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Приклади управління
енергоефективністю у проектах
громадських будівель
Київ, 24.01.2019
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Партнерство з модернізації: Енергоефективність
у лікарнях
Донор: Федеральне Міністерство економічного співробітництва та розвитку (BMZ)
Бенефіціар: Міністерство регіонального розвитку, будівництва, житлового та
комунального господарства України

Реципієнт: 17 лікарень в Чернігові та Сумах
Мета: Модернізація використання енергії в лікарнях України, що виконується за
відповідним зразком.

Загальна тривалість: серпень 2016 – липень 2019
Бюджет: 3.000.000,- євро
Найнятий персонал: 4 (технічний персонал)
Досягнення: Проведено 87 комлексних енергоаудитів з загальною сумою
інвестицій понад 14 млн. євро та потенційним заощадженням понад 23, 000 МВт-год
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Структура та результати проекту
Складові проекту

Поточні результати

Розвиток інституційної спроможності
адміністративно-технічного персоналу у
міських лікарнях Сум та Чернігова, міських
рад через навчальні курси та навчальні
поїздки

Підвищено рівень кваліфікації персоналу
лікарні, працівників муніципалітету та
постачальників послуг з питань
енергоефективності (75 учасників)

Забезпечення доступу українських лікарень На ринку пропонуються нові консультаційні
до консультаційних та/ або фінансових
та фінансові послуги для збільшення
послуг у сфері енергоефективності
енергоефективності в лікарнях (наприклад:
енергоаудит, система енергоменеджменту,
енергетична сертифікація)
Платформи, які створені для професійного
діалогу, обміну інформацією та досвідом
між відповідними учасниками
енергоефективності

Діалоги платформ сприяють 4 заходам, які
підтримують чинники впровадження
енергоефективності в лікарнях

Впровадження пілотних проектів у міських
лікарнях

На основі проведених енергоаудитів
(стандарт ЄС EN 16247-1) було обрано 2 лікарні
у містах-партнерах для впровадження
заходів з енергоефективності
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Енергоефективність у громадах II


Донор: Федеральне Міністерство економічного співробітництва та
розвитку (BMZ)



Бенефіціар: Міністерство регіонального розвитку, будівництва,
житлового та комунального господарства України



Реципієнт: 25 громад по всій Україні, Асоціація Енергоефективних міст
України



Мета: Покращення умов для подальшого поширення муніципального
енергоменеджменту в українських громадах



Загальна тривалість: Травень 2017 – квітень 2020



Бюджет: 3.000.000,- євро



Найнятий персонал: 4 (технічний персонал)
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Структура та результати проекту
Складові проекту

Результати

Система енергоменеджменту
впроваджується та розвивається
в 25 громадах України

Проведення тренінгів з
енергоменеджменту у муніципалітетах
для 25 громад

Тренінги та поліпшення послуг з
енергоефективності, запропоновані
зовнішніми постачальниками послуг

Проведено 3-тижневий тренінг для
зовнішніх постачальників послуг, а в
цьому році відбудеться онлайн-курс

Розробка нових інструментів і форматів
для поширення інформації

Створена Інтернет-платформа mistoem.org.ua для обміну знаннями та
досвідом з енергоменеджменту в
громадах

Створення механізму підтримки
стимулювання впровадження зовнішніх
послуг з енергоефективності

Інструмент співфінансування, що
встановлюється для партнерів проекту,
фінансує 70% витрат на консультаційні та
інженерні послуги з енергоефективності у
громадах
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Корисні посилання
GIZ в Україні
•

https://www.giz.de/en/worldwide/32413.html (UA)

•

https://www.giz.de/en/worldwide/302.html (EN)

Партнерство з модернізації: Енергоефективність у лікарнях
•

https://www.giz.de/en/worldwide/41847.html (UA)

•

https://www.giz.de/en/worldwide/41845.html (EN)

Енергоефективність у громадах II
•

https://www.giz.de/en/worldwide/57268.html (UA)

•

https://www.giz.de/en/worldwide/57141.html (EN)

•

http://misto-em.org.ua/ (UA)

25.01.2019

Examples of coordination of EE in public building projects

Seite 6

Implemented by

Дякую!
У разі виникнення подальших питань звертайтесь:
danija.krieg@giz.de
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