
 

Прес реліз 

Київ, 13 листопада 2015 р. 

«Екодизайн та енергетичне маркування можуть сприяти більшій 

енергетичній безпеці України та зменшенню комунальних платежів для 

українських домогосподарств» 

Київ - За останні роки Україна досягла прогресу у перенесенні двох директив ЄС - з 

енергетичного маркування та з екодизайну – у національне законодавство. 

Енергетичне маркування є фундаментальним елементом енергетичної політики ЄС з 

1992 року, воно надає споживачам інформацію про відносну енергетичну ефективність 

різних продуктів, доступних на ринку, таким чином щоб споживач враховував їх 

енергоефективність, приймаючи рішення про покупку. Екодизайн визначає мінімальні 

вимоги до продуктів відносно їх застосування.  

Прийняття цих двох директив Європейського Союзу може зіграти важливу роль у 

поліпшенні стану навколишнього середовища, у зменшенні споживанні енергії та 

забезпеченні більшої енергетичної безпеки України. 13 листопада 2015 року Програма 

INOGATE, яка фінансується ЄС, провела семінар з підвищення обізнаності про 

енергетичне маркування і екодизайн в рамках VII Міжнародного інвестиційного бізнес-

форуму з питань енергоефективності (ЕЕ) і відновлюваної енергетики (ВЕ). 

Екодизайн: досвід ЄС і перші кроки для України  

13 листопада, INOGATE організував семінари з енергетичного маркування і екодизайну, 

які зосереджені на минулій та поточній діяльності в енергетичному маркуванні та 

екодизайні ЄС і про поточну діяльність Державного агентства з енергоефективності та 

енергозбереження України (Держенергоефективності). Серед доповідачів були 

експерти INOGATE, компанії ICF International, Держенергоефективності, Міністерства 

економіки та Національного Політехнічного Університету України. З вступним словом 

виступив Експерт Групи підтримки України Європейської Комісії, Кшиштоф Герульскі. 

Учасники семінару погодились, що прийняття відповідних директив ЄС в Україні стане 

значним кроком  до більшої енергетичної безпеки. 

Підвищення рівня обізнаності про енергоефективність  

У другій половині дня був проведений окремий семінар на тему «Підвищення рівня 

обізнаності з питань енергоефективності». Семінар був спрямований на представлення 

досвіду ЄС у підвищенні рівня інформованості громадськості про енергоефективність, 

ознайомити з останніми ініціативами INOGATE в країнах Східного Партнерства, а також 

доповісти про заходи з енергоефективності Державного Агентства в Україні. Серед 

доповідачів були представники Держенергоефективності, INOGATE та ICF International - 

консалтингової компанії з питань управління, технологій та політики.   



 
Відвідувачі Форуму також мали можливість відвідати «експертну зону», де експерти ITS 

надавали інформацію та відповідали на запитання про товарну політику ЄС і України і, 

зокрема, про енергетичне маркування і екодизайн. 

Експерт INOGATE Вольфганг Лутц підкреслив, що «відповідно до недавнього 

дослідження ЄС, заходи з екодизайну та енергетичного маркування можуть знизити 

залежність ЄС від імпорту природного газу і вугілля на 23% і 37%, відповідно. З огляду 

на те, що енергетична незалежність є важливим питанням для України, екодизайн 

разом з енергетичним маркуванням може зробити значний внесок у поліпшення 

енергетичної безпеки України». 

Більше інформації про цей захід можна знайти тут: 

http://www.inogate.org/activities/627?lang=en  

Про INOGATE  

INOGATE – це програма, яка фінансується Європейським Союзом, та сприяє 
міжнародній співпраці  в енергетичній галузі між Європейським Союзом та Країнами-
партнерами:  Азербайджаном, Білорусією, Вірменією, Грузією, Казахстаном, 
Киргизстаном, Молдовою, Таджикистаном, Туркменістаном, Україною та 
Узбекистаном. Діяльність програми направлена на підтримку європейських рамок 
політики Бакинської Ініціативи, Платформи з енергетичної безпеки Східного 
партнерства, Енергетичного співтовариства та Програми співробітництва задля 
розвитку Центральної Азії. 

Програма INOGATE працює у чотирьох основних напрямках: конвергенція енергетичних 
ринків на основі принципів ЄС, підвищення енергетичної безпеки, підтримка сталого 
енергетичного розвитку і залучення інвестицій в енергетичні проекти загального та 
регіонального інтересу. Програма INOGATE є однією з найбільш тривалих програм ЄС, 
яка працює з 1996 року.  

 

http://www.inogate.org/activities/627?lang=en

