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Візит до ДНЗ № 21
в м. Одеса

Шановні читачі,
Як відомо, одним із основних завдань Проекту є розбудова спроможності
муніципальних енергетичних агентств в Україні та підвищення енергоефективності
на регіональному й муніципальному рівні, що дозволить повною мірою реалізувати
наявний енергоощадний потенціал. Черговий випуск нашого вісника ознайомить
вас із результатами навчальної поїздки до Латвії, організованої Проектом з
метою надання можливості обміну досвідом для фахівців ОМЕА, які розробляють
План дій зі сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР) для міста Одеси. Також
пропонуємо прочитати про конкретні приклади консультаційної підтримки, яку
Проект надає місцевій громаді задля покращення енергозбереження в одеських
начальних закладах. Насамкінець ви зможете дізнатись про найближчі події в
енергетичному секторі.
Команда Проекту
Начальна поїздка до Латвії: українці
вивчали балтійський досвід у сфері
енергозбереження
За підтримки Проекту з 27 липня по
1 серпня 2015 року представники ОМЕА
та Одеської міської ради відвідали з навчальним візитом м. Ригу (Латвія), де вивчали досвід міста у сфері підвищення
енергоефективності, зокрема розробки та
впровадження ПДСЕР.

Програма поїздки передбачала поєднання теорії з практикою. Українці знайомилися з особливостями системи теплопостачання у м. Рига та відвідали нові міські
котельні, що функціонують відповідно до
європейських стандартів. Крім того, учасники української делегації взяли участь в
обговоренні перших результатів реалізації ПДСЕР Риги, переймаючи досвід міста
в його реалізації та спільно окреслюючи
перспективи подальшого впровадження.
Особливе зацікавлення викликали приклади комплексної термомодернізації
будівель. Також представники ОМЕА вивчали досвід залучення європейських
грантових і кредитних ресурсів з метою
підвищення енергоефективності.
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01| Від редактора
02| Теми номеру:
Українці вивчали
балтійський досвід у сфері
енергозбереження
ОМЕА розробить План дій
зі сталого енергетичного
розвитку Одеси
Модернізація систем освітлення
спортивних залів у двох
одеських навчальних закладах
Енергоефективна реновація
дитячого садочка в Одесі
Нові адреси Проекту та ОМЕА

03| Найближчі події
Наприкінці поїздки було досягнуто домовленості про взаємну співпрацю, передусім
у сфері реформування міської системи теплопостачання Одеси. Також планується
підписати Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю між міськими радами
і муніципальними енергетичними агентствами обох міст.
ОМЕА доручено розробити План дій зі
сталого енергетичного розвитку Одеси
На виконання рішення Одеської
міської ради про
приєднання до європейської ініціативи
ОДЕСЬКЕ МУНІЦИПАЛЬНЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ АГЕНТСТВО
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Найближчі події

6-й Європейсько-український енергетичний день
«Енергетична Демократія –
національний вибір. Особиста відповідальність»
(5/11/2015, Київ)

Захід організований ЄвропейськоУкраїнським Енергетичним Агентством (ЄУЕА) за підтримки Проекту
і цьогоріч присвячений енергетичній
демократії. У ньому візьмуть участь
фахівці енергетичного сектору, законодавці, виробники, представники малого і середнього бізнесу та великих
корпорацій, міжнародних фінансових
установ і НУО, міжнародні донори та
підприємці, що працюють в Україні.
VIІ Міжнародний інвестиційний бізнес-форум з
питань енергоефективності та відновлюваної
енергетики
(10-13/11/2015, Київ)
Захід відбудеться в Міжнародному
виставковому центрі Києва під егідою
Держенергоефективності України та
за підтримки Проекту.
Форум та супутні паралельні заходи
відкривають нові можливості для
корисного обміну досвідом, популяризації енергоефективних технологій, пошуку оптимальних рішень
для подолання сучасних викликів,
укладання взаємовигідних угод, налагодження партнерських зв’язків та
розширення ділових контактів.

«Угода мерів» та з метою забезпечення сталого енергетичного розвитку міста
7 серпня 2015 року ОМЕА отримало доручення розробити ПДСЕР м. Одеси. Документ планується подати на затвердження
міської ради не пізніше 10 червня 2016 року.
ПДСЕР є ключовим документом європейської ініціативи «Угода мерів», що окреслює
основні заходи, до яких планує вдатися
міська громада, щоби втілити свої політичні
зобов’язання, прийняті у результаті приєднання до Угоди. Відповідно, місто повинне
скоротити споживання енергії та викиди
СО2 в атмосферу щонайменше на 20% до
2020 року, сприяючи, таким чином, розвитку
сталої економіки та підвищенню якості життя.
Після затвердження Одеською міською радою ПДСЕР буде представлено для схвалення Європейською Комісією.
Крім того, ОМЕА надаватиме організаційнотехнічний супровід у процесі розробки та
впровадження систем енергоменеджменту
та енергомоніторингу в будівлях громадської сфери, комунальних підприємствах та
установах Одеської міської ради.
За підтримки Проекту будуть модернізовані
системи освітлення спортивних залів у двох
навчальних закладах Одеси
9 жовтня 2015 року в Одесі відбулася презентація пілотних проектів з модернізації
системи освітлення спортивних залів у двох
навчальних закладах м. Одеси, які будуть
впроваджені за фінансової підтримки Проекту спільно з ОМЕА. У заході взяли участь
директор Одеської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №1 Олена Масленко, депутат
Одеської міської ради Олександр Іваницький, директор Проекту Роберт Кюнне, а
також представники ЗМІ та громадськості
м. Одеси.
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Заміну систем освітлення у спортивних залах із застосуванням LED-технологій планується реалізувати до кінця 2015 року. Попередньо фахівці ОМЕА провели ґрунтовний
аналіз стану обох приміщень та підготували
відповідні рекомендації. Очікується, що внаслідок модернізації в обох школах заоща-

дження електроенергії становитиме близько
1400 кВт на рік, що особливо важливо в умовах різкого зростання тарифів на енергоресурси. Також внаслідок модернізації суттєво
підвищиться рівень безпеки й комфорту
перебування школярів під час проведення
занять з фізичної культури, що позитивно
позначиться на працездатності учнів у рамках навчального процесу. Крім того, проекти
матимуть сприятливий екологічний ефект,
що полягає у зниженні рівня викидів CO2 в
атмосферу на рівні 0,64 т в рік.
Проект та ОМЕА нададуть підтримку для
проведення енергоефективної реновації
дитячого садочка в Одесі
9 жовтня 2015 року фахівці ОМЕА та Проекту
відвідали дитячий навчальний заклад №21
м. Одеси з метою проведення попереднього
аналізу стану та потреб модернізації будівлі. Дитячий садок розташований у районі
міста, що характеризується непростою соціально-екологічною ситуацією, до того ж, у
ньому вдвічі більше вихованців, аніж передбачалось за часів побудови. Отже, питання
комфорту й безпеки перебування в садочку
дітей постає особливо гостро.
Енергоефективна реновація будівлі дитячого садка здійснюватиметься Одеською
міською радою спільно з ОМЕА за рахунок
кредитних коштів Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО). Основні заплановані енергоефективні заходи будуть
реалізовані в напрямку реконструкції систем теплопостачання й гарячого водопостачання. Проект надасть ОМЕА технічну та
консультаційну підтримку з метою підготовки якісної фінансової та технічної пропозиції
щодо надання кредиту, яка буде подана на
розгляд та схвалення НЕФКО до кінця поточного року.
Нові адреси Проекту та ОМЕА
Команда Проекту повідомляє про те, що
київський офіс проекту переїхав за адресою: вул. Антоновича (Горького), 16б.
Одеське муніципальне енергетичне агентство також змінило адресу і знаходиться
в Бізнес-центрі «Морський», Польський
узвіз, 11, офіс 16.
Дізнатись більше можна на веб-сайті Проекту:

http://eeau.org.ua
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