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Німецьке товариство міжнародного співробітництва ГІЦ 

ГмбХ (GIZ GmbH). 

Є федеральною установою, що підтримується і утримується Урядом Німеччини. 

Глобальною метою ГІЦ є підтримка людей та спільнот у країнах, що розвивається, в країнах з 

перехідною економікою, розвинених країнах. 

Мета організації в Україні - сприяння міжнародній співпраці задля сталого розвитку та 

проведення міжнародної освітньої роботи 

Юридичні засади діяльності ГІЦ в Україні визначаються умовами рамкової угоди, укладеної 

Урядами України та Німеччини у 1996 р. 

Юридичний статус - проект технічної допомоги 
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Пріоритетні сфери діяльності GIZ в Україні 

• Сталий економічний розвиток 

• Енергоефективність 

• Профілактика ВІЛ/СНІД 

XXX 01.04.2015 
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Мета:  

Підтримка та посилення здатності місцевого 

самоврядування виконувати роль провідної сили в 

Україні щодо впровадження заходів з підвищення 

енергоефективності 

The project will enhance the role of cities as a driving 

force towards increasing energy efficiency in Ukraine. 

 

XXX 01.04.2015 
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"Енергоефективність не тільки 

навантаження на національні бюджети, 

але величезна інвестиційна можливість  

повернення грошей в державну казну» 

 
Марі Доннеллі, директор Директорату ЄК 
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Національний рівень: 

•Консультації та сприяння розробці законів та інших нормативних документів; 

•Сприяння розробці програм стимулювання фінансування енергоефективних заходів; 

•Навчання для різних груп учасників, в т.ч. й за кордоном; 

•Підтримка інформаційних кампаній. 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства 
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Партнери проекту «Енергоефективність у громадах»  - 

консорціуми міст у такому складі:  

 

 Дніпропетровська обласна рада, міста Дніпродзержинськ, Дніпропетровськ, Кривий Ріг, 

Павлоград;  

місто Житомир спільно з містами Бердичів, Коростень, Новоград-Волинський;  

місто Луганськ спільно з містами Краснодон, Ровеньки, Свердловськ, Сєвєродонецьк;  

Полтавська обласна державна адміністрація, міста Комсомольськ, Лубни, Миргород, 

Полтава;  

місто Чернівці спільно з містами Кам’янець-Подільський та Коломия. 

XXX 01.04.2015 
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• Аналіз існуючої ситуації / бар'єри : 

• Відсутність стратегії / no strategy 

• Низька інституційна спроможність /No capacity  

• Низька кредитоспроможність, фонд розвитку / no bankability  

• Відсутність фінансової/казначейської дисципліни /Local budgets/treasure are not funded  

• Відсутність моніторингу споживання енергетичних ресурсів / no monitoring 

Implemented by 

Регіональний рівень 

X 
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Можливі ресурси/ Identification of external source to finance measures 

 

- Місцеві бюджети / local budgets 

- Регіональні та національні бюджети та програми/ regional and local program 

- Гранти/ grants 

- Запозичення /loans ( WB, EBRD, EIB,NEFCO, E5P) 

XXX 01.04.2015 
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Implemented by 

 

 

• Досягнення енергозбереження за допомогою/ How we can support  

• Організації ефективного енергоменеджменту, моніторингу, аналізу даних, 

бенчмаркінгу / energy management, energy monitoring system, benchmarking 

•  Сприяння формування стратегії /SEAP, MEEP 

• Технічні консультації з реновації та модернізації інфраструктури; ЕА, ПКД/ technical 

consultation, EA, feasibility studies , business plans, small grants for projects 

implementation 

• Identification of external source to finance measures 

•  Навчання/ training, capacity buildings  
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 Перші досягнення/ Achievements 

Співробітництво з НЕФКО /Application of a credit from NEFCO on energy efficiency 

measures including preparation of business plans 

9 міст – партнерів отримали кредит від Нефко 32 000 000 грн; щорічна економія біля 4,5 млн 

грн/ 9  partners - cities received a loan from NEFCO 32 million USD; annual savings of about 4.5 

million UAH 

Пілотні проекти/Implementing one pilot project in every city rehabilitation a building 

according to European energy efficiency levels 

4 міста партнера здійснили повну енергоефективну реновацію у бюджетній сфері / 4 partners 

city made EE rehabilitation projects in public buildings 

Розпочато розробку концепту для фінансування ЄІБ/ The development concept for EIB 

financing 

Співробітництво з Е5Р/ Cooperation with E5P 

 

 

XXX 01.04.2015 
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 • Регіональні платформи/ Regional 

platforms   

•  Обмін досвідом та політичний діалог 

/ Exchange of experience and political 

dialogue on energy efficiency. 

 


