Популяризація
державної підтримки
енергоефективності
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Заходи щодо зменшення споживання газу
Заходи спрямовані на зменшення споживання газу:
Зменшення лімітів споживання газу населенням
Зменшення соціальних норм споживання газу для населення

Регуляторні:

Стимулюючі тарифи
Спрощена процедура введення в експлуатацію об’єктів
теплоенергетики, що використовують відновлювані джерела енергії

Державна програма з енергоефективності
Відшкодування індивідуальному власнику
(приватний будинок/ окрема квартира)

Відшкодування ОСББ
(багатоквартирні будинки)

Суми кредиту на придбання «негазових» котлів

20% тіла кредиту на
придбання
«негазових» котлів

30% тіла кредиту на
енергоефективні
обладнання та
матеріали

40% тіла кредиту на
енергоефективні
обладнання та
матеріали

70% тіла кредиту для домогосподарства – отримувача субсидій на комунальні послуги
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Координація PR-активностей

Банки
(роздаткова
література у
відділеннях)

Міжнародні
проекти

Виробники
Торгівельні
мережі
Круглі
столи
Соціальна
реклама

Аудіо та
відеоролики
на TV

Громадські
організації,
лідери думок

ЗМІ

Семінари

Інформаційні
проекти

Організація
тренінгів

Відеоролики,
банери
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Інформаційні заходи

Інформаційно-роз'яснювальна кампанія
Організація Форуму енергоефективного партнерства
Обласні семінари з енергоефективності
473 регіональні семінари-практикуми
Реклама (соціальна; зовнішня, інтернет-реклама, аудіо-відео
візуальні матеріали)
Консультативна допомога громадянам та організаціям: сайт, Callцентр
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Форум енергоефективного партнерства

Проведений у травні Форум енергоефективного
партнерства дозволив:
Проінформувати цільові аудиторії щодо
державної
програми з енергоефективності

Ініціювати співпрацю з регіонами щодо
передбачення коштів в регіональних та місцевих
бюджетах на відшкодування відсотків за кредитами

Підписати 14 меморандумів з регіонами
про співфінансування
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Сайт Агентства

Інформація сайту відповідає потребам основних цільових аудиторій:
громадськості, бізнесу, населення

Сайт відвідують
представники
провідних країн світу
1 млн. 434 тис. переглядів
(на 1.11. 2015)
439 тис. користувачів
сайту
(станом на 1.10.2015)
55% користувачів
сайту - це нові відвідувачі
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Співпраця з регіонами
Стан регіонального співробітництва

Підписано 24 Меморандуми
Планують підписати Меморандум
Не підписали Меморандум

Проведено Форум енергоефективного
партнерства – 400 учасників (з усіх
регіонів України)
Проведено 459 семінарів – практикумів
з енергоефективного партнерства
Заплановано
семінарів

проведення

ще

14
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Call-центр
Сall-центр агентства
• Створено для надання населенню, ОСББ та ЖБК роз’яснень щодо
отримання державної підтримки на впровадження енергоефективних
заходів
• Оператори call-центру надають консультативну допомогу громадянам
щоденно з 9:00 до 17:30

• З 1 травня 2015 оброблено понад 5 760 звернень

71% телефонних
звернень громадян

Щотижня опрацьовується
до 406 звернень

5 760
звернень
29% електронних
звернень громадян
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Присутність у медіа
Присутність у медіа-просторі та робота з
громадськістю
У друкованих, електронних виданнях опубліковано понад
500 тематичних матеріалів
У теле- та радіоефірі вийшло більше 150 інтерв’ю та
коментарів

500
150
33

Проведено 33 прес-конференцій та брифінгів
Надано сприяння у розробці комунікаційних програм для
районних центрів (473)

473

24

Підписано 24 меморандуми про співпрацю

Взято участь у понад 700 публічних заходах

700

Постійна співпраця з Громадською радою при
Держенергоефективності
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Звернення за державною підтримкою
+140,0
млн. грн

Помісячна динаміка попиту на
державну підтримку з боку фізичних осіб та ОСББ*

950,9
+227,8
млн. грн

(заміна газових котлів та придбання енергозберігаючого
обладнання/матеріалів)

+190,6
млн. грн

+141,2
млн. грн

810,9

583,1

392,5
58150
49113

+121,3
млн. грн

251,3

+59,7
млн. грн
+10,1
млн. грн
140

2,3

станом на
1.11.2014

737

+15,6
млн. грн

+21,1
+8,8
+6,4
млн. грн
+5,6
млн. грн млн. грн
+1,4
млн. грн млн. грн
71,3

12,41604 28,01688 29,42007

станом на
1.12.2014

станом на
01.01.2015

станом на
28.01.2015

35,0 2339 41,4 2838 50,2 3984

станом на
12.03.2015

станом на
01.04.2015

станом на
05.05.2015

Кількість виданих кредитів, ОД

станом на
08.06.2015

131,0

34756

23132

14474
7405

станом на
06.07.2015

станом на
03.08.2015

станом на
31.08.2015

станом на
28.09.2015

станом на
26.10.2015

станом на
09.11.2015

Сума виданих кредитів, МЛН. ГРН.
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* За даними уповноважених банків

Змінити культуру
енергоспоживання –
наша стратегічна мета
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