
Виміряти та скоротити - 
Святослав Павлюк 
Cкільки буде коштувати наведення ладу в обліку споживання і 
моніторингу енергоресурсів в житловому секторі? Оскільки цифри 
котрі гуяють мережею звучать не дуже правдиво, взяв калькулятора 
і перерахував. 

Підсумуєм - Вартість повного встановлення приладів обліку 
споживання газу у ВСІХ побутових споживачів, в яких приладів нема 
- оцінюється в 3.7 млрд гривень. Оцінка включає вартість 
обладнання, робіт з монтажу,  додаткові витратні матеріали. 

Встановлення лічильників холодної та гарячої води у всіх побутових 
споживачів оцінюється на рівні до 3 млрд. гривень (5.8 млн 
споживачів по 350 грн. за лічильник на холодну воду плюс ще 
половині по 350 на гарячу). 

75 400 будівель, що приєднані до систем централізованого 
теплопостачання, і, не мають на сьогодні теплових лічильників з 
погодною регуляцією. При орієнтовній вартості встановлення 
одного лічильника близько 60 тис. гривень (я ставив за такі гроші), 
вартість національної програми повного обліку теплової енергії 
ствновить 4,5 млрд. гривень.  

Запровадження енергоменеджерів в штаті 400 міст України (в 50-ти 
вони вже є) при посадовому окладі на рівні 5 тис. гривень, 
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ЄУЕА відвідали 
круглий стіл 
"Зменшення газової 
залежності через 
розвиток 
відновлюваної 
енергетики." 

21 листопада 2014 року ЄУЕА 
в ідв ідали круглий ст іл , 
організованний за підтримки 
Асоціації вітроенергетики 
України. Більше информації  про 
захід  ТУТ.  

ЄУЕА взяли участь в 
IV Міжнародному 
інвестиційному 
бізнес форумі 

4-7 листопала ЄУЕА взяли участь у  
бізнес форумі організованому 
Державним агентством з 
е н е р г о е ф е к т и в н о с т і т а 
енергозбереження України  в 
р а м к а х М іж н а р о д н о ї 
спеціалізованої виствки 
“Е н ер г о ефе к т и в н і с т ь . 
Видновлювальна енергетика” 
Більше інформації про подію ТУТ.  

Бізнес-сніданок 
ЄУЕА перенесено 

У зв’язку з призначенням пана 
Демчишина на посаду Міністра 
енергетики України , ми 
вимушені будемо перенести 
захід. Більше інформації ТУТ. 

ІНФО БЮЛЕТЕНЬ
Золотий спонсор ЄУЕА : 

Рис: inpactinvesting.com 

Спонсор ЄУЕА: 
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потребуватиме 24 мільйони гривень на рік. 

Хто рахував, що встановлення лічильників буде коштувати понад 120 
мільярдів грн.? – це просто теза, єдиною метою якої є демотивувати 
людей і урядовців щось міняти.  Приведені розрахунки можуть 
поплисти з курсом валют і інфляцією, але це однозначно досяжні 
цифри. 

Ітого – повне припинення всяких приписок, розкрадання і 
маніпуляцій в облгазах, водоканалах, теплокомуненерго та взяття на 
роботу на чотрити роки штату енергоменеджерів, які наведуть лад в 
бюджетній сфері нам коштуватиме 11.3 мільярда гривень. Це до 
двох років дасть можливість створити інтструментарій масштабної 
термомодернізації країни і відмови від російського газу. 

На підтримку курсу гривні Нацбанк за жовтень витратив близько 3.7 
млрд . доларів – біля 55 млрд. гривень. 

На сьогодні на Євразійському континенті повного обліку 
споживання не має лише Україна і Турменістан, а ціна газу там - 4$ за 
тисячу кубів.  

Ми єдина країна в Європі, яка за 20 років так і не впровадила повний 
облік споживння ресурсів…  

Святослав Павлюк - Ключовий 
експерт, Угода Мерів - Схід 

Угода мерів (англ.)  є основним 
Європейським рухом за участю 
місцевих та регіональних органів 
влади, які добровільно погодилися на 
підвищення енергоефективності та 
використання відновлюваних 
джерел енергії на своїх територіях. 

!
!

Що та хто повинні спонукати дії з 
енергозбереження в Україні? 
Хто з експертів розповсюджує завідомо нереалістичні  
підрахунки та хто повинен взяти на себе лідерство у сфері 
комунальної енергоефективності? 

Дайте нам знати Вашу думку  в групі LinkedIn під заголовком 
Newsletter.                               

!
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ЄУЕА 

ЄУЕА – це незалежна 
неприбуткова організація 
відкрита для всіх учасників 
ринку енергоефективності та 
ВДЕ України, які мають на меті 
конструктивно співпрацювати  
з компаніями-однодумцями. 
Разом, ми прагнемо зробити 
свій внесок в прозорий 
розвиток цих ринків, шляхом 
сприяння справедливому та 
сталому розвитку бізнесу, 
підвищенню інформованості 
громадськості про питання 
енергетики, а також шляхом 
впливу на енергетичну політику 
уряду. 

Чому приєднатися? 

Зворотній зв’язок: 

office@euea-energyagency.org 

БЦ Євразія, 5й поверх, вул. 
Жилянська 75, Київ, 01032, 
Україна 

Тел.: + 38.044.390.5533 

Факс: + 38.044.390.5540 

Слідуйте за нами: 

www.euea-energyagency.org  

FACEBOOK            LinkedIn 
Щиро, ЄУЕА

Фото: euukrainecoop.net
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Глобальні тренди 

18 листопада - ТОП ключових висновків і прогнозів щорічного дослідження 
МЕА  Читати ТУТ  

У своєму останньому дослідженні World Energy Outlook (WEO) 2014 фахівці Міжнародного 
енергетичного агентства зазначають, що поточні події в світі суттєво відволікають уряди країн від 
«визнання й вирішення стресів, які виникають в енергетичній системі». Так само, як і рік тому, він 
попереджає, що довгострокові поставки нафти далекі від безпеки, з Близького Сходу знову 
затвердити себе в якості основного постачальника в довгостроковій перспективі. Більш того, в той 
час як джерела з низьким вмістом вуглецю (поновлювані джерела енергії і атомна) може 
забезпечити чверть світових поставок енергії до 2040 року, світ як і раніше встановлений на 
підвищення температури в 3,6 градуса. 

 

Фінансування проектів 

Другий тур конкурсу Фінансова програма DemoUkrainaDH запрошує 
подати заявки, щоб впровадити більше демонстраційних проектів Читати 
ТУТ 

Кінцевий термін подачі заявок: 31 січня 2015 р.  DemoUkrainaDH це фінансова програма, 
створена НЕФКО та Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України, за підтримки Швеції та E5P. Мета програми - продемонструвати 
українським містам нові технології та сучасні рішення, які можна застосувати в системах 
централізованого опалення, разом з використанням міжнародної практики підготовки проектів, 
проектування, закупівель, виконання проектів та контролю результатів для впровадження більш 
енергоефективних та сталих послуг з опалення. 

3 листопада - ЄБРР створює фонд з кількох донорів для підтримки реформ в 
Україні Читати ТУТ (англ.) 

Міжнародні донори зобов'язалися внести € 11 млн. в новий фонд, створений і керований ЄБРР, 
який підтримуватиме зусилля України з реформування своєї економіки, поліпшення бізнес-клімату 
і повернення на шлях стійкого зростання. Гранти для стабілізації та сталого зростання на рахунок 
ЄБРР-Україна були надані Фінляндією, Францією, Німеччиною, Нідерландами, Швецієюї, 
Швейцарією, Великобританією та США. Данія, Норвегія і Японія також серед країн, що 
розглядають можливості відрахування до цього фонд. Створення облікового запису є швидкою 
відповіддю на безпосередні економічні вимоги України. Ці кошти допоможуть прокласти шлях для 
запланованого збільшення інвестицій ЄБРР в країні і забезпечити ефективну підтримку влади для 
політичних реформ, які терміново необхідні для стабілізації економіки. 
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Енергетична стратегія України  

21 листопада - Угода про коаліцію окреслює реформу енергетики Читати ТУТ 

Угода про коаліцію, підписана п'ятьма парламентськими партіями, є документом на 66 сторінок , 
який був створений спеціально призначеними робочими групами, що складалися з членів партій, 
які планували приєднатися до коаліції. 

18 листопада - Моніторинг виконання зобов’язань в рамках Енергетичного 
Співтовариства. Випуск 10  Читати ТУТ 

11 листопада - Україна і Данія домовилися про спільний проект для 
зменшення споживання енергетичних ресурсів Читати ТУТ 

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк прийняв Міністра закордонних справ Королівства Данія 
Мартіна Лідегора, який перебуває в Києві з візитом. Під час зустрічі були обговорені пріоритетні 
напрями співпраці між Урядами двох країн та конкретні шляхи підтримки України з боку 
Копенгагена. Одним із таких проектів стане заснування українсько-датського енергетичного 
центру, завданням якого буде розробка планів з удосконалення енергетичної ефективності в 
Україні. 

!
Події 

10 грудня - Семінар "Як підключити об'єкти відновлювальної енергетики до 
мережі і отримати "зелений" тариф” Читати ТУТ 

Сьогодні в учасників ринку і потенційних інвесторів виникає не менше галузевих питань, ніж у 2009 
р.  Як отримати ліцензію на електрогенерацію і забезпечити ефективну взаємодію з оновленим 
регулятором - Національною комісією, що здійснює державне регулюванняу сферах енергетики та 
комунальних послуг (НКРЕКП), при отриманні "зеленого" тарифу. Як забезпечити підключення 
об'єкта до мережі? Як забезпечити виконання вимоги 50-відсоткової "місцевої" складової для 
проектів? Які законодавчі "сюрпризи" можна очікувати учасникам ринку найближчим часом? 

11 грудня - Конференція CEE Energy, Варшава, Польща Читати ТУТ 

10-й енергетичний форум ЦСЄ служитиме платформою для міжнародних інвесторів, девелоперів 
фінансистів, політиків і маркет-мейкерів, щоб зустрітися, обговорити і вирішити поточні проблеми, 
що гостро стоять на енергетичному ринку в Центральній і Східній Європі. В   2014 році на 
конференції будуть представлені можливості для інвесторів як в поновлюваних, так і традиційних 
секторах енергетики, в тому числі експертного аналізу ризиків та майбутнього напрямку галузі. 
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