl3MY
2020 p.
eueprocepsicHHX .uorosopiB .llJl.H
eHeprocepsicy Ta y.uocKoHaneHH.H rrpo~e.uyp
,llep:>Keueproe<}>eKTHBHOCTi
srrposa..uxceHIDI eHeproe~eKTHBHHX 3axo.uis
rry6ni"'HHX 3aKyiiiBeJIL eaeproc~Bicy
30.
P03po6Ka Ta c~aneHIDI _l!_()pMaTHBH<!:_
l_ycyueHIDI_a,z:J;MiHiCTpaTHBHHX Ta
_____¥iHeHepro
II

II

--

-
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npaBCBHX aKTiB, m;o )'MO'lKJIHBJIIOIOTh BHKOpHCTaHHJI
MexaEiJMY eueprocepsicy B KOMYHam.Hiii
euepremn•

31.
3aKOHO,ll;aBqe 38.1IpoBa,l{)KCHHJI MCXa.HhMY
peanbanii .n;o6posi.m.HHX. yro.n;, cnpn~osa.HHX ua
ni.n;BHIIJ;CHWI eHeproecJ.>eKTHBHOCTI cy6' CKT3MH
rocnonaproBaHWI, si.n;nosi.n;Ho .n;o 3aKOHO.IJ:aBCTBa €C
Ta nomcrmc csoorreiicLKHX KDaiH
32.
Po3po6xa Ta cXBaJieHIDI rrocTaHOBH Ka6iuery
MiuicrpiB Y:rq>aiHH mo.n:o 3aTBep,ZPKeHWI uosoi
.n;ep)KasHoi nim.osoi nporpaMH eueproecJ>eKTHBuocri
Ta 003BHTKV si.n;HOBJliOBa.Hoi eueoreTHICH
33.
Po3po6Ka Ta cxsaneuWI pOJrropJI.IJ:)KeHIDI
Ka6iHeTY MiuiCTpiB Y:rq>aiHH m;o.n;o 3aTBep,ZPKeHIDI
CTPaTerii TepMoMo.n;epHi3anii 6y.n;iseJIL ua rrepio.n:
,ll;O 2030 poxy

34.
BcrauoBJieHIDI BHMor .n;o euep:re'J'Hq}{oro
MapJCYBa.HWI o6irpiBaqffi npHMim;eHL, KOM6moBa.HHX
o6irpiaaqis, KOMWieKriB 3 o6irpiBaqa npHMiineHL,
pery.JUITopa TeMrrepa-rypu i co~oi ycTaHOBKH Ta
KOMIIJ1eKris 3 KOM6iuosauoro o6irpiBaqa,
pery.JUITopa TeMrrepa-rypu i co~oi ycTaHOBKH

35.

BcTauosrreHHX BHMor .n;o euepretH'Dioro
eci:HHHX XOJIO,lJ;HJILHHX ill

MiHperiou

HKPEKfl
~ep)KeHeproecJ>exmsuocri

MiHeuepro

III KBapTan

~ep:>KeueproecJ>eKmBHocri

2021 p.

MiHeKOHOMiKH

Miueuepro
Miuperiou
MiH-eKOHOMiKH

IV KBapTaJI
2020 p .

I KBapTan 2021

p.

Miueuepro
~ep:>KeueproecJ>exmsuocri

Mi·seuepro
CKmBHocTI

IV KBaPTan
2020p.

II

peryiDITOpHHX 6ap'cpiB, 30KpeMa B qacnmi
cJ>opMYBaHWI rnpucJ>iB .lUUI cy6' cKriB
rocrro.n;aproBa.HWI, 3 MeTOIO Ja6eJrreqeHHJI
MO:>KJIHBocri 3anyqeHIDI ECKO-KoMIIaui:ii
.lliDI Brrposa,ZPKeHHJJ: eueproecJ>eKmBHHX
Jaxo.n;is ua o6' CKTax KOMYHam.Hoi
eueoreTHKH
CTBopeHWI3axouo.n;aBqoro ni.znpyuTx .wm
peaniJanii .n;o6posim.HHX yro.n;,
cnpn~oBaHHX ua rrl.,lJ;Bum;eHWI
eueproecJ>eKmBuocri cy6' CKTaMH
rocno.n;aorosaHWI
3a6e3rreqeuWI cJ>iHaucysa.HWI npiopHTeTHHX
3aB.IJ:aHb Ta 3axo.n;is 3 eueproecJ>eKmBHocri,
ni rrorpe6yron, 6IO,ZPKeTHHX BH.D:aTKiB
BH3HaqeHHX Ki.m.KiCHHX nim.oBHX
IIOKaJHHKiB 3 TCpMOMO,ll;epHiJa.Qil 6y.ztisem.
Ta OIITHMaJThHHX IIIIDIXiB 3,ll;i.B:CHCHIDI
TCpMOMO,ll;epHiJa.Qii )KHTJIOBOrO cJ>oH,lly Ta
rpoMa,ZJ;CLKHX 6y.ztiseJIL Y:rq>aiHH smrrosi.zulo
,ll;O BHMOr CTaTieii 4 Ta 5 ~DeKTHBH
npHBe,ll;CHHX HOpMamBHO-IIpaBOBOl 6aJB y
ccJ>epi euepreTHqHoro MapxyBaHHX
eueprocrro)KHBqoi npo.n:yxnii y
si.n;nosi.n;Hicn, .n;o cspone:HcLxoro
3aKOHO,ll;aBCTBa, BIIpoBa,l{)KeHWI
iucJ>opMaTHBHHX CTHM)'JiiB .lUUI 3aoxoqeHHJI
rroxynnis eueprocrro)KHBqoro o6rra.n;uauHX
.n;o xyniBrri rrpo.n:yKnii sum;oro KJiacy
eHeoroemeKmBHocri
rrpHBe.n;eHHX HOpMaTHBHO-llpaBOBOi 6aJB y
011'\TI"VD!li"DH}I
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eaepDOCrro~qoinpo~iy
B~OBi.zJ;Hicn. 11.0

36.

BcTa.HoBneHIDI BHMor 11.0 eaepreTHqaoro
MapKYBaHWI TBCp,llOITanHBHHX KOTntB Ta
KOMrrneKriB, IllO CKna.D:aiOTLC11 3 TBep,llOITanHBHHX
KOTniB, lJ.OlJ.aTKOBHX o6irpiBaqiB, peryn11TopiB
TeMrrepazypH i COIDiqHHX npHC'I'pOlB

Miaeaepro
,ZJ;ep)KeHeproe<}leKTHBHocri

II

37.

BcTaaoBJieHIDI BHMOr 11.0 eaepreTHqHoro
MapKYBaHWI MiCUCBHX o6irpiBaqiB

Miaeaepro
,ZJ;ep)KeHeproecpeKTHBHocri

II

38.

Miaeaepro
,ZJ;ep)KeHeproe<}leKTHBHocri

II

BcTa.HosneHIDI BHMOr 11.0 eaepreTHqHoro
MapKYBaHIDI BCHTHH11TOpiB )KHTllOBHX rrpHMim:eHL
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eBponeHCLKOro
33KOHOIJ.a.BCTBa, BllpOBa,lQKCHHJI
iacj_}opMaTHBHHX CTHMYHiB ,nmr: JaoxoqeaWI
rrmcyrruiB eaeprocrro:>KHBqoro o6n31J.HaHIDI
11.0 KYITisni npolJ.YKI(ii Bumoro Knacy
eaeproe<}leKTHBHOCTi
ITpHBCIJ.CHIDI HOpMaTHBHO-rrpa.BOBOl 6aJH y
c«)>epi eaepreTHqHoro MapKYBaHIDI
eaeprocrro)KHBqoi npo.zcyKUii y
B~OBi.zJ;Hicn. .llO E:BporreHCLKOfO
33KOHOIJ.a.BCTBa, BrrpGBa.D:)KCHHJI
ia«)>opMaTHBHHX CTHMYniB ,nmr: JaoxoqeHIDJ:
rroKYfiUiB eaeprocrro)KHBqoro o6n31J.HaHIDI
.uo KYfiisni npo~J.YKUii Bumoro Knacy
eaeproe<}leKTHBHocri
rrpHBCIJ.eHIDI HOpMaTHBHo-rrpa.BOBOi 6aJH y
c«)>epi eaepreTHqHoro MapKYBaHH11
eaeprocrro)KHBqoi rrpo.zcyKUii y
Bi)lrrOBilJ.HicTh 11.0 eBporreHCLKOfO
33KOHO,lla.BCTBa, BITp0Ba,n;)KeHH11
ia«)>opMaTHBHHX CTHMYHiB .lliDI 3aoxoqeHH11
ITOKYITUiB eaeprocrro)KHBqoro o6n31J.HaHIDI
.uo KYITisni npo~J.YKUii Bumoro Knacy
eaeproe<}leKTHBaocTi
rrpHBe,lleHIDI HOpMaTHBHO-llpaBOBOl 6aJH y
c«)>epi eaepremqgoro MapKYBaHIDI
eaeprocno)KHBqoinpo.zcyKUny
Bi)lrrOBilJ.HiCTh 11.0 eBporreif:CLKOro
33KOHOIJ.a.BCTBa, BrrpOB3,ZOKCHHJI
iH(j>OpMaTHBHHX CTHM)'lliB ,lliDI 3aoxoqeHIDI
noKYfiUiB eaeprocno)KHBqoro o6na,n;aaHIDJ:
11.0 K}'IliBni npolJ.YKUii BHIIJ;Oro Knacy

-
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BCTaHoBJieHIDI BHMor .no eKO.l{H3aHHy .l{JIJI
39.
IIOBiTpoHarpiBaqiB, OXOJIO,ZOKyBaqiB,
BHCOKOTeMrrepazypHHX XOJIO,l{HJILHHX YCTaHOBOK Ta
BeHTHJUTOpHHX TeiiJIOOOMimnnciB

MiHeuepro
.l(ep)KeHeproe«l>eKTHBHOCri

-"-

40.

Miueuepro
.l(ep)KeHeproe«i>eKTHBHOCri

II

BcTaHOBJieHIDI BHMor .no eKO.l{H3aHHy .l{JIJI
TBep,nOnaJIHBHHX KOTJiiB

eueproec:l!_eiCTHBHocri
npHBe,neHIDI HOpMaTHBHO-IIpa.BOBOi 6a3H y
c4>epi eKO.l{H3aHHy eHeprOCIIO)KHBqo}
rrpo~ii y Bi.nrroBi.l{HicTL .no
CBpoiieHCLKOr03aKOHO.l{aBCTBa,
rroxpam;eHIDI eHeprenRHHX Ta exonoriqfiHX
xapaKTepHCTHK eHeprOCIIO)KHBqoi
UJ.JUAY .IU4ii
npHBe,neHIDI HOpMaTHBHO-IIpaBOBOl 6a3H y
c4>epi exo,nH33H:Hy eueprocno)KHBqoi
rrpo~ii y Bi,nrrOBi.l{HiCTL ,l{O
CBpoiieHCLKOr03aKOHO,l{aBCTB~

41.

BCTaHOBJieHIDI BHMOr ,l{O eKO.l{H3aHHy .l{JIJI
o6irpisaqffi rrpHMiii(eHL

MiaeHepro
.l(ep)KeHeproe«l>eKTHBHOCTi

rroxpam;eHIDI eHepremquHX Ta exonoriqfiHX
xapaxrepHCTHK eHeprocrro)KHBqoi
upu,1..1.yKJJ,il
IIpHBe,l{eHIDI HOpMaTHBHO-IIpaBOBOI6a3H y
c4>epi eKO.nH3aHHy eueprocrro)KHBqoi
rrpo~ii y Bi.nrroBi,nHicTL .no

II

CBponeHCLKOr03aKOHO.l{aBCTB~

rroxpam;eHIDI euepr~HX Ta eKOJIOnqfiHX
xapaxrepHCTHK eHeprOCIIO)KHBqoi
rrpo~ii

42.

BCTaHoBJieHIDI BHMor .no eKO.l{H3aHHy .l{JIJI
TBep.l{OIIaJIHBHHX o6irpisaqiB IIpHMimeHL

MiJtreHepro
.l(ep)KeHepllpe«i>eKTHBHOCTI

II

IIpHBe,neHIDI HOpMaTHBHO-IIpaBOBOi 6a3H y
c«l>epi eKO.nH3aHHy eueprocrro)KHBqoi
npo.zzyxnii y Bi,nrroai,nHicTL .no
eBpoiieHCLKOro3aKOHO.nascTB~

rroxpam;eHIDI eHeprenRHHX Ta exonoriqfiHX
xapaxrepHCTHK eHeprocrrO)KHBqoi

:

43.

BcTaHOBJieHIDI BHMor .no eKO.l{H3aHHy .l{JIJI
rrpo4>eciAHHX xoJIO.l{HJILHHX ma4> .l{JIJI 36epiraHIDI,
KaMep lHTeHCHBHOrO OXOJIO,IOIC}'BaHIDI Ta WOKOBOro
3aMovo:l\.yHC:UtiDI, KoH,neaccmimmx arperaTiB i

MiE:euepro
.l(ep)KeHepr,[)e«l>eKTHBHOcri

II

.

_!!l)O~ll

IIpHBe.neHIDI HOpMaTHBHO-IIpaBOBOl 6a3H y
c4>epi eKO,l{H3aHHy eHeprOCIIO)KHBqoi
rrpo~ii y si,nrrosi,nHiCTL .no
eBpoiieHCLKOro3aKOHO.l{aBCTBa,

9

XOJIO,lJ;HJILHHX YCTaHOBOK

nmcpameHIDI eaepreracnmx Ta eKOJIOri"IIHHX
xapa.KTepHCTHK eaeprocno:>KHB'Ioi
ll__l'VA)' ~ii

44.

BcTaHoBJieHIDI BHMor ,!J;O eKO,IJ;H3aHHy ,nm1
BeH~ yCTaHOBOK

MiHeHepro
,ll;c~p)l(eHeproefj)eKTHBHOCTi

-"-

npHBe,ll;eHIDI HOpMaTHBHO-npaBOBOi 6a3B y
c«<_)epi eKO,lJ;H3aHHy eHeprocnO)I(HB'Ioi
npo.zzyKIJ;ii y Bi.lJ;nOBi.lJ;HiCTL ,l(O
eBponeHCLKOr03aKOHO,l(aBCTB~

nmcpameHIDI eaepre'l1f1IHHX Ta eKOJIOri"IIHHX
xapa.KTepHCTHK eHeprocno:>KHB'Ioi
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