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Учасники тренінгу з питань
енергоефективності в Німеччині

Шановні читачі,
Черговий номер нашого вісника присвячений огляду останніх подій та заходів у рамках
Проекту. Без сумніву, одним із найвизначніших здобутків останніх місяців стало
створення Одеського муніципального енергетичного агентства, що офіційно відбулося
14 квітня 2015 року. Також ми пропонуємо ближче ознайомитися з програмою та
результатами тренінгу з питань енергоефективності, організованого для українських
фахівців у Німеччині на початку червня. Насамкінець ви зможете прочитати про
унікальний Центр енергоефективних технологій і напрацювання робочого семінару з
питань інвестування в енергоефективні проекти в Одесі та області.
Команда Проекту
Створення ОМЕА: перше муніципальне
енергетичне агентство України
Під час пресконференції в
Одесі 14 квітня
2015 року відбулася презентація новоствореного Одеського муніципального енергетичного агентства (ОМЕА). Створення
ОМЕА було ініційоване Одеською міською
радою на базі комунального підприємства
«Агентство програм розвитку Одеси» за
технічної підтримки Проекту. Заступник
міського голови Одеси В’ячеслав Шан-

дрик та директор проекту Роберт Кюнне
виступили зі вступними промовами та
презентували концепцію OMEA представникам ЗМІ та громадськості.
Серед пріоритетних завдань ОМЕА – розробка системи муніципального енергомоніторингу та енергоменеджменту, розробка
Плану дій зі сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР), залучення інвестицій для
реалізації проектів у сфері енергоефективності з метою скорочення витрат міського
бюджету та зниження рівня викидів CO2 в
атмосферу. Іншим важливим напрямком
майбутньої діяльності ОМЕА є проведення інформаційних кампаній серед широких
кіл громадськості та представників бізнесу.
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ефективність у комерційних та громадських будівлях”, що проходив в учбовому центрі Академії відновлювальних
джерел енергії (RENAC) у Берліні, Німеччина. До складу української делегації
увійшли представники парламентських
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Навчальний візит до
Риги, Латвія
(27/07-01/08/2015)
Представники ОМЕА та Одеської
міської ради відвідають м. Ригу,
де ознайомляться з досвідом міста зі створення ПДСЕР, а також
разом розроблятимуть ПДСЕР
для Одеси.
Тижні Німеччини в Україні
(23/09-10/10/2015)
Протягом цього періоду по всій
Україні відбудеться ціла низка
різноманітних цікавих заходів за
підтримки Посольства Німеччини
в Києві.
6-й Європейсько-Український Енергетичний День
(05/11/2015)

Один із найбільш вагомих заходів
року в галузі української відновлювальної енергетики та енергетичної ефективності, що відбудеться вже вшосте. Цьогоріч
програма форуму присвячена питанням енергетичної демократії
та буде цікава усім фахівцям в галузі енергетики - від законодавців
до девелоперів, представників
бізнесу, міжнародних фінансових
і неурядових організацій, донорів та приватних підприємців, які
працюють в Україні.

комітетів, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Державного
агентства з питань енергоефективності та
енергозбереження України, Одеської обласної державної адміністрації та Одеської обласної ради, міських рад Києва та
Одеси, а також співробітники ОМЕА.

Німецькі партнери підготували українським учасникам насичену й цікаву програму, що включала не лише теоретичні,
але й практичні заняття в учбовому центрі
RENAC, а також відвідування об’єктів, на
яких встановлене найновіше енергозберігаюче обладнання. Набутий досвід допоможе учасникам реалізувати нові знання
та навички в їхній щоденній діяльності.
Центр енергоефективних технологій в
Одесі
9 червня 2015 року широкій громадськості було представлено концепцію Центру
енергоефективних технологій (ЦЕТ), створеного в результаті тісної співпраці Одеського національного політехнічного університету, ОМЕА та Проекту. Починаючи з осені
2015 року, на базі ЦЕТ в одному з корпусів
університету буде відкритий демонстраційний центр з енергоефективності та використання альтернативних видів енергії.
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Основні очікувані досягнення ЦЕТ:
• студенти й фахівці навчатимуться використовувати інноваційні технології
та проводити дослідження в енергетичній галузі;
• мешканці міста Одеси матимуть
змогу ознайомитися з інноваційними
технологіями та отримати професійні
консультації;

•
•

підприємства зможуть демонструвати свої інноваційні технології;
будівлі Одеського національного політехнічного університету будуть опалюватись за допомогою інноваційних
енергоефективних технологій.

Семінар «Інвестування у стале майбутнє –
енергоефективні проекти у місті Одеса та
Одеській області»
Сучасний стан та перспективи підвищення енергоефективності стали провідними
темами семінару «Інвестування у стале
майбутнє: енергоефективні проекти у місті
Одеса та Одеській області», організованого ОМЕА за підтримки Проекту 16 червня
2015 року. Понад 40 учасників зібралися
для обговорення актуальних питань енергозбереження, енергоменеджменту та
шляхів фінансування проектів.

З вітальними промовами виступили голова Одеської облради Михайло Шмушкович та директор Проекту Роберт Кюнне.
Представники міжнародних донорських
організацій, зокрема, Європейської Комісії,
НЕФКО, Міжнародної фінансової корпорації
та Фонду ім. Гайнріха Бьолля, представили
свої проекти в галузі енергоефективності в
Україні. Фінансовий менеджер ОМЕА Юлія
Кірвас окреслила концепцію, завдання та
плани діяльності новоствореної установи.
Голова Дніпропетровської облради Євген
Удод та міський голова Чернівців Олексій
Каспрук поділились практичним досвідом
реалізації енергоефективних проектів у
своїх містах та областях.
Учасники також ознайомились із системою
енергомоніторингу Одеської області та діяльністю Центру енергоефективних технологій.
Насамкінець учасники обговорили поточну
ситуацію в енергетичному секторі України та
енергоефективні інвестиційні проекти, заплановані в Одесі та Одеській області.
Якщо ви бажаєте дізнатися більше про
вище зазначені події або завантажити
презентації, відвідайте, будь ласка, наш
веб-сайт: http://eeau.org.ua
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