
Високий рівень енергоспоживання в Україні є економічним 
навантаженням на державний бюджет, підприємства та населення. 
Страждає і довкілля: з точки зору економічного виробництва 
викиди вуглекислого газу в Україні втричі більші від середніх 
показників Європейського Союзу (ЄС).

Після підписання у 2014 році Угоди про асоціацію з ЄС та членства 
в Європейському енергетичному співтоваристві, Україна взяла 
на себе зобов’язання щодо проведення важливих енергетичних 
реформ. Директиви ЄС стосовно енергетики повинні поступово 
впроваджуватись у національне законодавство. Процес 
реформування вже має перші результати: в квітні 2015 року 
парламент прийняв закон щодо діяльності енергосервісних 
компаній, а потім, у червні 2017 року, закон про енергоефективність 
у будівлях. Проте, досі цей процес просувався дуже повільно: 
майже всі терміни реалізації часткових реформ вже перевищені 
на кілька років, нормативні акти та інші правові норми, необхідні 
для впровадження нових законів, приймаються фрагментарно. 
Інституційні обов’язки незрозумілі, а працівники органів влади не 
мають досвіду та ноу-хау для просування процесів реформ.
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Підготовка необхідних реформ  
для скорочення енергоспоживання  
в Україні

За дорученням Федерального уряду Німеччини, GIZ підтримує 
реформи в енергосекторі України. З цією метою GIZ консультує 
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства та Державне агентство з питань 
енергозбереження та енергоефективності щодо впровадження 
ефективного енергоспоживання у будівлях центральних органів 
виконавчої влади, що має стати прикладом для України.  
А великі підприємства отримають переваги від проведення 
компаніями енергоаудитів, адже це ще один крок до 
енергоефективності.

Разом з органами влади, GIZ виконує інвентаризацію урядових 
будівель за показниками опалюваної площі, електро- та 
водоспоживання. Система моніторингу фіксує рівень  
споживання в установах для пошуку шляхів енергозбереження. 
Аналіз результатів цієї роботи сприяє підготовці методів та 
принципів проведення реформ.

Енергоаудит в будівлі Міністерства регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства 



„Я отримую сучасну інформацію та досвід у роботі для 
обґрунтування моїх рішень. Зараз я бачу чіткий шлях 
впровадження успішної реформи у сфері енергетики в Україні.“
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За дорученням Федерального міністерства економічного  
співробітництва та розвитку (BMZ)

У 2017 році, завдяки проекту, здійснено енергоаудит надано доступ 
до систем енергомоніторингу чотирьом будівлям ЦОВВ. Інформаційні 
заходи та навчальні поїздки для покращення енергоменеджменту, 
чотири тренінги з реалізації запропонованих заходів та навчальна 
поїздка поглибили розуміння між партнерами. Десять тренінгів, 
запланованих на 2018 рік, принесуть ще більше успіхів ста 
представникам національних партнерів. 

Ці та інші навчальні курси допоможуть в довгостроковій перспективі 
скоротити енергоспоживання та втрати по всій країні та покращити 
безпеку енергопостачання завдяки скороченню енергоімпорту.  
Крім того, що не є менш важливим, це також покращує і стан  
довкілля.

Іншим напрямом проекту є енергоаудити для перевірки рівня 
енергоспоживання та пошуку методів його скорочення. На тренінгах 
українські аудитори навчаються забезпеченню стандартів якості 
у своїй роботі, оскільки поки не підпорядковуються єдиним та 
європейським стандартам. 

Для впровадження рекомендацій щодо енергоаудитів і енерго-
постачання в законодавство, GIZ готує так звану Білу книгу критеріїв 
якості та сертифікації з урахуванням умов та можливостей у країні,  
а також прикладів європейських країн.
 

Марія Малая очолює юридичний відділ Державного агентства з 
енергозбереження та енергоефективності в Києві. Вона співпрацює 
з експертами GIZ та звітує про переваги співпраці: 

Наші результати:  
Навчання для кращого розуміння

Марія Малая: „Я бачу чіткий шлях“

Працівники Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства навчаються та обмінюються ідеями  

Перевірка радіатора за допомогою термографа


