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Проблематика 
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В Україні 78 тис. установ, які 
фінансуються за рахунок 
бюджетних коштів: як 
державного, так і місцевих 
рівнів. 
 
Витрати енергоресурсів на 
опалення бюджетних установ в 
Україні у 2-3 рази вищі, ніж у 
країнах ЄС на ці ж потреби. 
 
Потенціал енергозбереження 
таких будівель від 40% до 70% 
в перерахунку на потенціальну 
економію - 700 млн. куб. м газу 
на рік.  
 
Для їх термомодернізації 
необхідно залучити від 4.2 до 
8.5 млрд. доларів США. 
 

 



Що таке система енергетичного менеджменту? 
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Позитивні практики впровадження 
систем енергоменеджменту вже 
мають міста України: 
- Київ 
- Львів 
- Вінниця 
- Житомир 
- Чернівці 
- Коростень 
- Миргород 
- Луцьк 
- Кам'янець-Подільський та багато 

інших. 

 
Впровадження системи енергетичного менеджменту дозволить досягти без 

додаткових інвестицій: 

     - від 5 до 8% економії енергоресурсів за рахунок енергоефективної поведінки 
споживачів;  
     - до 20% скорочення енергоспоживання за рахунок налагодження енергоефективної 
експлуатації об’єктів. 
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Плану заходів із впровадження систем енергетичного 
менеджменту в бюджетних установах 

Метою Плану заходів є досягнення максимально 

ефективного використання енергоносіїв 

бюджетними установами та зниження енерговитрат. 

Директива 2012/27/ЄС 

про енергоефективність 

Розпорядження Уряду «Про 

затвердження Плану заходів із 

впровадження систем 

енергетичного менеджменту в 

бюджетних установах» від 

26.04.17. 
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Складові пункти Плану заходів із впровадження 
систем енергетичного менеджменту в бюджетних 

установах» 

Методичні рекомендації про функціонування та 
створення систем енергетичного менеджменту в 
бюджетних установах 

Методичні рекомендації про проведення 
моніторингу споживання паливно-енергетичних 
ресурсів бюджетними установами 

Методичні рекомендації про розподіл та використання 
коштів, заощаджених бюджетними установами для 
стимулювання впровадження систем енергетичного 
менеджменту (енергоменеджерів) 

За допомогою експертів USAID розробляються: 
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Складові пункти Плану заходів із впровадження 
систем енергетичного менеджменту в бюджетних 

установах» 

Розробити порядок про сертифікацію 
системи енергетичного менеджменту та 
енергетичних менеджерів у бюджетних 
установах 

Розробити методичні рекомендації про 
встановлення лімітів споживання 
енергоносіїв бюджетними установами 

Створення та забезпечення функціонування 
загальнонаціональної відкритої бази даних 
експлуатаційних та енергетичних 
характеристик будівель бюджетних установ 
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Складові пункти Плану заходів із впровадження 
систем енергетичного менеджменту в бюджетних 

установах»  

Розміщення на офіційному веб-сайті 
Агентства: 
 

- інформації про рейтингову оцінку 
діяльності бюджетних установ у сфері 
енергоефективності; 
 

- практику здійснення заходів, досвід 
прийняття технічних та організаційних 
рішень у сфері енергоефективності, 
обсяг скорочення споживання 
енергоресурсів бюджетними 
установами. 



Подальші кроки  
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Підписання Меморандумів про 
партнерство щодо запровадження 

систем енергетичного 
менеджменту 

для підвищення енергетичної 
ефективності будівель бюджетних 

установ 

Проведення навчальних заходів 
(семінарів, тренінгів ) з питань 

впровадження систем 
енергетичного менеджменту в 

бюджетних установах 



Дякую за увагу! 

www.saee.gov.ua 
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