ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ
ЕНЕРГОМОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ У КОНТЕКСТІ ДЕКАРБОНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
Енергетична сертифікація
будівель
Технічні регламенти з
енергетичного маркування
та екодизайну

Підтримка
енергоефективності в
домогосподарствах

ЕСКО-розвиток

Energy Community, IRENA,
IEA
Популяризація та
регіональне
співробітництво

Розрахунок
середньозваженого
тарифу

Верифікація палива,
кваліфікація когенераційних
установок

Державна експертиза
з енергозбереження

Біоенергетика та інші ВДЕ
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НОВА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЗЕЛЕНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
Діюча програма
на 2010-2021 роки
Стимулювання
енергоефективності у
житловому секторі

Нова 5-річна Програма
(орієнтовний обсяг фінансування – 10 млрд грн)

Житловий
сектор

Бюджетний
сектор

Промисловість

Результати «теплих кредитів»
за 2014-2021 роки:

2,34

9,9 млрд грн

стали учасниками програми
₴

Транспорт

2,68

2,03

інвестовано в енергоефективні заходи

874 тис. родин

Біоенергетика

1,69
1,28

3,4 млрд грн

видатків бюджету на відшкодування

489 млн м3

- щорічна економія ПЕР в
еквіваленті газу

2022

2023

2024

2025

2026
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ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
Завдання з енергоефективності
Національний план дій з енергоефективності до 2020 року
ЦІЛЬ: 9% зменшення енергоспоживання до 2020 року
Проєкт Національного плану дій з енергоефективності до 2030 року
ЦІЛЬ:
- первинне споживання енергії у 2030 році:
не повинне перевищувати 91 468 тис. тне;
- кінцеве споживання енергії у 2030 році
не повинне перевищувати 50 446 тис. т н.е.

скорочення споживання енергії відносно
базового сценарію енергоспоживання на
22,3% (первинна енергія) та 17,1% (кінцева
енергія)

Орієнтовні інвестиційні потреби до 2030 року ≈ 55 млрд євро
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225 місцевих органів влади впровадили
енергоменеджмент / енергомоніторинг
Станом на квітень

2017

Станом на червень

2021

МЕТА

1445
Ряд 1

СТАЛО

БУЛО

60

станом на 04.2017

+163

225

станом на 12.2020

+1220
потреба

2021 - ….
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СЕРТИФІКАЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
 Більше 8000 будівель вже отримали
енергетичні сертифікати*

NZEB

 Понад
2400
атестатів
видано
енергоаудиторам та фахівцям із
обстеження інженерних систем

Розробка вимог до
будівель з близьким до
нульового рівнем
споживання енергії

 Укладено
44
угоди
про
співробітництво із закладами вищої
освіти
 Створено 43 атестаційні комісії
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* До 01.07.2019 сертифікація енергетичної ефективності будівель здійснювалась на добровільних засадах
** Сертифікати зареєстровано енергоаудиторами в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва
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ПЛАТФОРМА З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

7

ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕНЕРГОМАРКУВАННЯ ТА ЕКОДИЗАЙНУ
Держенергоефективності розробляє та впроваджує технічні регламенти
відповідно до Угоди Україна - ЄС
ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАРКУВАННЯ:

ЕКОДИЗАЙН:

- затверджено 15 технічних регламентів
- розроблено рамковий технічний регламент

- затверджено 23 технічних регламенти
- розроблено 4 технічні регламенти

Дасть можливість:
● отримувати інформацію про технічні
характеристики енергоспоживчих продуктів
● обирати більш енергоефективні товари
● зменшити споживання енергії
● використовувати енергоефективне та екологічне
обладнання протягом тривалого строку
експлуатації

● зменшити використання енергоресурсів при
проектуванні, виготовленні, використанні та утилізації
енергоспоживчих продуктів
● збільшити кількість енергоефективних продуктів на
ринку
● заборонити неенергоефективні товари
● скоротити викиди парникових газів

ПРИ ЗАКУПІВЛІ ЕНЕРГОСПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ ПОТРІБНО ВРАХОВУВАТИ:
Діючі технічні
регламенти
енергетичного
маркування

кондиціонери
повітря

пральні
машини

духові шафи

холодильники сушильні машини

телевізори

УВАГА! Обладнання, що вводиться в експлуатацію, має відповідати ТР з екодизайну (трансформатори, насоси, котли)
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ІНІЦІАТИВИ У СФЕРІ РОЗВИТКУ БІОЕНЕРГЕТИКИ
Законопроєкти*
Розвиток торгівлі
твердим біопаливом
Сприяння вирощуванню
енергокультур

Основні положення
• створення єдиної системи електронної торгівлі
• введення вимог до якості біопалива

(№ 5227, № 5228)

• покращення умов для вирощування енергорослин
• передбачення державної підтримки

Розвиток ринку
біометану

• запровадження механізму торгівлі біометаном
• введення гарантій походження біометану

Розвиток ринку рідких
біопалив на транспорті
(№ 3356-д)

• введення обов’язкової частки біопалива на транспорті
• введення критеріїв сталості для біопалива

Встановлення нульової
ставки податку на СО₂
для установок на
біопаливі

• зниження податкового навантаження біоенергетики
• покращення інвестиційної привабливості проєктів

(№ 5464)

* Статус законопроєктів: ЗП про рідкі біопалива – 30.06.2021 прийнято ВРУ у першому читанні за основу, ЗП щодо енергокультур та ЗП щодо біометану – у ВРУ, підтримано
Комітетом енергетики та ЖКП; ЗП щодо ринку твердих біопалив та встановлення нульової ставки СО2 для біомаси – готуються до внесення на розгляд Уряду.
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ РИНКУ ЗЕЛЕНИХ ОБЛІГАЦІЙ В УКРАЇНІ
ДИНАМІКА РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ

Потенціал ринку «зеленого»
фінансування в Україні –

$ млрд

Σ ~$1,3 трлн

266,5

$ 73 млрд до 2030 року

297

161,4 170,9

190,8*

~$ 36 млрд – потенціал ринку

81,4
0,86 0,41 0,91

3,9

1,2

3,1
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МІЖВІДОМЧА
РОБОЧА ГРУПА
із запровадження ринку
зелених фінансів в Україні

Утворена на базі
Держенергоефективності

(за оцінками IFC)

36,5 41,8

зелених облігацій

Закон України
щодо спрощення
залучення інвестицій та
запровадження нових
фінансових
інструментів
№738-IX 19.06.2020
Прийнято

Концепція
запровадження та
розвитку ринку зелених
облігацій в Україні
Розроблено проєкт
розпорядження
Кабінету Міністрів
України
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ІНТЕРАКТИВНА ІНВЕСТИЦІЙНА КАРТА UAMAP
www.uamap.org.ua

Створена для ініціаторів проєктів та інвесторів
з метою сприяння у пошуку інвестицій та реалізації проєктів
 законодавство у сферах ЕЕ та ВДЕ
 фінансові програми / гранти
 покрокові інструкції щодо
впровадження проєктів
 онлайн-калькулятор для проєктів СЕС,
ВЕС та біоенергетики

170 реалізованих проєктів
232 потенційні проєкти на суму понад 5 млрд євро
11

Дякую за увагу!

Костянтин ГУРА - в.о. Голови Держенергоефективності
www.saee.gov.ua
+38 (044) 590-59-60, 590-59-65
E-mail: saee@saee.gov.ua
Facebook: www.facebook.com/saeeUA

