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• ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ТА ОНОВЛЕНА ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО ТРЕЙС 
• ДОСВІД КИЄВА, ТЕРНОПОЛЯ І КАМ’ЯНЦЯ-
ПОДІЛЬСЬКОГО  
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ТРЕЙС – інструмент для експрес-оцінки 
міської енергетики  
Практичний інструмент для експрес-оцінювання  
використання енергії в містах, за яким визначається 
пріоритетність секторів і пропонуються конкретні заходи 
з упровадження енергоефективності ... 
Покриття сектора: транспорт, будівлі (нові: житлова і 
комерційна нерухомість), вуличне освітлення, вода і 
стічні води, електрика та опалення, тверді відходи, 
промисловість (нова)  
 
 Оцінка   

сектора 
Рекомендації щодо 
енергоефективності  

Моделі 
впровадження 



            
Будова інструменту ТРЕЙС 
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Що нового? 
Оновлення увібрало в себе досвід з більш ніж 60 застосувань 
TRACE по всьому світу  
Включено три нових сектора: житлова і нежитлова 
нерухомість, а також міська промисловість  
• Близько 100 вбудованих рекомендацій 
• Пропонується повний спектр керівних принципів і 
тематичних досліджень для впровадження заходів з 
енергоефективності, включаючи ДПП, лізинг, 
фінансування муніципальної сфери, фінансування 
ЕСКО 

• Після визначення секторальних рекомендацій ТРЕЙС 
уможливлює фінансовий аналіз за допомогою 
вбудованих моделей впровадження 
(калькуляторів)  

• Оновлені дані 97 міст по всьому світу 
 



            
1. Збір даних на місці  
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2. Порівняльне тестування (бенчмаркінг) 

10/16/2015 7 

Вибір 10-12 зіставлюваних міст з аналогічним кліматом і рівнем розвитку, як-от:  
Братислава, Бухарест, Баку, Белград, Тбілісі дає уявлення про відносний 
потенціал енергоефективності 

Треба остерігатися неправильних висновків, оскільки місцеві особливості 
можуть спотворити результати (напр, самопливний потік питної води може 
істотно знизити споживання насосами електроенергії) 



            
3. Визначення секторальних пріоритетів 
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Відносна 
інтенсивніст
ь енергії 

Енерговитра
ти  

Контроль 
міської влади  X X 

Розрахунок 

• Пролити світло на секторальний контроль і потенційні переваги 
енергоефективності для міської влади 

• Зважити потенціал енергоефективності і пов’язані з нею заощадження  
• Визначити “гарячі точки” використання енергії та потенційні заощадження від 

енергоефективності  

Мета 



            
4. Рекомендації ТРЕЙС 
ТРЕЙС містить близько 100 рекомендацій, які можна умовно 
розділити на три категорії 
 Тип I: Інвестиційні заходи 
встановлення енергоефективних технологій та обладнання
   породжують заощадження фізичної енергії 
 Тип П: Підготовчі заходи  
неінвестиційні заходи для безпроблемної реалізації 
інвестиційних заходів, а саме: техніко-економічні 
обґрунтування, нормативна база, механізми впровадження 
  пов’язуються і поєднуються з інвестиційними 
заходами 
 Тип С: Супутні заходи 
неінвестиційні заходи, такі як підвищення рівня 
інформованості, поширення знань та розвиток потенціалу 
  необхідні для забезпечення прийняття І та П і 
заощадження енергії за рахунок зміни поведінки 

10/16/2015 9 



            
Виявлення, оцінка та вибір рекомендацій 
з енергоефективності  
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100 
варіантів 

-Збір даних і  
попередній аналіз 
-Формулювання місії 
-Подальший аналіз 

Початок оцінки  
інструментом ТРЕЙС  

Синтезування 
потенційних 

програм 

Попереднє 
техніко-

економічне 
обґрунтування 

(ТЕО) 

Пілотні 
проекти, 

мобілізація 
капіталу, ТЕО 

Впровадження та аналіз інструменту ТРЕЙС Технічна допомога та інвестиції 

Реалізація 
окремих заходів 



            
Вибір і ретельне пристосування 
рекомендацій 

10/16/2015 11 



            
5. Модель реалізації 
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ОЦІНКА ВИТРАТ І ПЕРЕВАГ ЗАХОДІВ З УПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ  



            

ПІДХІД, ЗАСТОСОВАНИЙ В УКРАЇНІ  
ДОСВІД КИЄВА, ТЕРНОПОЛЯ І КАМ'ЯНЦЯ-
ПОДІЛЬСЬКОГО  
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Міркування перед початком роботи   

 Попередня залученість до вирішення проблем 
енергоефективності важлива для питання 
власності  

 Поточна ініціатива або незавершений порядок 
денний мають бути продовжені (напр., ПДСЕР, 
поточна робота інших донорів) 

 З боку міста, продемонстрована відданість 
ідеї трансформації використання енергії (напр., 
підписана Угода мерів)   

 Застосування фінансових критеріїв ‘доходи 
на душу населення в бюджеті розвитку’ для 
підтримання бюджетів тих міст, які можуть 
дозволити інвестицій 

 



            
Виклики та можливості 

 ТРЕЙС підходить до питань енергії цілісно по 
секторах, щоби сформувати цільову муніципальну 
програму трансформації енергоефективності 

 Розробка пріоритетного інвестиційного «конвеєра» 
поліпшує муніципальне інвестиційне планування і 
підтримку донорів 

 ТРЕЙС заохочує співробітництво між 
муніципальними відомствами; створення цільової 
робочої групи з питань енергоефективності сприяє 
реалізації завдань поза межами впровадження 
ТРЕЙС   

 Збір даних завжди вкрай важливий, часто складно 
зробити правильні висновки > експертна допомога 
необхідна 

 Демонстрація потенціалу до розширення 
масштабів діяльності поза межами міста 
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Thank You. 
The World Bank | 1818 H Street, NW | Washington DC, USA 

www.esmap.com | esmap@worldbank.org 

КРІСТІАН МАЛЕР 
CMAHLER@WORLDBANK.ORG 

Дякую  
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