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Rationale
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Kyiv Post: „World Bank to provide 
$200 million to renovate Ukraine´s 
universities“ 

o Public building infrastructure is an 
important backbone for perceiving 
state tasks

o If buildings fail to provide their 
considered services adequately, the 
quality of state services are affected 
negatively

Kyiv Post, 10th May 2021

Energetic retrofitting of public 
buildings creates a win-win:

Improvement of 
basic building 

specific services

Improvement of 
energy efficiency

o Інфраструктура громадських
будівель є важливою опорою для 
сприйняття державних завдань

o Якщо будівлі не можуть належним
чином забезпечити надання
визначених послуг, це негативно 
впливає на якість державних послуг

Kyiv Post: «Світовий банк виділить
200 мільйонів доларів на оновлення
(будівель) університетів України»

Kyiv Post, 10-те травня 2021

Обґрунтування

Енергомодернізація громадських
будівель – це win-win варіант:

Вдосконалення
основних послуг

будівель

Підвищення
енергоефективності



Why retrofitting of public buildings?
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o Low energy efficiency classes
o High energy consumption
o Large GHG contribution
o Economically inefficient

Negative impact on basic 
building specific services

Outdated building stock

o Energy security
o Internal energy markets
o Energy efficiency
o Decarbonization
o Research, innovation and 

competitiveness
o Socio-economic co-benefits

Energy efficiency retrofitting improve

o Низькі класи
енергоефективності

o Високе споживання енергії
o Велика частка викидів ПГ
o Економічно неефективний

Негативний вплив на основні
послуги будівель

Застарілий фонд будівель

o Енергетична безпека
o Внутрішні енергетичні ринки
o Енергоефективність
o Декарбонізація
o Дослідження, інновації та 

конкурентоспроможність
o Соціально-економічні вигоди

Енергоефективна модернізація 
будівель  покращує такі аспекти

Чому говоримо про модернізацію
громадських будівель?



Proposal
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Пропозиція

o ~16 mln m² per year

o ~5,500 public buildings per year

We propose an ambitious energy 
efficiency retrofitting of 50% of 
public buildings stock until 2030

o Primary energy savings: 2,300 ktoe
per year

o Emission reductions: 5 Mton CO2 per 
year

We expect following effects until 
2030

We expect following needs until 
2030

o Investment needs: EUR 10 bn

o ~ 16 млн. м² на рік

o ~ 5500 громадських будівель на рік

Ми пропонуємо амбіційну модернізацію
для збільшення енергоефективності 50% 
фонду громадських будівель до 2030 року

o Економія первинної енергії: 2300 кілотон
нафтового еквіваленту на рік

o Скорочення викидів: 5 Мтон CO2 на рік

Ми очікуємо наступних ефектів до 2030 
року

Ми очікуємо наявність таких потреб до 
2030 року

o Потреба в інвестиціях: 10 млрд євро



Assessment of effects

• Lower gas consumption (70 bcm over 10y)

• Less energy imports

• Hedge against price fluctuations and/or 
supply shortages

1. Energy security

• Modernization of buildings -> enables 
price sensitivity of demand

• More economical behaviour of consumers

2. Internal energy markets

• Improvements range between 20-70%

• Energy consumption per m²: reduction to 
100-200 kWh/m²

• Annual 16 mln m² until 2030: 19,000 GWh 

3. Energy efficiency

Оцінка ефектів

• Менше споживання газу (70 млрд куб. м 
за 10 років)

• Менше імпорту енергії

• Хеджування від коливань цін та / або
дефіциту пропозиції

1. Енергетична безпека

• Модернізація будівель -> забезпечує 
цінову чутливість попиту

• Більш економна поведінка споживачів

2. Внутрішні енергетичні ринки

• Поліпшення в діапазоні між 20-70%

• Споживання енергії на м²: зменшення до 
100-200 кВт·год / м2

• Щорічно 16 млн м² до 2030 р.: 19 000 
ГВт·год

3. Енергоефективність



Assessment of effects
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• Annual additional emission reduction of 
0.6 mton CO2 per year

• CO2 savings increase to ~5 mton CO2 until 
2030 (2% of current national emissions)

4. Decarbonisation

• Acquisition of new skills for residential 
buildings

• Improved retrofitting skills lead to 
decrease of aggregated retrofitting costs

• Green business models

5. Research, innovation and 
competitiveness

• Governmental demand-side stimulus

• Employment effects: ~50,000 new jobs in 
the value chain

• Improvement of basic building specific 
services

6. Socio-economic co-benefits

• Щорічне додаткове скорочення викидів
на 0,6 млн тонн на рік

• Економія викидів CO2 збільшується до ~ 
5 млн тонн CO2 до 2030 року (2% від
поточних національних викидів)

4. Декарбонізація

• Набуття нових навичок, які можна
використати для житлових будинків

• Поліпшення навичок модернізації
призводить до зменшення сукупних
витрат на модернізацію

• Зелені бізнес-моделі

5. Дослідження, інновації та 
конкурентоспроможність

• Урядове стимулювання керуванням
попиту

• Ефекти зайнятості: ~ 50 000 нових
робочих місць у ланцюжку доданої
вартості

• Вдосконалення основних послуг
будівель

6. Соціально-економічні вигоди

Оцінка ефектів



Financing via green bonds 
Фінансування через зелені облігації

млн грн млн євро

Bond issue / Випуск облігацій 260,000 8,000
Governmental extra payment/ Державна 

доплата 53,000 1,600

Total investment/ Всього інвестицій 313,000 9,600

Interest payments / Виплата відсотків -330,000 -10,000

Bond payback / Повернення облігацій -333,000 -8,000
Governmental extra payment / 

Державна доплата -53,000 -1,600
CAPEX -716,000 -19,600

Monetary energy Savings / Економія 980,000 24,000

Total / Загалом 2021- 2059 264,000 4,400
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