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НАПРЯМ

РЕЗУЛЬТАТИ
ПРИЙНЯТО
13 НПА

Нормотворча діяльність
Реалізація
державної
«теплих» кредитів

програми

Стимулювання
місцевих
програм
здешевлення «теплих» кредитів

Інформаційно-роз’яснювальна
діяльність
Співпраця з регіонами та іншими
партнерами щодо розвитку ВДЕ та
альтернативної енергетики

Міжнародне співробітництво

Кадрова та функціональна оптимізація

РОЗРОБЛЕНО
6 НПА

ВИДАНО
ВІДШКОДОВАНО
80 тис. кредитів
302 млн. грн
на суму 1,3 млрд. грн
ПІДПИСАНО
24 Меморандуми про партнерство у сфері
енергоефективності житлових будівель
ПРИЙНЯТО
80 Місцевих програм
ПРОВЕДЕНО
932 публічні заходи
ОПРАЦЬОВАНО
Сall-центром понад 7600 звернень громадян
ПІДПИСАНО
Ряд меморандумів про співпрацю
ПІДПИСАНО
3 стратегічні документи щодо намірів про співпрацю
РОЗПОЧАТО
3 проекти міжнародної технічної допомоги
ЗАБЕЗПЕЧЕНО
Економію бюджетних коштів - 9 778,6 тис. грн
ЗДІЙСНЕНО
передачу майна 15 ТУ місцевим органам влади та 57
транспортних засобів на потреби АТО

Результати нормотворчої діяльності Агентства
МЕТА
Встановлення мінімальних вимог до
енергетичної
ефективності
будівель,
будівництва будівель з майже нульовим
рівнем споживання енергії, запровадження
механізмів
енергетичної
сертифікації
будівель, визначення принципів державної
підтримки заходів з енергоефективності

Залучення
приватних
інвестицій
у
підвищення енергоефективності об’єктів
державної та комунальної власності
(школи, вищі навчальні заклади, лікарні
тощо).

Надання
органам
місцевого
самоврядування
повноважень
встановлювати ціни на теплову енергію, що
вироблена з альтернативних джерел енергії
(до певного обсягу виробництва).
Підвищення енергоефективності за рахунок
реалізації проектів з використанням
альтернативних джерел енергії (Clean
Energy)
Зниження
енергоємності
валового
внутрішнього продукту (на 20 відсотків до
кінця 2020 року)

ЗАХІД
Розроблення
проекту
закону
енергетичну ефективність будівель

РЕЗУЛЬТАТ
про

Розроблення проектів Законів 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 енергомодер-нізації)” та “Про
запровадження
нових
інвестиційних
можливостей, гарантування прав та
законних інтересів суб’єктів підприємницької
діяльності
для
проведення
масштабної енергомодернізації
Прийняття відповідних підзаконних актів
Розроблення проекту закону про внесення
змін
до
Закону
України
“Про
теплопостачання” щодо передачі органам
місцевого самоврядування права на
видачу ліцензій та встановлення тарифу на
виробництво
теплової
енергії
з
альтернативних видів палива
Розроблення проекту закону про внесення
змін до Закону України “Про альтернативні
джерела енергії” щодо віднесення
теплових насосів до обладнання, що
працює на відновлюваних джерелах енергії
Розроблення проекту розпорядження
Кабінету Міністрів України щодо затвердження Національного плану дій з енергоефективності на період до 2020 року з
урахуванням пропозицій Секретаріату
Енергетичного Співтовариства

Проект закону розроблено та
узгоджено
із
Сектретаріатом
Енергетичного Співтовариства

Зазначені Закони України (№328VIII та №327-VIII відповідно) набули
чинності.
Прийнято
ПКМУ
№845
від
21.10.2015 «Про затвердження
примірного
енергосервісного
договору

Відповідний проект закону внесено
на розгляд ВРУ (реєстрац. № 3047
від 07.09.2015).

Проект Закону схвалено на
засіданні Урядового комітету з
питань регіонального розвитку
22.12.2015

Прийнято РКМУ № 1228-р від
25.11.2015.

Результати нормотворчої діяльності Агентства
МЕТА

ЗАХІД

РЕЗУЛЬТАТ

Стимулювання залучення інвестицій в
модернізацію
об’єктів
у
сфері
теплопостачання, створення виробничих
потужностей з комбінованого виробництва
тепла та електроенергії, інших об’єктів з
виробництва тепла з відновлюваних
джерел енергії

Розроблення проекту закону про внесення
змін до деяких законодавчих актів України
щодо
запровадження
обов’язкового
стимулюючого
регулювання
та
стимулювання розвитку конкурентного
середовища у сфері виробництва теплової
енергії (відокремлення видів діяльності з
виробництва,
транспортування
та
постачання теплової енергії)

Проект закону щодо стимулюючого
регулювання схвалено на засіданні
Уряду 9.12.2015

Перегляд
законодавства
щодо
стимулювання виробництва електроенергії
та відновлюваних джерел енергії, реформа
системи “зелених” тарифів
та
їх
балансування

Розроблення проекту закону про внесення
змін
до
Закону
України
“Про
електроенергетику” щодо забезпече-ння
конкурентних
умов
виробництва
електричної енергії з альтернативних
джерел енергії

Закон України №514-VIII набув
чинності.

Створення сприятливих законодавчих умов
для реалізації проектів, спрямованих на
скорочення або заміщення споживання газу
(шляхом тарифної політики, скорочення
бюрократичних процедур тощо)

Розроблення проекту закону про внесення
змін
до
Закону
України
“Про
теплопостачання”
щодо
укладення
довгострокових договорів на постачання
теплової енергії бюджетним установам

Проект Закону зареєстровано у ВРУ
за № 3320 від 13.10.2015

Імплементація
законодавства

Затвердження
плану
імплементації
окремих актів законодавства ЄС
Затвердження технічних регламентів щодо
енергетичного маркування:
- електричних ламп та світильників;
- побутових посудомийних машин.

актів

європейського

Впровадження енергетичного маркування
окремих груп споживчих товарів

Стимулювання енергоефективних заходів у
житловому секторі

Внесення змін до технічних регламентів
енергетичного
маркування
енергоспоживчих продуктів, побутових
електричних холодильників та побутових
пральних машин
Вдосконалення механізму стимулювання
залучення населенням «теплих» кредитів з
державною підтримкою

Проект закону щодо стимулювання
конкурентного
середовища
розроблено та направлено на
погодження ЦОВВ

Прийнято ПКМУ
20.05.2015

№499-р

від

Прийнято ПКМУ № 340 від
27.05.2015, №514 від 17.07.2015 та
№338 від 27.05.2015

Прийнято
ПКМУ
№177
від
8.04.2015, №231 від 8.04.2015,
№614 від 12.08.2015 та №929 від
11.11.2015
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Результати державної ініціативи щодо скорочення споживання ПЕР
Споживання газу* за жовтень – листопад
2013/2014/2015 рр., млн. м3

Споживання електроенергії **
за 11 місяців 2014 та 2015 рр., млрд. кВт*год
- 11,8%
122,5

4 327

- 5,8%

3 937

- 8,8%

3 271

122
1 650

95
1 315

2 554

2 527

1 778

жовт-лист
2013

жовт-лист
2014

жовт-лист
2015

Населення

108

Теплогенеруючі підприємства

35,3

93
1 399

Жив

Бюджетні установи

Всього (у т.ч.
населення,
комунально-побутові
підприємства,
промисловість,
транспорт та ін.)

33,2

Населення

11 місяців 2014 року

15

13,6

Комунально-побутові
підприємства

11 місяців 2015 року

Виробництво електричної енергії з енергії сонця об’єктами електроенергетики приватних домогосподарств
станом на 01.10.2015 за даними енергопередавальних компаній

2014 рік:
21 домогосподарство
40 664 кВт•год

*За оперативними даними НАК “Нафтогаз України”
(без врахування АРК, території Луганської та Донецької областей)

2015 рік:
128 домогосподарств
296 588 кВт•год

**За даними Міненерговугілля без урахування АР Крим та
окупованих територій.
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Реалізація програми «теплих» кредитів за підсумками 2015 року
З майже 80 тис. позичальників (в тому числі ОСББ/ЖБК), а також з
іншими зацікавленими громадянами, Агентством здійснено
роботу щодо:

!

* організації та проведення масових роз'яснювальних заходів;

+156,3
млн. грн

* підготовки та поширення інформаційних матеріалів щодо
роботи програми;

1 269,5
+302,3
млн. грн

* надання індивідуальних консультацій;

1 113,2

* опрацювання документації з метою підтвердження права на
відшкодування ( в т. ч. вибіркове опрацювання первинних
документів);

+227,8
млн. грн

* аналізу структури та динаміки попиту на «енергоефективні»
кредити;

810,9
+190,6
млн. грн

* забезпечення організації виплат відшкодування –
всього за 2015 рік сплачено 301,84 млн. грн (по листопад включно)

+141,2
млн. грн

+10,1
млн. грн

+15,6
млн. грн

+6,4
+1,4
+5,6
млн. грн
млн. грн млн. грн

+8,8
млн. грн

+21,1
млн. грн

+59,7
млн. грн

49113

251,3

131,014474

68845

392,5

+121,3
млн. грн

79289

583,1

34756

23132

71,3 7405
41,4 283850,2 3984
35,0
29,4
28,0
2339
2007
12,4
1688
1604
140 2,3 737
станом на
1.11.2014

станом на станом на станом на станом на станом на станом на станом на станом на станом на станом на станом на станом на станом на станом на
1.12.2014 01.01.2015 28.01.2015 12.03.2015 01.04.2015 05.05.2015 08.06.2015 06.07.2015 03.08.2015 31.08.2015 28.09.2015 26.10.2015 30.11.2015 28.12.2015

Кількість виданих кредитів, ОД.
* За даними уповноважених банків

Сума виданих кредитів, МЛН. ГРН.

Прогнозні показники реалізації програми «теплих» кредитів у 2016 році
Затверджений обсяг фінансування: 90 млн. грн
Додаткове фінансування: 700 млн. грн.
Залишки за підсумками поточно року: 100 млн. грн
ВСЬОГО ≈900 млн. грн
Млн. грн

+612,4

Кількість домогосподарств, які
будуть охоплені державною
підтримкою у 2016 р., тис. од.

21,5
159,9
+18,2

+69,5
5,7

11,7
котли

125,5

67,6

фіз.особи

93
11,1
ОСББ (ЖБК)
котли

Додаткова потреба в фінансуванні з загального
фонду бюджету, млн.грн.
Прогнозні залишки коштів за підсумками 2015
року, млн. грн
Затверджений обсяг фінансування у 2016 р., млн
грн

фіз.особи

ОСББ (ЖБК)

Охоплення програмою в
2016 році: 306,9 тис. сімей
15

Результати діяльності Агентства щодо стимулювання місцевих програм
здешевлення «теплих» кредитів

Підписано Меморандум (24)
Заплановано підписання Меморандуму
Меморандум не підписано

72%

Прийнято 18 обласних програм (з 25)

6%

Прийнято 31 районних програм (з 473)

7%

Прийнято 31 міських програм (з 407*)
Прийнято без змін до бюджету

ВСЬОГО –
80 програм

* міста України населення, яких складає від 2,5 тис. (з урахуванням відсутності міст, що
розташовані на тимчасово окупованій території)
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Результати інформаційно-роз'яснювальної діяльності Агентства
Організовано Форум енергоефективного
партнерства, понад 400 учасників
Проведено VII Міжнародний інвестиційний
бізнес-форум з енергоефективності та
відновлюваної енергетики – 750 учасників
(з усіх регіонів України та зарубіжжя)
Реалізовано «План 473»: проведено 473 районні
семінари, а також 23 заходи обласного рівня. Участь у
заходах взяли понад 30 тисяч громадян

Створено Call-центр: з травня 2015 р. оброблено більше 7,6 тис. звернень. Щотижня
опрацьовується до 500 звернень
Модернізовано веб-сайт Агентства: понад 1,5 млн. переглядів, близько 400 тис.
користувачів.
Розроблено та проведено кампанію соціальної реклами
(трансляція 3-х відеороликів, 60 тисяч презентаційно-довідкових брошур та ін.)
Проведено 40 медіа-заходів: прес-конференції, прес-тури, брифінги
У ЗМІ опубліковано понад 500 тематичних матеріалів
ВСЬОГО ВЗЯТО УЧАСТЬ У 932 ПУБЛІЧНИХ ЗАХОДАХ
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Окремі результати діяльності Агентства у напрямку розвитку ВДЕ та
альтернативної енергетики – підписання Меморандумів про співпрацю
Сторони

Сфера домовленостей

Виконавчий
комітет
Кам'янецьПодільської міської ради, КП
“Міськтепловоденергія”
та
ТОВ
«Універсальна Девелоперська Група»

Сприяння реалізації пілотної інвестиційної програми
заміщення природного газу біологічними видами
палива для виробництва теплової енергії.

Чернігівська
ОДА,
Чернігівська
обласна рада та ВГО «Вища рада
енергоаудиторів
та
енергоменеджерів України»

Створення регіонального паливно-енергетичного
кластеру з метою
якісного та безперервного
енергозабезпечення

Івано-Франківська ОДА, Городенська
міська рада, Серафинецька міська
рада, ТОВ «НАВАРО України» та
NAWARO BioEnergie AG

Будівництво в Івано-Франківській області заводу з
виробництва промислового біогазу - біометану

Черкаська ОДА, Черкаська обласна
рада та Всеукраїнська громадська
організація
«Вища
рада
енергоаудиторів
та
енергоменеджерів України»

Забезпечення інвестиційної підтримки державних
ініціатив заміщення газу і переходу на альтернативні
види палива, сприяння розвитку та використання
відновлюваних джерел енергії

Некомерційна організація «Центр
Економічного та Екологічного
Партнерства», США, Компанія
«Трафікон», Чехія

Створення регіонального паливно-енергетичного
кластеру з метою якісного та безперервного
енергозабезпечення
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Результати діяльності Агентства у сфері міжнародного співробітництва
Започаткування стратегічного співробітництва з міжнародними інституціями
у сфері енергоефективності та відновлюваних джерел енергії
- Підписано Меморандум про співробітництво у сферах енергоефективності,
енергозбереження та відновлюваної енергетики зі Словацьким інноваційним
енергетичним агентством (СІЕА);
- Підписано Меморандум про взаєморозуміння у сферах відновлюваної
енергетики та енергоефективності із Міністерством торгівлі, промисловості та
туризму Республіки Кіпр;
- Підписання Спільної заяви про заснування Всесвітнього альянсу з питань
будівель і споруд в рамках Кліматичної конференції СОР 21 у м. Париж.
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Результати діяльності Агентства у сфері міжнародного співробітництва
В 2015 РОЦІ ЗАПОЧАТКОВАНО РЕАЛІЗАЦІЮ
ПРОЕКТІВ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ:
Період роботи
проекту:

GIZ “Створення
енергетичних агентств в
Україні”

Мета:
Освоєння
потенціалу
енергозбереження і енергоефективності,
зменшення викидів парникових газів на
місцевому та регіональному рівні через
створення енергетичних агентств і
надання ними консультацій.

Українсько-данський
енергетичний центр

Мета: Забезпечення достовірності даних
щодо споживання та постачання енергії,
інформації за результатами моделювання
взаємодії комплексних систем.

ГЕФ-ЮНІДО “Впровадження
стандарту систем
енергоменеджменту”

Мета:
Створення
та
просування
концепції
систем
енергетичного
менеджменту (СЕнМ) та оптимізації
систем, що споживають енергію (ОЕС),
одночасно з впровадженням Стандарту
енергетичного менеджменту ISO50001.

січень 2014 –
грудень2017

2015-2018

грудень 2014 грудень 2019
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Результати діяльності Агентства щодо кадрової та функціональної оптимізації
“Стратегія не має жодної цінності, якщо не враховує здатності організації до її впровадження”
(Сенека)

Скорочення чисельності працівників та оптимізація витрат на утримання Агентства

389

-43%

Передано на потреби АТО:

224

57 транспортних засобів

До внесення
змін

Після
внесення змін

Центр.апарат

Територіальні органи

Передача об'єктів нерухомості місцевим
органам виконавчої влади:
12 приміщень площею понад 2000 м2
із 15;
2 земельні ділянки

273
116

Економія коштів бюджету:

9 778,6 тис. грн

Здійснено передачу майна місцевим органам
виконавчої влади:
15 теруправлінь із 21
26

