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 Міжнародний досвід Енергетичних Агентств 

МУНІЦИПАЛЬНІ  ЕНЕРГЕТИЧНІ   АГЕНТСТВА  23.03.2015 

Енергетичні агентства (ЕА) - ефективний інструмент для 

сприяння реалізації енергетичної стратегії та енергетичних 

програм  

Ціль – впровадження на практиці  принципів державно-

приватного партнерства при реалізації проектів з підвищення 

енергоефективності 

Цільові групи – державні та місцеві органи влади, державний та 

приватний сектори (промисловість, середній та малий бізнес), 

житлово-комунальне господарство 
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Рівні діяльності ЕА: 

 Національний – розроблення та реалізація національних 

енергетичних стратегій і цільових завдань 

 Регіональний – адаптація національних стратегій та планів дій до 

регіональних особливостей та потреб 

 Місцевий – надання послуг та  консультацій клієнтам на їх 

об’єктах щодо підвищення енергоефективності та використання 

відновлюваних енергоресурсів  

 Міжнародний досвід Енергетичних Агентств (2) 
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Сфери діяльності Енергетичний Агентств 
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Первинні консультації, мотивація, інформація: 

• Робота з пресою та громадськістю  

• Індивідуальні консультації 

 

Посередництво  

• Посередництво при виборі підрядників 

• Інформація щодо програм фінансування  

• Допомога при виборі моделі експлуатації 

• Посередництво при виборі спеціалістів з планування 

 

 Послуги для політичних кіл  

• Концепції / Реалізація програм субсидування  

• Оцінка, вироблення позиції  
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Сфери діяльності Енергетичний Агентств (2) 
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Реалізація проектів 

• Планування та впровадження ЕЕ заходів на окремих об’єктах 

• Фінансування окремих проектів 

• Експлуатація окремих об’єктів 

 

 

Детальні консультації / концепції / планування 

• Концепції енергетичного забезпечення 

• Енергетичні концепції для промисловості / фірм 

• Енергетичні концепції міст та селищ 

• Планування будівельно-монтажних робіт 

• Опрацювання оптимальних схем фінансування 
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Переваги Муніципальних Енергетичних Агентств 
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 Регіональність – максимальне врахування місцевих особливостей 

 Наближеність до потенціальних клієнтів - споживачів послуг 

 Достовірність  - незалежний консалтинг 

 Пряма передача клієнтам знань та технологій у сфері 

енергоефективності та відновлювальних джерел енергії 

 Гнучкість у виборі та впровадженні оптимальних організаційних    

та фінансових механізмів на принципах державно-приватного 

партнерства 
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Переваги Муніципальних Енергетичних Агентств (2) 
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 Стимулювання розвитку місцевої економіки 

 Створення умов для скорочення витрат місцевих бюджетів на 

утримання об’єктів соціальної сфери та комунальної 

інфраструктури  за результатами реалізованих проектів  

 Зниження політичних та господарських ризиків під час 

впровадження суспільно значущих проектів 
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Українські реалії та проблеми 

МУНІЦИПАЛЬНІ  ЕНЕРГЕТИЧНІ   АГЕНТСТВА  23.03.2015 

Законодавча база: Понад 250 законодавчих та підзаконних актів    

 

Організаційне забезпечення 

Національний рівень: Державне агентство з енергоефективності та 

енергозбереження України                    

Регіональний рівень:  підрозділи обласних регіональних ОДА 

Місцевий рівень:      структурні одиниці місцевих органів влади,    

муніципальні та приватні енергосервісні компанії 

Громадська підтримка: громадські організації, асоціації 

Проекти міжнародної технічної допомоги: GIZ, USAID, SIDA 
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Українські реалії та проблеми (2) 
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Бар’єри на шляху енергоефективності: 

 Політичні – відсутність затверджених документів, що визначають 

Енергетичну стратегію та Енергетичну політику 

 Законодавчі – невідповідність законодавчих норм потребам               

сьогодення 

 Інституціональні – компетенція та повноваження на     

національному регіональному та місцевому рівнях;   

нерозвиненість ринкової інфраструктури 

 Економічні – відсутність економічних стимулів   
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Українські  реалії  та проблеми (3) 
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 Фінансові - обмежена доступність фінансових ресурсів   

 Регуляторні - неефективність регуляторних механізмів 

 Технічні – необхідність адаптації технічних норм до стандартів ЄС 

 Інформаційні та навчально-освітні – недостатня обізнаність 

споживачів з питань енергоефективності, відсутність достатньої 

кількості кваліфікованих фахівців 
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Проект «Створення енергетичних агентств в Україні» 
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Мета:  Розвиток потенціалу для економії                                          

енергії    та   підвищення     рівня                            

енергоефективності,        завдяки                                         

створенню енергетичних агентств                                               

та вдосконаленню рамкових умов                                                

їх діяльності  

Шляхи досягнення цілі: 

• консультування на національному рівні для вдосконалення 

нормативно-правової бази для швидшого та легшого 

впровадження заходів з підвищення рівня енергоефективності  

• створення та підтримка діяльності енергетичних агентств в двох 

пілотних регіонах для впровадження енергоефективних заходів 

Впроваджується 



Page 12 МУНІЦИПАЛЬНІ  ЕНЕРГЕТИЧНІ   АГЕНТСТВА  23.03.2015 

 

As a federal enterprise, GIZ supports the German Government in 

achieving its objectives in the field of international cooperation for 
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Дякую за увагу! 


