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Фонд енерго
ефективності – шлях
до зменшення енерго
споживання та викидів
парникових газів
Фонд енергоефективності надає гранти
на енергоефективні заходи

Виклик: Неефективне споживання енерго
ресурсів супроводжується втратами для
домогосподарств, держави та довкілля
Рівень споживання енергії в Україні є надзвичайно високим,
особливо в порівнянні з країнами Європейського Союзу. Ціни на
енергоносії постійно зростають, частково через залежність країни
від їхнього імпорту. Окрім того, у 2018 році уряд України зменшив
дотування цін на газ для населення. Це призвело до їх небувалого
зростання: порівняно з 2014 роком, нині споживачі платять на 600
відсотків більше. Для підтримки малозабезпечених верств населення
держава змушена була збільшити обсяги виплати соціальних
субсидій, які, в свою чергу, лягають тягарем на державний бюджет.
Зазнає втрат не лише населення та держава, а й навколишнє
середовище, адже Україна викидає втричі більше вуглекислого
газу на одиницю продукції ніж країни ЄС.
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Наш підхід: Підвищення рівня енерго
ефективності та зменшення обсягів викидів
парникових газів

Інфрачервона камера показує втрати тепла в будинку

Наприкінці 2015 року уряд України затвердив Національний план дій
з енергоефективності. План передбачав скорочення енергоспоживання
на 9% до 2020 року, насамперед за рахунок підвищення рівня енергоефективності. Так було створено Фонд енергоефективності для
підтримки впровадження енергоефективних заходів та термо
модернізації житлових будинків: завдяки утепленню та встановленню
сучасних систем теплопостачання житлові будинки споживатимуть
менше енергії, а домогосподарства заощаджуватимуть кошти на
комунальних послугах. Оскільки власники житла зазвичай не готові
самостійно фінансувати комплексні енергоефективні заходи, Фонд
надаватиме гранти на співфінансування таких заходів. В перспективі
це дозволить державі не лише скоротити обсяг субсидій, але й
зменшити викиди вуглекислого газу. Отже, Фонд покликаний
надавати підтримку населенню України та допомагати країні в
реалізації її кліматичних цілей.

Фонд фінансується за рахунок коштів Держбюджету України,
фінансової підтримки Європейського Союз та уряду Німеччини.
Внесок Німеччини становить 20 мільйонів євро. За дорученням
уряду Німеччини GIZ підтримує створення і налагодження роботи
Фонду. Спільними зусиллями партнери розробляють необхідні
структуру, програму, стратегію та інші операційні документи для
Фонду. В організаційній структурі Фонду передбачено технічний офіс,
до функцій якого належать розгляд і затвердження заявок на участь
у програмі Фонду. Окрім того, технічний офіс забезпечує технічний
супровід та моніторинг проектів. Напрацювання та здобутий досвід
будуть надалі спрямовані на покращення програми Фонду та його
роботи в цілому.
План модернізації системи теплопостачання в будинку

Наші результати: Від фахових знань до
комплексних рішень
Близько 50 фахівців команди Фонду пройдуть профільну
підготовку та навчання, зокрема команда технічного офісу Фонду,
аби проводити належну технічну оцінку заявок та проектів.
До кінця 2019 року близько 70 енергоаудиторів пройдуть
комплексний курс підготовки з проведення енергоаудиту
житлових будинків та заповнення заявок на участь будинків у
програмі Фонду.
Очікується, що після закінчення курсу енергоаудитори підготують
ще орієнтовно 350 енергоаудиторів.

Програма підготовки енергоаудиторів

Юлія Головатюк-Унгуряну:
“Національна історія успіху”
Юлія Головатюк-Унгуряну, директор Фонду енергоефективності,
добре розуміючи проблеми в житловому секторі країни, зазначає,
що Фонд дуже швидкими темпами налагоджує роботу:
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“Залишилися останні підготовчі кроки до того моменту, коли ОСББ
зможуть масово подавати заявки та проводити заходи з енерго
ефективності. Ми дуже вдячні GIZ за підтримку, яку вони надають
нам за дорученням уряду Німеччини. Ми віримо, що Фонд, як інструмент
фінансової підтримки, стане національною історією успіху. Комплексна
термомодернізація житлового сектору дозволить підвищити рівень
енергоефективності як окремих будинків, регіонів, так і держави в
цілому, зменшити витрати на комунальні послуги та підвищити
рівень комфорту для власників житла, а також сприятиме скороченню
викидів парникових газів та виконанню міжнародних зобов’язань у
сфері енергоефективності, які Україна взяла на себе”.
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