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Визначено можливості для заощадження та ефективного
використання енергії; відбувається реалізація заходів,
спрямованих на зниження споживання енергії,
заощадження витрат та підвищення рівня безпеки
енергопостачання.

Проект надає підтримку Уряду України у створенні
правових рамкових умов, які сприятимуть інвестиціям у
реалізацію заходів із заощадження енергії на місцевому
рівні. У місті Одеса було створено пілотне енергетичне
агентство. Його завданням є надання місцевим громадам
консультаційної підтримки з реалізації відповідних заходів
та підвищення рівня свідомості громадян з питань
заощадження енергії. Мета – дати поштовх процесу, що
зробить привабливими інвестиції у реалізацію заходів з
енергоефективності.

Виклики
З урахуванням розміру ВВП Україна споживає у
чотири рази більше енергії у порівнянні з середніми
показниками країн ЄС. Знизити витрати на одиницю
продукції та зменшити залежність від імпортних
енергоносіїв вдасться лише за умови відчутного
підвищення енергоефективності у промисловості,
державному секторі та у приватних домогосподарствах. Окрім цього, необхідно знизити
викиди шкідливих для довкілля газів завдяки
зниженню рівня споживання викопних енергоносіїв.
Проте, ані енергопостачальники, ані їх клієнти, як
правило, не знають, які саме технічно та фінансово
привабливі рішення існують у даній галузі.

Результати
За підтримки проекту місто Одеса створило перше муніципальне енергетичне агентство. Окрім створення системи
енергетичного менеджменту, ОМЕА також вдалося отримати
майже 500 000 євро міжнародного фінансування для
модернізації трьох міських дитячих навчальних закладів.
На національному рівні дослідження та аналізи, підготовлені
проектом, слугують базою для важливих реформ у сфері
енергоефектитвності. Різні міністерства, а також Кабінет
Міністрів України посилаються на їхні рекомендації та
висновки.
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