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Переможці та учасники конкурсу
«Енергоефективна Одещина»

Шановні читачі,
Перед вами черговий номер вісника, що присвячений останнім подіям та
досягненням Проекту.
За нашої підтримки на сайті Держенергоефективності було запущено
інтерактивну карту «теплих» кредитів. Також були нагороджені переможці
конкурсу «Енергоефективна Одещина», отримавши подарунки за свої внески.
Крім того, були заплановані нові енергоефективні проекти, котрі Одеська міська
рада втілить завдяки кредиту від NEFCO. Заявка на отримання цього кредиту
була підготовлена ОМЕА спільно з нашим Проектом. Наостанок, розповімо про
відеороботу від учасників проекту «Школа Енергії».
Команда Проекту
Інтерактивна карта «теплих» кредитів умови надання кредитів та іншу корисну
України
інформацію.
Державне агентство з енергоефективності
та енергозбереження України за
підтримки
Проекту
розробило
інтерактивну карту «теплих» кредитів.
Умови кредитування передбачають
відшкодування державою до 40%
позиченої суми для населення,
ОСББ/ЖКБ та отримувачів субсидій.
Сама карта містить відомості про
національну та місцеві програми, стан
їх впровадження у різних областях,

«Ми запустили цю карту з метою
зробити доступнішою всю інформацію
про програми кредитування й про
те, на яку підтримку в їх межах
можуть
розраховувати
українці
з боку влади», – прокоментував
Роман
Палагусинець,
начальник
відділу регіонального менеджменту
Управління проектного менеджменту
та міжнародного співробітництва
Держенергоефективності.

01 ВІД РЕДАКТОРА
02 ТЕМИ НОМЕРУ:
Інтерактивна карта «теплих»
кредитів України
Нагородження
переможців
конкурсу
«Енергоефективна
Одещина»
Кредит
від
NEFCO
на
впровадження енергоефективних
проектів у Одесі
Відео від учасників проекту
«Школа Енергії»

03 НАЙБЛИЖЧІ ПОДІЇ
«Енергоефективна Одещина». Цей захід
відбувся в рамках «Європейського
тижня сталої енергетики». Основна
мета конкурсу – сформувати
в суспільстві енергоефективний
світогляд та привернути увагу до
проблем ефективного використання

Ознайомитись із картою можна за
посиланням:
http://saee.gov.ua/uk/programs/map
Нагородження переможців конкурсу
«Енергоефективна Одещина»
1 липня в Одесі відбулось
нагородження переможців конкурсу
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Робота Капорської Марії
(1 місце у категорії «Малюнок»)
© giz eeau 2016

Найближчі події

• Тижні Німеччини в Україні
21/09-21/10/2016

Цього року Тижні Німеччини в
Україні проводитимуться з 21
вересня по 21 жовтня й будуть
присвячені місту та міському
середовищу.
Мета
–
продемонструвати
широкому загалу досягнення
німецько-української
співпраці
у галузях економіки, науки,
мистецтва, культури й освіти,
а також сприяти її подальшому
розвитку.
• Святкування досягнень
проекту «Школа Енергії»
01-02/10/2016, Одеса

енергетичних ресурсів та відновлюваних
джерел енергії.
Бачення таких серйозних тем учасники
відобразили в своїх творчих роботах у
номінаціях: «Малюнок», «Фоторобота»,
«Девізи та речівки» та «Енергоефективна
родина». 30 переможців конкурсу були
відзначені дипломами та отримали
подарунки від Проекту, а ще 15 учасників
отримали подяки.

Конкурс був організований спільними
зусиллями ОМЕА, ГО «Мама-86-Одеса»,
КП «Одеська обласна енергозберігаюча
компанія», ГО «Енергійна країна» та вже
традиційно за підтримки Проекту.
Кредит від NEFCO на впровадження
енергоефективних проектів у Одесі

1-2 жовтня 2016 року в Одесі
відбудеться заключна зустріч
учасників
та
нагородження
переможців
проекту
«Школа
Енергії». У заході візьмуть участь
учні з 25 шкіл проекту та енергетичні
команди, які найкраще себе
проявили під час проекту. Протягом
заходу учасники зможуть поділитись
набутим під час проекту досвідом
і досягненнями та обмінятись
рекомендаціями по впровадженню
енергозберігаючих
заходів.
Також заплановані різноманітні
розважальні заходи для учнів.

Одеська
міська
рада та Північна
екологічна фінансова
корпорація (NEFCO) погодили кредит для
реалізації заходів з енергоефективності
в Одесі. Підготовкою заявки на участь у
програмі кредитування займалось ОМЕА
спільно з нашим Проектом.

модернізації в комунальних закладах
вдасться підвищити рівень безпеки
й комфорту, скоротити споживання
електроенергії та тепла. Зокрема,
ці проекти матимуть сприятливий
екологічний ефект, оскільки буде
знижено рівень шкідливих викидів СО2
в атмосферу на рівні 1,142 т/р., SО2 на
рівні 0,8 т/р. та NО2 на рівні 0,5 т/р.
Відео від учасників проекту «Школа
Енергії»
Навчити
школярів
принципам
енергозбереження
та
завбачливого
енергоспоживання – ось основне завдання
проекту «Школа Енергії», котрий з січня
2016 року реалізовується Асоціацією
«Енергоефективні міста України» (АЕМУ)
за підтримки Проекту. Учасники вже
провели енергетичний аудит своїх
шкіл і скоро з їх результатами можна
буде ознайомитись онлайн. Фінальна
подія проекту відбудеться 1-2 жовтня,
де школярі ділитимуться досвідом та
обговорюватимуть досягнення й плани на
майбутнє.
Одним із прикладів того, як «Школа
Енергії» змінює відношення дітей до питань
енергоефективності та енергозбереження,
стала відеоробота двох його учасників
– Артура та Едгара Геворкянів. У відео
«Наша планета» учні 8А та 5Б класів
Запорізької
спеціалізованої
школиінтернату «Джерело» змогли передати,
скільки шкоди завдають люди планеті
своїм безвідповідальним використанням
енергетичних ресурсів.
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10,3 млн грн будуть витрачені на
енергомодернізацію 2 дитячих садків,
школи та заміну освітлення в 10 лікарнях і
на одній з вулиць міста. Кредит надається
лише під 3% річних та буде погашений
протягом 5 років. Додаткове фінансування
для цього проекту місто розраховує
отримати за рахунок гранту від фонду
Східноєвропейського Партнерства в сфері
енергоефективності та екології (Е5Р) у
розмірі 4,2 млн грн, 1,4 млн грн буде
виділено з міського бюджету. Внаслідок

«Цим відео ми хотіли вплинути на
свідомість кожної особистості та
суспільства
в
цілому,
змінивши
їх стереотипне ставлення до
навколишнього світу», – пояснює учитель
авторів творчої роботи, Олександр Жук.
Переглянути відеороботу можна
посиланням:
http://eeau.org.ua/files/videos/

за
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