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Енергоефективність – актуальність для України 

11/9/2016

Енергетична 

безпека 

Економічний 

розвиток 

Захист від 

кліматичних змін 

Підвищивши 

ефективність лише на 

30% Україна 

потребуватиме зовсім 

незначного імпорту 

енергії 

Неефективні

енергосистеми – великий 

тягар на 

домогосподарства, бізнес 

і промисловість 

Зменшення 

енергоспоживання –

це також скорочення 

викидів CO2
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Енергоефективність – актуальність для лікарень 
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Енергетична безпека 

• Належне та надійне енергопостачання 

Економічний розвиток 

• Неефективні енергосистеми – великий тягар на бюджет галузі 

охорони здоров'я 

• Модернізація та енергоефективні заходи утримують та створюють 

нові робочі місця 

Захист від змін клімату

• Ефективне використання енергії означає скорочення споживання, а 

отже зменшення викидів CO2
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Особливості лікарняної системи 
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• Лікарні мають високий рівень енергомісткості 

• Потреби в енергії в лікарнях:

• енергія для опалення та гарячого водопостачання 

• електроенергія для освітлення та побутових пристроїв 

• електроенергія для медичних процедур та операцій 

• енергія процесів, наприклад, стиснуте повітря або пара 

• допоміжні структури лікарень, такі як кухні або пральні 
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Лікарні в Україні 
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• Близько 1 000 лікарень: понад 400 000 ліжок 

• Більшість будівель лікарень побудовано в 1950-х та 1960-х 

• Більшість лікарень у неналежному стані з точки зору структури та 

енергії 

• Технічні системи та елементи застарілі та не мають належного 

обслуговування 

• Деякі лікарні витрачають до 20% свого бюджету на енергоносії 

picture source:  v iamedica
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Новий проект технічної допомоги 
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Факти

Назва проекту Партнерство з модернізації: 

енергоефективність у лікарнях 

Джерело

фінансування

Федеральне міністерство економічного 

розвитку та співробітництва Німеччини (TA)

Партнер Міністерство регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального 

господарства України 

Виконавець Німецьке товариство з міжнародного 

співробітництва (GIZ) 

Інші зацікавлені 

особи 

Міністерство охорони здоров'я, інші державні 

установи національного та регіонального рівнів, 

громадські організації тощо 

Бюджет 3 млн. Євро

Тривалість проекту серпень 2016 р. – липень 2019 р.
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Партнерство з модернізації: енергоефективність у 

лікарнях

11/9/2016

Сфери діяльності:

1. Розробка та запровадження енергоефективних технічних і фінансових 

послуг 

2. Розвиток інституційної спроможності управлінського та технічного 

персоналу лікарень 

3. 2 пілотні енергоефективні лікарні 

4. Діалогова платформа для обміну досвідом 
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Наступні кроки 
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Процес конкурсного відбору регіональних партнерів (за критеріями)

• 2 регіональні партнери з мінімум 10 лікарнями-учасниками  

 Оголошення заплановано на середину листопада (вебсайт: 

http://eeib.org.ua )

picture source:  v iamedica

http://eeib.org.ua/
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Дякую за увагу!

Грегор Брьомлінг (gregor.broemling@giz.de)

Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) 

Партнерство з модернізації: енергоефективність у лікарнях

вул. Антоновича (Горького) 16-б 

01004 Київ, Україна 

www.giz.de/ukraine-ua

http://eeib.org.ua

mailto:gregor.broemling@giz.de
http://www.giz.de/ukraine-ua
http://eeib.org.ua/

