Національний
план дій з
енергоефективності
НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ

Європейські підходи з планування розвитку енергоефективності
Ціль - 2030
первинне споживання:
скорочення на 22,3%*

не повинно перевищувати
91,5 млн тонн нафтового еквіваленту

кінцеве споживання:
скорочення на 17,1%*

не повинно перевищувати
50,5 млн тонн нафтового еквіваленту

Підстави розробки:
Угода про асоціацію між Україною та ЄС
Договір про заснування Енергетичного Співтовариства
План пріоритетних дій Уряду на 2021 рік (п.378)
*скорочення споживання енергії відносно базового сценарію (Business as Usual) з 2022 по 2030 рр

Структура
І.
Визначення національної цілі з енергоефективності

ІІ.
Національний план
дій з енергоефективності

ІІІ.
Перший трирічний план
заходів з реалізації Національного плану дій

(резолютивна частина)

(відповідно до вимог
Європейського Союзу)

(відповідно до вимог
української нормопроєктувальної техніки)

Моделювання:
TIMES-Україна – це лінійна оптимізаційна модель енергетичної системи, здатна забезпечити широке технологічне представлення енергетичної системи (знизу–вгору) для оцінки динаміки розвитку енергетики на довгострокову перспективу (модель
також використана для підготовки першого Національного плану дій з енергоефективності та НВВ-2 до Паризької угоди).
TIMES-Україна відповідає методологічним рекомендаціям Секретаріату РКЗК ООН з питань зміни клімату для розробки енергетичних та екологічних прогнозів та методологічному підходу Державної служби статистики України�(узгоджено з методологією Євростату та МЕА) для енергетичної статистики.

Заходи національного плану дій з енергоефективності
Повний комерційний
облік тепла та води

Стимулювання промпідприємств до енергоефективності

Підвищення обізнаності серед споживачів
енергії

Податкові інструменти енергоефективності

Усунення адмінбар'єрів в управлінні
будинком

Енергомаркування та
екодизайн

Горизонтальні
заходи

Фонд енергоефективності

Гармонізація з програмою
великої термомодернізації

Будівлі:

Енергоефективність у приватних будівлях

Впровадження енергоменеджменту та енергомоніторингу
Термосанація державних та
комунальних будівель (шкіл,
садочків, лікарень, тощо)
Включення критеріїв енергоефективності в публічні
закупівлі
Ефективне зовнішнє освітлення населених пунктів

Промисловість:
Енергосервіс
Енергетичний аудит та
енергоменеджмент

Транспорт:
Оптимізація структури
пасажирських і вантажних перевезень у містах
Оновлення міського
транспорту з переважним переходом на електротранспорт
Оновлення приватного
автопарку (розвиток
електромобільності)

Енергетика:
Підвищення ефективності
систем теплопостачання
Високоефективне комбіноване виробництво теплової
та електричної енергії (когенерація)
Скорочення втрат в:
- мережах передачі е/е
- мережах розподілу е/е
- газорозподільних
мережах
Ефективне опалення /
охолодження будівель

Секторальні
заходи

Імплементація Директиви
ЄС про енергоефективність
будівель, у тому числі енергетична сертифікація в будинках

Бюджетний сектор:

