
ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА ТА РОБОТА АГЕНТСТВА У НАПРЯМКАХ 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ДЕКАРБОНІЗАЦІЯ 



Ключові напрями діяльності

Технічні регламенти з 
енергетичного марку-
вання та екодизайну

Energy Community, IRENA, 
IEA

Енергетична 
сертифікація будівель

Верифікація палива, 
кваліфікація

когенераційних установок

Фонд декарбонізації

Енергетична утилізація
відходів

Біржа твердого 
біопалива

«Зелені» облігації

ЕСКО

Green Investment Fund 
UA

Державна експертиза
з енергозбереження

Агентство 
зеленої енергетики 

- Перспективні функції- Поточні функції
«Зелений» водень (H2)

Гарантії походження

Реєстр установок на 
біомасі

Підтримка 
енергоефективності в 
домогосподарствах

«Зелені» кредити

Енергоефективність в 
District Heating
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Розробка нової цільової програми енергоефективності

Нова державна цільова програма передбачатиме поширення успішних

механізмів державної пітримки енергоефективності для більшого кола 

бенефіціарів у наступні 5 років

10
млрд грн

ФАКТИЧНО ПРАЦЮВАЛА 

ЛИШЕ В ЧАСТИНІ

стимулювання

енергоефективності у

житловому секторі

(із 2014 р.)

Стимулювання енергоефективності:

*Державна цільова економічна програма енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2021 роки (ПКМУ від 

01.03.2010 р. № 243)

Проект Програми на 2022-2026 роки

Житловий сектор (продовження реалізації існуючих механізмів)
• відшкодування частини с кредитів для населення (фізичні особи) на

придбання негазових котлів, енергоефективного обладнання, матеріалів;

Промисловість - стимулювання підприємств до впровадження

енергоефективного обладнання, технологій, матеріалів шляхом

компенсації частини кредитів;

Бюджетна сфера
✓ стимулювання розвитку ринку ЕСКО шляхом здешевлення кредитів на

впровадження енергоефективних заходів на об’єктах державної форми
власності;

✓ проведення санації будівель органів державної влади та забезпечення
енергетичної ефективності таких будівель на рівні не нижче мінімальних
нормативних вимог (вимога Директиви ЄС 2012/27/EC)

Біоенергетика - стимулювання встановлення біогазових електростанцій та 

установок з виробництва біогазу, вирощування енергетичних рослин

Діюча програма

на 2010-2021 роки*
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Ключові напрями

Проекти із енергоефективної модернізації

підприємств, включаючи генеруючі

Першочергові напрями використання коштів Фонду декарбонізації

Модернізація тепломереж, водоканалів, 

вуличного освітлення

Здешевлення проектів із утилізації 

(переробки) побутових відходів

Електробуси для громадського транспорту

Стимулювання використання приватних

електрокарів населенням

Проекти із заміщення традиційних видів

палива в бюджетній сфері

Стимулювання виробництва та використання

біоетанолу, біогазу
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Введення в обіг  зелених облігацій 

як окремого підвиду цінних паперів

Встановлення кола емітентів зелених 

облігацій та правового режиму їх емісії

Захист прав інвесторів, які 

вкладають кошти у зелені облігації

ЗЕЛЕНА 

ОБЛІГАЦІЯ 

Запровадження поняття проектів екологічного 

спрямування та основ їх таксономії

Принцип цільового використання 

коштів, залучених від емісії зелених 

облігацій

цільове використання надходжень на 

фінансування та/або рефінансування 

витрат проектів екологічного 

спрямування, 

1
2 3

5 6 Принцип розкриття інформації щодо реалізації

та фінансування проектів екологічного

спрямування

Зелені облігації

Уряд Муніципаліте

ти

Юридичні 

особи 

приватного 

права

Міжнародні

фінансові

організації

Спеціалізовані 

установи

ЕМІТЕНТ НЕ МАЄ ПРАВА 

ВЧИНЯТИ БУДЬ-ЯКІ ДІЇ З:

дострокового  припинення скасування

X
іншої втрати прав на проект 

екологічного спрямування, а також їх 

обтяження

4

В ПРОСПЕКТІ 

ЕМІСІЇ

щодо використання 

залучених коштів 

ЕМІТЕНТ ДОДАТКОВО 

ПОДАЄ ВІДОМОСТІ:

ЕМІТЕНТ  ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ  

ЗАБЕЗПЕЧИТИ:

щодо 

характеристик 

проекту, оцінки 

його впливу

В РІЧНОМУ 

ЗВІТІ 

X X 1
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Рекомендація 
фінансувати проект

«А» Донори

«В» Кредитні установи

«С» Міські, районні

та обласні ради

Фонд Зелених 
Інвестицій

«GIF»

Наглядова рада
(Проекти, МФО …)

Виконавчий Комітет

Технічний офіс

ВЛАСНИК ПРОЕКТУ/
ІНІЦІАТОР

що готовий реалізувати проект, але має 
недостатньо коштів

Інвестиційні проекти 
(з розробленим ТЕО)

Інвестиційні проекти 
(без ТЕО)

1

2

3

4

Фонд зелених інвестицій «GIF UA»

Надання існуючої 
проектної                           
документації на розгляд

Взаємодія

Механізм роботи «GIF UA»

Замовник звертається до Фонду та 
обирає цікавий йому проект або 
пропонує свій.

Заявка опрацьовується  Технічним 
офісом GIF UA

Рішення щодо форми фінансування 
та роботи з проектом

«GIF UA» здійснює аналіз та 
пропонує частку у проекті ВДЕ

Установи «А», «В», «С», що 
наповнюють проект фінансуванням 

✓ Укладення Договору
✓ Надання кредиту та 

співфінансування
✓ Реалізація проекту

Банки надають кредитування 
зазначеним проектам

1

7

5

6

2

3

Заявка

4

5-6-7

Сонце

Вітер,
Гідро

Біомаса, 
Біогаз, Рідкі 
біопалива

20%

40%

20%

20%

GIF UA

Кредитна установа

Інвестор

Власник 
проекту/ініціатор

8

Кредит
(до 70% вартості

Наприклад НЕФКО)

8

ЕСКО

Частка GIF UA

в проектах - 30%

ТПВ

1
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Співпраця Держенергоефективності та Проекту UNIDO  

«Впровадження стандарту

систем енергоменеджменту в промисловості України». 

розробка серії національних стандартів, гармонізованих з міжнародними,

у сфері енергоменеджменту та енергоефективності (ISO 50001)

проведення тренінгів для аудиторів систем 

енергоменеджменту

підготовка Білої книги з імплементації статті 8 «Енергетичні аудити та системи

енергетичного менеджменту» Директиви 2012/27/ЄС - спільно з проектом GIZ 

«Реформа в сфері енергоефективності України»

підготовка Зеленої книги з питань стимулювання промислових підприємств до 

енергоефективності - спільно з проектом GIZ «Консультування підприємств щодо 

енергоефективності» 

технічна підтримка створення в Агентстві центру 

моніторингу енергоефективності для промисловості

підтримка Агентства при створенні Фонду декарбонізації та імплементації

системи добровільних угод для промислових підприємств
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Дякую за увагу!


