
Енергоефективність: 
людина/команда/громада/

країна



Чому я маю економити енергію?



Як я можу економити енергію?

І ще багато 
де і що!



Де взяти гроші на розвиток громади?

Збільшення 
надходжень

Зменшення 
витрат

Успішна 
громада



Всі люблять грантові кошти!



Можливості на прикладі Берездівської ОТГ (Хмельницька обл.)
• Населення громади: 11384 чол.

• Кількість бюджетних закладів – 21 шт.

• Кількість приватних домогосподарств – 3000 шт.

Вид енергоносія 
(розмірність)

Споживання у 
бюджетному 

секторі у 2017 році
Вартість, тис. грн.

Споживання у 
приватних 

домогосподарствах 
у 2017 році

Вартість, тис. грн.

Природний газ (тис. 
м. куб)

100,0 1200,00 500,00 6000,00

Електроенергія (тис. 
кВт*год)

500,0 1000,00 2500,00 5000,00

Дрова, пелети 2000 складометрів 500,00 4000 складометрів 1000,00

Теплова енергія, 
Гкал

40 60,00 - 0

Загалом - 2760,00 - 12000,00



Енергетичний
менеджмент та 

енергомоніторинг

http://misto-em.org.ua/fond-znan/vse-dlya-energomenedzhentu/

http://misto-em.org.ua/fond-znan/vse-dlya-energomenedzhentu/


1-15% економії
тільки від запровадження енергоменеджменту!

Не можливо економити 
невідомі величини!

Скоро обов'язково для усіх! – проект Закону України 
«Про енергетичну ефективність»
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Рівень C

Закупівлі

Впровадження

Рівень B Енергоаудит

Звітність Звітність

Оптимізація Оптимізація

Рівень A Енергомоніторинг Енергомоніторинг

Інституційна спроможність Інституційна спроможність Інституційна спроможність

Аналіз портфоліо Аналіз портфоліо Аналіз портфоліо

Інвентаризація будівель Інвентаризація будівель Інвентаризація будівель

Основи Основи Основи

Вуличне освітлення

Централізоване опалення

Багатоквартирні будинки (ОСББ)

Модулі енергетичного менеджмент – GIZ «Енергоефективність у громадах ІІ»



ЯК ЗНАТИ, ЩО ВИ РУХАЄТЕСЯ 

В ПРАВИЛЬНОМУ НАПРЯМКУ?

НЕ МОЖЛИВО УПРАВЛЯТИ ТИМ, ЩО НЕ МОЖНА ВИМІРЯТИ 



Енергомоніторинг це ціль
засіб



Ціль залежить від 

постановки задачі



Револьверний фонд 
для будинків

садибного типу

https://www.euneighbours.eu/sites/default/files/publications/2018-
01/20180110%20CoM%20DeP%20Guideline%20-%20RF.pdf

https://www.euneighbours.eu/sites/default/files/publications/2018-01/20180110 CoM DeP Guideline - RF.pdf


Револьверний фонд – банківський рахунок з 
чіткими правилами використанням коштів з 
нього

Особливості:

• Мобільність

• Мінімальні бюрократичні обмеження

• Поворотність

В чому суть?



Схема роботи в Славуті
Позичальник

Конкурсна комісія 
(засідання раз у 35 днів)

Славутське ЖКО

Пакет документів

Зауваження до врахування Відмова

Позитивне 
рішенняУкладення 

договору з 
позичальником

Переказ коштів
Повернення 

щомісячними 
платежами



Проміжні результати (2019 рік)



Револьверний фонд/Програма
підтримки для підтримки ОСББ 

задля участі у Фонді
енергоефективності

https://aer.net.ua/services/stvorennya_revol%60vernogo_fond
u_pidtrymky_osbb/

https://aer.net.ua/services/stvorennya_revol`vernogo_fondu_pidtrymky_osbb/


Суть як в попередньому випадку

• Своїх коштів ніколи не вистачить на всі потреби

• Програма дарує кошти, а револьверний фонд на поворотній 
основі

• При співпраці з фондом велика імовірність якісних робіт



Успішні програми

•Програма сталого розвитку м. Рівне:
•Поступовий перерозподіл % 
співфінансування

•Велике фінансування ( у 2019 році більше 
60 млн.грн.)

•Великий конкурс (у 2019 році було більше 
200 заявок на участь)

https://economy.rv.ua/mpsr-programa/



Енергосервісний
договір

https://drive.google.com/drive/folders/1kGPLnai9qj6j4VA6TbcXKmavEoWjiEgZ

https://drive.google.com/drive/folders/1kGPLnai9qj6j4VA6TbcXKmavEoWjiEgZ


ЕСКО - механізм



Програма підтримки 
встановлення СЕС

http://saee.gov.ua/sites/default/files/Solar_energy_for_house_ua.pdf
https://khm.gov.ua/uk/content/pro-zatverdzhennya-programy-spryyannya-
provadzhennya-vidnovlyuvalnyh-dzherel-energiyi

http://saee.gov.ua/sites/default/files/Solar_energy_for_house_ua.pdf
https://khm.gov.ua/uk/content/pro-zatverdzhennya-programy-spryyannya-provadzhennya-vidnovlyuvalnyh-dzherel-energiyi


Вигоди

Прямі:
• Податкові надходження
Не прямі:
• Зменшення забруднення
• Додаткові кошти в економіці міста 
(зекономлені на енергоносіях)
• Позитивне сприйняття виборцями 



Як це працює

• Приймається місцева програма підтримки розвитку 
ВДЕ

• Компенсуються % по кредиту/ частина тіла кредиту/ 
частина вартості станції

• Звітування про використані кошти та вироблену 
електроенергію



Обласний конкурс з 
енергоефективності

https://www.rv.gov.ua/oblasnij-konkurs-proektiv-z-energoefektivnosti

https://www.rv.gov.ua/oblasnij-konkurs-proektiv-z-energoefektivnosti


Як це працює?

• Приймається відповідне рішення Обласної ради
• Усі громади та обласні КУ, КП надсилають заявку 

відповідно до встановленої форми заявки
• Попередній перегляд – відхилення або 

доопрацювання
• Рейтингування
• Голосування та фінансування
• Звітування про результати



Не все так гладко!

• Розробили звіт про використання коштів
• Держаудитслужба виявила неправомірне 

використання коштів на близько 4 млн.грн.
• Новий склад ради нові виклики



Енергоспоживання у 
водоканалах

https://ecoclubrivne.org/voznesensk_info/

https://ecoclubrivne.org/voznesensk_info/


В чому суть

• 20% у тарифі на водопостачання - це вартість електроенергії
• Вартість електроенергії зростає
• Почне працювати сьогодні і буде давати ефект наступні 20 років
• Гра в довгу 



https://ecoclubrivne.org/download/3143/

Технічні рішення

https://ecoclubrivne.org/voznesensk_info/


ПДСЕРК

https://ecoclubrivne.org/voznesensk_info/

https://ecoclubrivne.org/voznesensk_info/


Як це працює?

• Добровільна ініціатива
• Розробка документу
• Рішення міської ради – обов'язковість до виконання
• Кожні 2 роки звітування про результати
• Економія до 2030 30% споживання енергії та викидів від 

базового року



Не все так просто

• Не якісно готуються та імплементуються
• Вибирають зручний базовий рік для економії

• Про усі деталі ось тут - https://ecoclubrivne.org/download/8786/



Як зрозуміти, що громада в лідируючій 
групі?

• Рішення про впровадження 
енергоменеджменту

• Наявна особа, яка цим займається
• Щоденний енергомоніторинг бюджетної 

сфери
• ПДСЕРК
• Фінансова підтримка впровадження ЕЕ та 

ВДЕ на місцевому рівні



Калькулятор

http://cleenet.org/count/calc.php



Більше інформації не тільки про ці 
інструменти

www.money.ecoclubrivne.org

http://www.money.ecoclubrivne.org/
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Ми готові допомогти! 

Дмитро Сакалюк

Тел: +38 (067) 363 41 10

E-mail: sakaliyk@ecoclubrivne.org

ecoclubrivne.org


