Успішний
енергоменеджмент
у громадах України
Малі громади зменшують споживання
енергії у своїх громадських будівлях за
підтримки місцевих постачальників послуг
з енергоефективності
Виклики:
Малі громади з великими проблемами
Рівень енергоспоживання в Україні є надзвичайно високим у
порівнянні з країнами Європейського Союзу. Від цього
потерпають, насамперед, малі громади, в яких витрати на
енергію - друга за розміром стаття у бюджеті після витрат на
працівників. Причиною цього є застарілі системи
енергопостачання та залежність від імпорту дорогих
енергоносіїв. До найбільш енергоємних громадських установ
належать понад 1000 українських лікарень. Деякі з них
витрачають на енергоносії до 20 відсотків свого бюджету. А
від цього страждає, насамперед, якість надання медичних
послуг: лікарні не можуть закуповувати важливі медичні
товари у достатній кількості.
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Проте малим містам і громадам часто бракує фінансових
ресурсів та кваліфікованого персоналу для здійснення
необхідного ремонту. Без енергоменеджера їм не вистачає
фахових знань, щоб підготувати проєкти для залучення
фінансування, а також надати достовірні дані щодо
енергоспоживання в окремих громадських будівлях.
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Необхідне індивідуальне консультування для демонстрації
громадам можливостей оптимального застосування власного
потенціалу й ефективного споживання енергоресурсів.

Наш підхід:
Розумне скорочення енергоспоживання
і сильні постачальники послуг
з енергоефективності
За дорученням Уряду Німеччини GIZ підтримує громади
України, зокрема їхні лікарні, у системному і
широкомасштабному заощадженні енергії, демонструючи
наявні можливості для економії. Завдяки тренінгам і
консультаціям місцеві фахівці дізнаються більше про
можливості, переваги та інструменти енергоменеджменту.
Вони вивчають, де саме споживається надлишкова енергія та за
допомогою яких заходів та технологій можна зменшити
перевитрати.

Під час тренінгів партнери проекту вивчають нові підходи до
енергоменеджменту

Разом з органами місцевого самоврядування та
представниками лікарень до проєкту залучені також і сторонні
постачальники послуг з енергоефективності.

На тренінгах вони навчаються проводити енергоаудити та
модернізувати будівлі за міжнародними стандартами, включаючи
планування, підготовку та реалізацію заходів. Удосконалюючи
надання своїх послуг, вони допомагають громадам заощаджувати
енергію і кошти. Громадяни виграють від санації громадських
будівель, зокрема, завдяки отриманню добре опалюваних кімнат у
лікарнях, школах, дитячих садочках тощо. Водночас міста можуть
інвестувати кошти, заощадженні на енергоспоживанні, в
альтернативні послуги заради добробуту всіх своїх мешканців.
З метою активізації діалогу та співпраці між містами та
постачальниками послуг з енергоефективності проєктом запущено
механізм підтримки послуг з енергоефективності для громадських
будівель. Цей механізм надає містам-партнерам співфінансування
на придбання послуг з енергоефективності у розмірі до 70
відсотків. З грудня 2019 року заплановано розширення механізму
підтримки також на інші міста та муніципальні лікарні України.

Українські фахівці вивчають новітні технології опалення у громадських будівлях

Наші результати:
20 громад – це лише початок

Під час навчання учасники активно обговорюють аспекти
енергоменеджменту у малих містах

GIZ надає підтримку містам-партнерам у створенні власних систем
муніципального енергоменеджменту. Так, вже 20 малих міст мають
свого енергоменеджера та функціонуючу систему
енергоменеджменту.
Також GIZ зміцнює позиції сторонніх компаній, що надають послуги
в сфері енергоефективності, проводячи для них необхідні тренінги.
На сьогодні навчання успішно пройшли представники з більш ніж 50
установ з усіх регіонів України, які тепер, зі свого боку, дбають про
заощадження енергоресурсів у громадах.
Окрім цього, завдяки проєктному механізму підтримки 13 міст вже
отримало фінансову допомогу загальним розміром близько
300 тис. грн на оплату 19 енергоефективних послуг, зокрема, з
енергоаудиту та розробки проєктної документації з
термомодернізації.
У рамках проєкту GIZ створило регіональну мережу експертів і
розробило Інтернет-платформу «МІСТО ЕМ» http://misto-em.org.ua,
що акумулює теоретичні знання та практичний досвід різних міст з
муніципального енергоменеджменту. Окрім 20 партнерських міст,
дана платформа надає також іншим містам та компаніям, що задіяні
у сфері енергоефективності, можливості для навчання та для
встановлення контактів.
GIZ також навчає та підтримує обмін знаннями та досвідом між
енергоменеджерами українських лікарень. Завдяки чому лікарні
вдосконалюють свою систему енергоменеджменту та, як наслідок,
заощаджують кошти, які надалі можна використати для покращення
медичного обслуговування пацієнтів. На сьогодні вже близько 20
лікарень активно співпрацюють з проектом.

Святослав Павлюк: „Малі громади вчаться
правильно користуватися послугами“
Святослав Павлюк, виконавчий директор асоціації
«Енергоефективні міста України», добре знайомий з діяльністю
проєкту «Енергоефективність у громадах ІІ» і розповідає:
«Впровадження такого проєкту є дуже важливим для
України. Проєкт надає підтримку не лише малим громадам,
яким до цього не приділялася достатня увага у рамках
міжнародних програм технічної допомоги, але й робить
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крок уперед, сприяючи розвитку нових локальних ринків:
постачальники послуг з енергоефективності проходять навчання,
створюються нові робочі місця, громадські будівлі стають
комфортнішими, а громади отримують нижче енергоспоживання.
У результаті, малі громади мають впровадити професійні
системи енергоменеджменту та навчитися правильно
співпрацювати з місцевими постачальниками послуг з
енергоефективності.»
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