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Діти під час квесту
з енергозбереження, Одеса

Шановні читачі,
Ми раді представити вам новий вісник нашого Проекту із актуальною інформацією про
його діяльність і досягнення. Широке коло громадян України були залучені до останніх
заходів проекту: від дітей до керівників-урядовців – усі прагнули до відкриття нових
можливостей для підвищення енергоефективності та енергозбереження в Україні. Ми
також презентуємо вам два дослідження, які матимуть значний вплив на підвищення
енергоефективності в Україні: "Енергоефективність в Україні: на шляху до реформ" і
"Енергосервісні контракти: можливості та перспективи в Україні".
І вже згідно з нашою традицією, ви також зможете дізнатися про цікаві майбутні події
в секторі енергоефективності України.
Команда проекту
Квести з енергозбереження для дітей
Економія енергії у себе вдома стала
темою для дев'яти дитячих квестів з
енергозбереження в Одесі. Щоб зробити
їх дійсно цікавими OMEA організувало
їх в одеських катакомбах - місці із
обмеженою кількістю світла та таємничістю.
Енергозберігаючі лампи, своєчасно вимкнене
світло та вода, та інші енергозберігаючі
"секрети" були серед практичних завдань для
понад 220 дітей. Перше завдання - освітити
катакомби з мінімальним споживанням
електроенергії – одразу захопило дітей у світ
енергозбереження.
"Дивно, що дорослі не розуміють важливості
економії енергії! Це дуже легко і природньо
навіть для маленьких дітей. Я навчу свою
5-річну сестру вимикати світло і воду, і
поясню, наскільки це важливо для нашої
домівки та всієї планети", - поділився своїми
враженнями Павло після одного із квестів.
"Люди скоро зрозуміють, що економити

не складно, адже в контексті постійного
зростання вартості електроенергії стає вкрай
важливим не лише мати змогу дозволити собі
користуватися послугами енергопостачання,
але й управляти ними ефективно," – говорить
Ігор Дзінька, технічний менеджер OMEA.
Тренінги з енергетичного моніторингу для
комунальних працівників
450 працівників комунальних підприємств
Одеси
навчилися
використовувати
програмне забезпечення "Енергетичний
баланс", що є важливим елементом
муніципальної системи моніторингу енергії,
яка реалізується у всіх установах Одеси,
де витрати на опалення покриваються
за рахунок міського бюджету. Система
допоможе розробити пропозиції щодо
поліпшення
енергоефективності
та
зниження
вартості
енергоресурсів.
У
результаті,
Одеса
зможе
заощадити кошти і використовувати
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01 ВІД РЕДАКТОРА
02 ТЕМИ НОМЕРУ:
Квести з енергозбереження
для дітей
Тренінги з енергетичного
моніторингу для комунальних
працівників
"Енергозбереження - це легко"
в Саврані
Основні бар'єри
для підвищення
енергоефективності
Енергосервісні контракти новий перспективний механізм
в українській енергетичній
політиці

03 НАЙБЛИЖЧІ ПОДІЇ
їх на інші важливі міські потреби в ідеалі вкладати в додаткові проекти з
підвищення енергоефективності. Розробка
і впровадження муніципальної системи
моніторингу енергоспоживання є одним із
пріоритетних завдань OMEA.
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Найближчі події

• Семінар з
енергоефективності
у Київській міській
державній адміністрації
01-03/03/2016, Київ
У КМДА відбувається семінар
"Консалтинг,
кваліфікації,
обслуговування та створення
професійної
мережі
для
підвищення енергоефективності
в Києві" (вул. Хрещатик, 36).
Семінар проходить в рамках
діалогу та обміну знань між
громадами та органами влади
Києва та Мюнхена. Семінар
сфокусовано
на
розробці
комунікаційної концепції для
Центру енергоефективності Києва
та створенні мережі експертів в
області енергоефективності.
• Форум
Держенергоефективності
29/04/2016, Київ

Державне
агентство
з
енергоефективності
та
енергозбереження України буде
проводити форум, присвячений
впровадженню
механізмів
енергосервісних контрактів.
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"Енергозбереження - це легко" в Саврані
Фінансування заходів із підвищення
енергоефективності є однією з найгарячіших
тем для всіх регіонів України. У ході семінару
"Енергозбереження - це легко", що відбувся
17 грудня за підтримки Проекту, співробітники
установ освіти та охорони здоров'я, соціальні
працівники та члени малозабезпечених сімей
Саврані (Одеська область) обговорили,
як отримати користь з існуючої програми
державного стимулювання інвестицій в
проекти з підвищення енергоефективності.
Окрему увагу було приділено впровадженню
малозатратних заходів із підвищення
енергоефективності в приватних будинках і
приміщеннях соціальної сфери, та програмі
з моніторингу споживання енергоресурсів
"Енергетичний моніторинг", яка запрацює в
Саврані найближчим часом.
Більше про Державну підтримку енергозбереження на
http://saee.gov.ua (Розділ "Для споживачів")

Основні
бар'єри
енергоефективності

для

підвищення

Основні бар'єри на шляху підвищення
енергоефективності в Україні представлені
в
новому
аналітичному
дослідженні
"Енергоефективність в Україні: на шляху
до реформ", яке підготовлене на прохання
Мінрегіону
України
в
рамках Проекту. "Важливі
реформи,
які
мають
вирішальне значення для
сектору енергоефективності
в України, вимагають
більш
системного
підходу. Ми підготували
перелік
кроків,
які
необхідно
зробити
для
подолання
існуючих бар'єрів та досягнення суттєвого
прогресу в економії енергії та, відповідно,
підвищення енергетичної безпеки Україні", повідомив директор Проекту Роберт Кюнне.
"Створення муніципальних енергетичних
агентств, як постачальників послуг для різних
груп споживачів, може стати одним з найбільш
перспективних інструментів. Ці агентства
стають драйверами реалізації реформ у
галузі енергоефективності на рівні місцевих
громад. Якщо ми реалізуємо більшість кроків
із зазначених у дослідженні, енергозбереження
в нашій країні стане реальністю", - підкреслив
Віталій Шаповаленко, один з авторів
дослідження. "Кожен з нас відчує ефект
– відбудеться зменшення фінансового
навантаження, поліпшення навколишнього
середовища (зниження викидів CO2),
збільшиться число робочих місць та зрештою
підвищиться рівень життя", - підсумував він.

Енергосервісні
контракти
перспективний механізм в
енергетичній політиці

новий
українській

Нове дослідження "Енергосервісні контракти:
можливості та перспективи розвитку в Україні"
має стати настільною книгою для фахівців
та зацікавлених осіб, які хочуть підвищити
ефективність використання енергії у своїх
приватних будинках або комунальних будівлях.
Енергосервісні контракти (ECК) визнано
одним із найбільш ефективних механізмів, що
дозволяє проводити модернізацію будинків
без додаткового фінансування. Дослідження
фокусується на комунальному господарстві,
так як воно становить майже 34% у структурі
загального споживання енергії в Україні та є
найбільш чутливим для кожного громадянина
країни.
ЕСК використовуються для підвищення
енергоефективності
енергопостачання
і
споживання
енергії.
Енергосервісні
компанії
(EСКO), які реалізують ЕСК,
гарантують
споживачам
економію електроенергії та
тепла або той самий рівень
енергетичних послуг, але за
нижчою ціною.
"Механізм
ЕСК
має
інвестиційну привабливість та здатність
поєднувати інтереси клієнтів і постачальників
енергозберігаючих заходів, в тому числі
постачальників
енергоефективного
обладнання. Це дозволяє вирішувати складні
питання надання фінансових коштів для
реалізації проектів з енергоефективності.
Такий досвід надзвичайно важливий для
України, яка має економіку з особливо високим
енергоспоживанням, і тільки зараз робить
перші кроки на шляху до енергоефективності," підкреслює Марина Ільчук, юрист адвокатського
бюро Arzinger, один з авторів брошури.
"Це найкраща систематизація переваг ECК, які
зустрічав досі", - говорить Василь Степаненко,
генеральний директор ТОВ "Екологічні системи",
однієї з перших в Україні EСКO з 25-річним
досвідом роботи на ринку. "Це дослідження є
дуже зрозумілим для користувачів, особливо
для непрофесіоналів, які хочуть зрозуміти
більше про нові можливості економії енергії".
Брошура буде опублікована найближчим
часом.
Брошури можна завантажити із сайту Проекту:
http://eeau.org.ua/files/publications/
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