ПРЕСРЕЛІЗ

17 червня 2015 р.
Місце проведення: конференц-зал бази зеленого туризму «Чайка» м. Гола Пристань, вул. Дніпрова, 78

Гола Пристань йде до енергетичної незалежності
У грудні 2014 року між Європейським Союзом, представленим Представництвом Європейського Союзу в Україні,
Херсонською обласною громадською організацією «Регіональна рада підприємців» (ХОГО «РРП») підписано контракт
ENPI/2014/342-088- ENI/2014/355-587 на реалізацію Проекту «Впровадження економічно-доцільної моделі сталого
енергетичного розвитку теплопостачання на прикладі теплового району міста Гола Пристань», що є одним з ключових
етапів реалізації Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста до 2020 року. Грант на реалізацію проекту отримано
в рамках конкурсу проектних заявок від Європейської Комісії «Регіональна програма сусідства - сталі урбаністичні
демонстраційні проекти на сході» (СУДеП).
17 червня пройде стартова зустріч проекту, під час якої буде презентовано основні цілі, ідеї проекту та перші кроки реалізації.
Серед широкого кола запрошених буде присутній Лешек Каспрович, ключовий експерт команди підтримки СУДеП, який
розповість про завдання та функції Команди підтримки.
На основі власного та міжнародного досвіду фахівцями ХОГО «РРП» була сформована «Концепція реформування регіональної
енергетики в Україні». Вона полягає в тому, що спочатку необхідно інвестувати у скорочення енергоспоживання в будівлях з
одночасним навчанням персоналу і клієнтів, а потім - у реконструкцію котлів та мережі опалення, з урахуванням зниженої
потужності, і заміщенням викопних джерел енергії на поновлювані, а не навпаки. В результаті кошти витрачаються значно
раціональніше.
Впровадження Концепції розпочато партнерами ще у 2011 році. Даний Проект є логічним продовженням попередньої
цілеспрямованої роботи в рамках проекту ЄС «Впровадження енергозберігаючих технологій в дитячих садочках міста Гола
Пристань». За рахунок реалізації енергоефективних заходів споживання будівлями енергетичних ресурсів скоротилося на 50%.
Проектом «Впровадження економічно-доцільної моделі сталого енергетичного розвитку теплопостачання на прикладі
теплового району міста Гола Пристань» передбачені термомодернізація та впровадження енергоефективних заходів у школі
№1, впровадження додаткових енергоефективних заходів у дитячому садку №1 «Олімпієць», заміщенням природного газу
біопаливом на котельні, яка опалює ці заклади, та удосконалення структури енергоменеджменту згідно з міжнародним
стандартом ISO 50001.
Таким чином, окрім економії коштів муніципального бюджету, суттєвого скорочення викидів парникових газів, підвищення
професіоналізму, організаційного та інституційного потенціалу міської адміністрації, буде зроблено вагомий внесок для
досягнення цілей «Угоди Мерів» і тиражування результатів у інших містах України.
Загальний бюджет проекту становить 881 863.00 Євро і, окрім гранту Європейського Союзу (700 000.00 Євро), для його
реалізації будуть мобілізовані кошти міського бюджету.
За детальнішою інформацією звертайтесь до прес-секретаря ХОГО «Регіональна рада підприємців» Ірини Яремко: ел.пошта: irina-yaremko@yandex.ru тел. +38 0552 48 51 02

Проект здійснює

Проект фінансується ЄС

ХОГО «Регіональна рада
підприємців»
Адреса:
м. Херсон, 73027
вул. Робоча, 78
Тел.: +38 0552 48 51 01
Факс: +38 0552 48 51 02

Представництво Європейського
Союзу в Україні
Адреса:
м. Київ, 01033
вул. Володимирська, 101
Тел.: +38 044 39 08 010
Факс: +38 044 39 08 015

Європейський Союз складається з 28 держав-членів та їх народів. Це
унікальне політичне та економічне партнерство, засноване на цінностях
поваги до людської гідності, свободи, рівності, верховенства права і прав
людини. Понад п’ятдесят років нам знадобилось для створення зони миру,
демократії, стабільності і процвітання на нашому континенті. Водночас нам
вдалось зберегти культурне розмаїття, толерантність і свободу особистості.
ЄС налаштований поділитись своїми цінностями та досягненнями з
країнами-сусідами ЄС, їх народами, та з народами з-поза їх меж.

