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ОПИС ТРАНСКОРДОННОЇ ЗОНИ ВАСЛУЙ, ЛЕОВА, ХИНЧЕШТИ, ІЗМАЇЛ 

1.1 ТРАНСКОРДОННА ЗОНА 

1.1.1 Місцезнаходження 

 Транскордонна зона яка є частиною стратегії складається з зон відповідальності 

місцевих адміністрацій Повітова рада Васлуй (RО), Районноі ради Хинчешти та Леова (MD) 

та Виконавчий комітет міста Ізмаїл (UA).  

 Зона не має  ні адміністративного ні юридичного статусу та не є наддержавним 

формуванням, та представляє собою орієнтовну розмежування, яка охоплює всі чотирі 

адміністративні одиниці за для закладення загальних рамок для політичного 

спіпробітництва, економічного та соціального у напрямку змешення споживання енергії у 

послугах та адмінстративних будівлях, через покращення енергоефективності та 

використання відновлених джерел енергії.  

Зона охоплює територію 809027 Ге з населенням 709619 мешканців: 

 

Країна Румунія Молдова Україна Транскордонна 
Зона АТО Уезд Васлуй Район Хинчешти Район Леова Місто Ізмаїл 

Площа (Га) 531840 147213 76474 53500 809027 

Населення (осіб) 451197 129847 56175 72400 709619 
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2. ТРАНСКОРДОННИЙ ІНВЕНТАР ВИКИДІВ (ITE)  

2.1 Результати  

Транскордонний інвентар викидів показав, що у будівлях та комунальні послуги які 

були адмінистрованні партенерами проекту "Енергія транскордонна ціність", у 2013 р. 

кінцеве споживання енергії було  381170 MWh, та викіди СО2 які були генеровані цим 

споживанням були 105600 тон.  

У середньому одне звичайне дерево щорічно переробляє у середньому 6 кг СО2, для 

переробки СО2 який був генерований цим споживанням, треба посадити та виростити 17 

міліонів дорослих дерев.  

Кінцеве щорічне споживання будівель та комунальних послуг адміністровані 

партнерами  537kwh/мешканця, та викіди СО2 149 кг/мешканця. 

По цім двом головним категоріям, кінцеве споживання виглядає слідуючим чином: 

 споживання енергії пов`язана з будівлями та обладненням/устаткування  

представляє 27% з кінцевого споживання,  та той пов`язаний з транспортом 73%  

 викиди СО2 завдяки використаню енергії у будівлях, обладнення та 

устаткування представляют 32% з загальної кількості викидів, та ті що були генеровані 

транспортом 68%. 
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Аналіз підкатегорії споживання показує що сфера "Приватний та комерційний 

транспорт" - який включає споживання пального при викорстиання автомобілів физичних та 

юридичних осіб на громадських дорогах адміністративно територіальних одиниць партнерів, 

має найвищу долю як у кінцевому споживаню енергії у транкордонній зоні, так і кількість 

згенерованих викидів (73%, відповідно 68%): 

 

Підкатегорія діяльності Кінцеве споживання Викиди СО2 

ОВ МВт⋅ч Відсоток Т Відсоток 

Будівлі, устаткування/обладнення комунальні (Аква) 24529 0.064 9281 0.088 

Управління відходами 6339 0.017 1692 0.016 

Будівлі, устаткування/обладнення Загальні послуги 4875 0.013 1538 0.015 

Будівлі, устаткування/обладнення Освіта 27739 0.073 9042 0.086 

Будівлі, устаткування/обладнення Здоров’я 26318 0.069 8147 0.077 

Будівлі, устаткування/обладнення Культура 4421 0.012 1278 0.012 

Будівлі, устаткування/обладнення Соціальний захист 
та соціальна допомога 

9119 0.024 2527 0.024 

Будівлі, устаткування/обладнення КФРДМ 1335 0.004 348 0.003 

Міський парк 3790 0.010 961 0.009 

Громадський транспорт 27567 0.072 7360 0.070 

Приватний та комерційний транспорт 245138 0.643 63424 0.601 
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Головна категорія "Будівлі та обладнення/устаткування", підкатегорії діяльності були 

розділені по двох напрямках: 

 "Будівлі та комунальні послуги" - який включає кінцеве використання енергії, 

відповідно викиди СО2 з сфери комунальних послуг та адміністрування (включно 

муніціпальний парк) 
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  "Комунальні послуги" - які включають кінцеве споживання енергії, відповідно 

викиди СО2 зі сфери водопостачання, каналізації та очищення стічних вод, менеджмент 

відходів, обслуговування доріг. 

В залежності від цього групування, результати інвентарізації показують на той факт, 

що сфера будівель та комунальних послуг споживають 20% з кількості щорічної енергії та 

вибрасує 22% з загальної кількості викидів СО2:  

 

Галузь Кінцеве споживання Викиди СО2 

ОВ МВт⋅ч Відсоток Т Відсоток 

Соціальні комунальні послуги - загально 32203 0.084 11321 0.107 

Будівлі та соціальні послуги - загально 76262 0.200 23493 0.222 

Громадський транспорт 27567 0.072 7360 0.070 

Приватний та комерційний транспорт 245138 0.643 63424 0.601 

 

 

 

 
У сфері громадських будівель, більше всього енергії споживають будівли освітніх 

закладів, на другому місці знаходяться заклади охорони здоров`я:   

 

Будівлі, устаткування/обладнення Загальні послуги 4875 0.013 1538 0.015 

Будівлі, устаткування/обладнення Освіта 27739 0.073 9042 0.086 

Будівлі, устаткування/обладнення Здоров’я 26318 0.069 8147 0.077 

Будівлі, устаткування/обладнення Культура 4421 0.012 1278 0.012 

Будівлі, устаткування/обладнення Соціальний захист 
та соціальна допомога 

9119 0.024 2527 0.024 

Міський парк 3790 0.010 961 0.009 

Будівлі та соціальні послуги - загально 76262  23493  
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В залежності від векторів носіїв енергії, кінцеве споживання енергії виглядає 

слідуючим чином: 

 енергія накопичена у авто пальне, 75% 

 енергія накопиченная у природному газі який використовується для обогріву, 

підготовка теплої води, 11% 

 електрична енергія, 8% 

 обігрів у центральних системах, 4% 

 вугілля, 1% 

 Дрова, 1% 

 Біомаса, 0,4% 

 
 

Кінцеве споживання енергії 

Використані палива 

Поновлювані 

джерела 

енергії 

Всього 

Електро- 

енергія 

Тепло-

енергія 

Природний 

газ 

Зріджений 

газ 

Дизельне 

паливо 
Бензин Вугілля 

Інші 

види 

палива 

(дрова) 

Інші види 

біомаси (сіно, 

пелети) 

 

30827 13295 43454 72 169653 115984 3847 2673 1363 381169 
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У випадках будівель та комунальних послуг, в залежності від векторів носіїв енергії, 

кінцеве споживання енергії виглядає слідуючим чином: 

 енергія накопиченная у природному газі який використовується для обогріву, 

підготовка теплої води, 56% 

 обігрів у центральних системах, 17% 

 електрична енергія, 11% 

 енергія накопичена у авто пальне, 5% 

 уголь, 5% 

 Дрова, 4% 

 Біомаса, 2 % 

 

 
 

Кінцеве споживання енергії будівлі та соціальні послуги 

Використані палива 

Поновлювані 

джерела 

енергії 

Всього 

Електро- 

енергія 

Тепло-

енергія 

Природний 

газ 

Зріджений 

газ 

Дизельне 

паливо 
Бензин Вугілля 

Інші 

види 

палива 

(дрова) 

Інші види 

біомаси (сіно, 

пелети) 

 

8661 13295 42560 72 959 2832 3847 2673 1363 76262 
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У випадках будівель та комунальних послуг, в залежності від векторів носіїв енергії, 

викиди СО2 виглядають слідуючим чином: 

  природний газ який використовується для обігріву, підготовки теплої води, 

37% 

 обігрів у центральних системах, 33% 

 електрична енергія, 16% 

 автомобільне пальне, 4% 

 уголь, 6% 

 Дрова, 4% 

 біомаса, 0 % 

Класіфікація викидів стосовно енергетичних векторів, виходить що:  

 незважаючи на те, що природний газ представляє 56% з загального 

споживання, викиди згенеровані ім досягають лише 37% з загального  

 у випадку центрального опалення (Ізмаїл), викиди згенерованні мають більшу 

загальну частку (33%), чим мають споживання енергії (17%)   
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Викиди СО2 будівлі та соціальні послуги 

Використані палива 

Поновлювані 

джерела 

енергії 

Всього 

Електро- 

енергія 

Тепло-

енергія 

Природний 

газ 

Зріджений 

газ 

Дизельне 

паливо 
Бензин Вугілля 

Інші 

види 

палива 

(дрова) 

Інші види 

біомаси (сіно, 

пелети) 

 

8661 7778 8597 16 256 705 1400 1045 0 23493 
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2.2 Основне повідомлення    

Рівень посилання для становлення цілі  Стратегії це рік 2013.  

У Транскордонному Інвентарізації Викидів прорахованні лише викиди СО2 згенеровані 

кінцевим споживанням енергії гроамдських будівель, комунальних послуг адміністровані 

партнерами проекту "Енергія транскордонна цінність" 

Щорічне кінцеве споживання енергії та викиди СО2 це показники для мониторінгу 

реалізації завдань Транскордонної стратегії та Місцевим Планам для Дії. 

Фактори викидів СО2 сприймаются за принципом Standard Intergovernmental Panel 

on Climate Change. 

Кінцеве споживання енергії у 2013 р. з транскордонної зони проекта була у кількості  

381170 MWh, та викиди CO2 згенерованні цим споживанням були 105600 тони. 

 На мешканця, кінцеве щорічне споживання будівель та комунальних послуг 

адміністровані партнерами  537kwh/мешканця, та викіди СО2 149 кг. 

Ідендифіковані проблеми: 

 необхідність зменшення споживання енергії у сфері громадьского транспорту, 

тому що важлива частка цього у кінцевому споживанні енергії та викидів згенеровані 

споживанням пального використаного на переміщення автомобілів фізичних та юридичних 

осіб на дорогах партнерів проекту (73%, відповідно 68%) 

 необхідність зменшення споживання енергії у будівлях де проводять свою 

діяльність - заклади освіти, соціальний захіст, адміінстрація, культура, має другу частку у 

споживанні кінцевої енергії (20%)  

 Необхідно скоротити викиди CO2, якщо джерела тепла в централізованій 

системі для тих, хто використовує вугілля як паливо або дрова, так як коефіцієнти викидів 

CO2 вище, ніж при використанні палива з біомаси або природного газу. 

 законодавча база -є різною у кожній державі - партнерів (послуги з управління 

ЖКГ, медичних або освіта) та технічний стан - різні конструкції будівель, обладнання та 

споруд, розвиток місцевих планів дій, має необхідність індивідуального підходу для кожного 

випадку та конкретнi напрямки кожного партнера, починаючи з інвентаризації викидів, 

проведеної на рівні кожного партнера, і в поєднанні з енергоаудиту громадських будівель, 

потенціал використання відновлювальних джерел енергії, а також попередній енергоаудит 

комунальних послуг.   
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3.  Енергоаудит громадських будівель 

3.1 Енергоспоживання і пов'язані з цим викиди в громадських будівлях в 

прикордонній зоні  

Споживання енергії в громадських будівлях в зоні охопленiй проектом без 

автомобільного палива парка автомобілів у кількості 72471 MWh, що становить 19% від 

загального обсягу споживання. 

Викиди CO2 пов'язані з споживанням в кількості 22532 тонн (21,3%): 

Галузь Кінцеве споживання Викиди СО2 

ОВ МВт⋅ч Відсоток Т Відсоток 

Будівлі, устаткування/обладнення Загальні послуги 4875 0.067 1538 0.068 

Будівлі, устаткування/обладнення Освіта 2739 0.383 9042 0.401 

Будівлі, устаткування/обладнення Здоров’я 26318 0.363 8147 0.362 

Будівлі, устаткування/обладнення Культура 4421 0.061 1278 0.057 

Будівлі, устаткування/обладнення Соціальний захист 
та соціальна допомога 

9119 0.126 2527 0.112 

Соціальні комунальні послуги - загально 72471  22532  

 

  
 

Частка споживання енергії та пов'язаних з ними викидів в будівлях, державних послуг 

показано на наступних графіках: 
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Визначені загальні проблеми: 

 всі будівлі мають низький рівень продуктивності енергії; 

 споживана енергія може бути зменшена щонайменше на 27% без нормованого 

споживання для будівель частково відновлених, для інших будівель потенційне скорочення 

вище (до 68% від нормованого споживання); 

 фактична економія енергії може бути в деяких випадках, навіть вище, ніж по 

теоретичним оцінками ("Єлена Ферего" Бирлад, DGASPC Васлуй); 

 підвищення енергоефективності громадських будівель і споруд необхідно для 

дотримання гигро-теплового комфорту, оскільки масовий "витік" енергії назовні, призводять 

до вирішення обмеження параметрів теплової потужності - відношення ситуаціi в таблиці 

нижче, споживання реалізоване у 2013 нижче, ніж звичайно;   

 професіоналізм і соціальна відповідальність здійсненні на стадіях 

проектування, впровадження та експлуатація може призвести до скорочення споживання 

енергії більше, ніж ті, які були оцінені на основі існуючих методів розрахунку, навіть для 

будинків з особливою архітектурою - ситуація продемонстрована наслідками модернізації 

музея Бирлад у його споживанні на 2013 році. 

 

Рапортований на зафіксоване споживання у 2013 р. – рік у якому зима була дуже 

теплою, на рівні громадських будівель які є ціллю проету, економія потенційноi енергії  

становить не менш 21700 MWh щорічно, та щорічне зменшення викидів СО2 не менш 

6800 тонн. 
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Оброблений результат енергоаудитів показано в наступній таблиці: 
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3.2 Споживання енергії та викиди громадських будівель на рівні 

Виконавчого Комітету м. Ізмаїл 

3.2.1 Споживання енергії і викиди CO2 у 2013 році 

Грунтуючись на даних, наданих команди впровадження, ми знаходимо, що в 2013 

році в громадських будівлях, прямо або опосередковано Районної Ради Леова, було 

споживано енергії - 27353 MWh у результаті у атмосферу потрапило 11436 тонн CO2. 
 

 
 

Споживання у сфері комунальних послуг виглядає наступним чином: 

a. Медичні установи; 

b. Освітні установи; 

c. Установи соціального захисту; 

d. Установи культури; 

e. Адміністративні послуги. 
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Визначені проблеми: 

 природний газ використовується для підігріву, являє собою 37% від споживання, 

але видали тільки 14% викидів CO2 

 середньорічне споживання на опалення в закладах охорони здоров'я є надзвичайно 

високим (606 кВтг / м² * рік), який показує високу ступінь втрат. 

 середньорічне споживання на опалення в державних установах становить 110 кВтг 

/ м2 * рік це половина без закладів культури, соціального чи управління, та 18% з лікарні, 

що показує що не забезпечено мікросередовище необхідне для проведення високого 

освітнього рівня: 
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груп) 

№ 
 

Назва організацій(ї):  Загальна  
площа 
 

Загальний 
об'єм 

опалення 

Площа 
зовнішніх 
    стін  
включно  

столярня 

Загальна 
площа 

столярня 

Кількість  

 

користува 
чів 

О.В. [m 2 ] [m 3 ] [m 2 ] [m 2 ] осіб Gcal MWh [Nmc] MWh [To] MWh mc MWh [KWh] MWh m 3 MWh MWh kWh/ mp kWh/mp 
0 I.  II. III.  IV.  V.  VI.  VII.  VIII. IX.  X. XI.  XII.  XIII.  XIV. 
1 

Міська рада,  
Районна рада 4737 49006 3655 781 205 471 547 71340 672 0 0 0 0 231847 232 2296 1219 1451 257 306 

2 
Освітні заклади 
(школи, дитячі садки) 81484 206722 29402 13075 12658 5359 6229 203900 1920 267 775 11 20 1182987 1183 42241 8943 10126 100 124 

3 
Медичні заклади (лікарні,  
клініки, медичні кабінети) 

20762 93447 - - 1447 4858 5646 720819 6789 52 151 0 0 992544 993 40744 12586 13578 599 654 

4 
Культурні заклади 
(театри, музеї, культурні 
центри, тощо) 

7405 39150 8442 1163 352 580 674 72340 681 56 161 34 60 129460 129 3110 1577 1707 183 230 

5 
Заклади соціального 
захисту (захист дітей,  
вразливих соціальних 1337 5613 1202 202 61 171 199 13490 127 45 130 0 0 34400 34 285 456 490 244 367 

Щорічне споживання 
(2013),  електро-  

енергія  

Щорічне 

спожива

ння 

(2013), 

питна 

вода 

Щорічне 

споживан

ня енергії 

всього 

Щорічне 

спожива

ння 

теплопо

постача

ння 

Щорічне споживання (2013),  паливо для опалення  та гаряча вода 

Питоме 

спожива

ння 

теплопос

тачання 

Питоме 

спожива

ння 

енергії 

всього 
Централізована система   

теплопостачання 
Газ Вугілля Дрова 

ПРОЕКТ: ,,ЕНЕРГІЯ - ТРАНСКОРДОННИЙ РЕСУРС", КОД MIS ETC 1842 
СПІЛЬНА ОПЕРАЦІЙНА ПРОГРАМА РУМУНІЯ - УКРАЇНА - РЕСПУБЛІКА МОЛДОВА 2007 - 2013 
ГОЛОВНИЙ ПАРТНЕР: ПОВІТ ВАСЛУЙ 
ПАРТНЕРИ: РАЙОННА РАДА ХИНЧЕШТИ (РЕСПУБЛІКА МОЛДОВА), РАЙОННА РАДА ЛЬОВА (РЕСПУБЛІКА МОЛДОВА), ІЗМАЇЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА (УКРАЇНА) 

ЛИСТ 1 Інформація  Громадські Будівлі 
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3.2.2 Оцінка термотехничної ефективності, рівень теплового захисту будівель 

та енергоефективності об'єктів, пов'язаних з Рішення - Енергоаудит  

Для оцінки поточної ситуації та термотехничної продуктивності будівельних 

елементів існуючих будівель в галузі управління Виконавчого комітету м. Ізмаїл в рамках 

проекту «Енергія, транскордонна цінність" енергетичний аудит був проведений у 

чотирьох громадських будівель: 

 Центральна лікарня м. Ізмаїл, Проспект Соворова,  3928 м2; 

 Центральна лікарня, психіатричне відділення в місті Ізмаїл,, 678 м2;
 
  

 Перинатальний центр міста Ізмаїл, 4344 м2; 

 Пренатальний центр, 1007 м2 

Всі будівлі забезпечені теплової енергії для нагріву через централізовану систему 

постачання від теплових електростанцій "TM Ізмаїлтеплокомуненерго" з використанням 

природного газу у якості палива. 

Завдання енергоаудіту: 

 аналіз зовнішніх будівель: 

 стіни; 

  горище і дах; 

 вікна і зовнішні двері; 

  підвал і цоколь. 

  дослідження інженерної системи будівель / приміщень: 

 система опалення; 

 система вентиляції; 

  розрахунок статті витрат  

Кліматичні загальні характеристики будівель де провели аудит: 

 кліматична зона (Україна): III; 

 опалювальний період: 153 діб; 

 число градусо-днів опалення : 3106; 

 середня температура на період опалення: 1.7
o
C; 

 середня щорічна температура: 10.6
o
C; 

 зовнішня мінімальна температура: - 14
o
C; 

 зовнішня температура, - 14 гр; 

 відносна вологість: 50%. 

 

Висновки: 

 недостатній рівень теплового захисту огороджувальних конструкцій (зовнішніх 

стін, горища і даху), які мають теплові втрати в 2 рази вище, ніж звичайно; 

 система розподілу тепла характеризується як незадовільна через фізичний знос 

системи, відсутність системи регуліровки (тепловий, гідравлічний, екологічний) та 

автоматизації;  

 відсутність термоізоляції проводників; 

 система вентиляції, де встановлена, характеризується як задовільна; 

 гаряча вода вироблена з використанням електроенергії. 
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Пропоновані заходи: 

 теплоізоляція стін; 

 заміна старих вікон і дверей на нові з кращими властивостями енергозберігання; 

 установка власного центрального опалення для виробництва теплової енергії; 

 модернізація системи розподілу тепла для опалення та гарячого водопостачання, в 

тому числі управління / настройки його в залежності від температури зовнішнього повітря; 

 встановлення сонячних панелей для гарячої води. 

 

Перинатальний центр в місті Ізмаїл: 

 рік побудови 1971 останній ремонт у 2001 році; 

 розташований на першому поверсі будівлі з п'яти поверхів; 

  матеріал стін: керамічна цегла, хороший стан; 

 вікна з дерев'яних столярних виробів до 95%, з подвійним склінням показує витоку 

повітря, поганий стан; 

 обладнення будівлі, не відповідне. 
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Заходи та запроповані економічні показники: 

Назва заходу Щорічна економія Вартість 

інвестиції 

(UAH) 

Відновлювальний 

період (РОКИ) 

KWh*рік Вартість 

(UAH) 

  

Термоізоляція стін 82620 80662 501600 6.2 

Ізоляція підлоги на останньому 

рівні 

46279 45183 605000 13.4 

Заміна існуючих вікон, дверей на 

більш енергоефективних  

42863 41848 212160 5.1 

Модернізація внутрішнього 

обладнення  

29818 29146 127340 4.4 

Обобщение 201580 196838 1446100 7.3 

 

Перинатальний центр в Ізмаїлі 

 рік побудови 1970 останній ремонт у 2000 році; 

 nr. рівнів : P+3E; 

  матеріал стін: цегла, стан задовільний (R = 0.78 m
2*

K/W); 

 вікна замінені в розмірі 88% з алюмінєвих столярних виробів, столярні дерев'яні 

(12%), старіння, без подвійного скління, є виток повітря, стан незадовільний; 

 обладнення будівлі не відповідне. 

 гаряча вода за допомогою електричних котлів; 

 відповідна система вентиляції. 
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Заходи та запроповані економічні показники: 

Назва заходу Щорічна економія Вартість 

інвестиції 

(UAH) 

Відновлювальний 

період (РОКИ) 

KWh*рік Вартість 

(UAH) 

  

Термоізоляція стін 92883  
 

188312 1105940 5.9 

Ізоляція підлоги на останньому 

рівні 

39757 38815 473400 12.2 

Заміна існуючих вікон, дверей на 

більш енергоефективних  

43484 42453 133080 3.1 

Модернізація внутрішнього 

обладнення  

113493 110803 425350 3.8 

Установка котельної на біомасі  189480 1697850 9.0 

Обобщение 389617 569864 6180000 6.7 

 

Центральна лікарня, психіатричне відділення в місті Ізмаїл 

 рік побудови 1953 останній ремонт у 2008 році; 

 nr. рівнів : P+2E; 

  матеріал стін: цегла, стан задовільний (R = 0,79 m
2*

K/W); 

 пошкоджений дах: 

 вікна замінені в розмірі 16% з алюмінєвих столярних виробів, столярні дерев'яні 

(84%), старіння, без подвійного скління, є виток повітря, стан незадовільний; 

 обладнення будівлі не відповідне. 

 гаряча вода за допомогою електричних котлів; 

 відповідна система вентиляції. 
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Заходи та запроповані економічні показники: 

Назва заходу Щорічна економія Вартість 

інвестиції 

(UAH) 

Відновлювальний 

період (РОКИ) 

KWh*рік Вартість 

(UAH) 

  

Термоізоляція стін 67400 65803 375375 5.7 

Ізоляція підлоги на останньому 

рівні 

14598 14252 168750 11.8 

Заміна існуючих вікон, дверей на 

більш енергоефективних  

35408 35570 166200 4.8 

Модернізація внутрішнього 19940 19492 53950 2.8 
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обладнення  

Узагальнення 137347 134117 764275 5.7 

 

Центральна Лікарня міста Ізмаїл, 

 рік побудови 1953 останній ремонт у 2008 році; 

 nr. рівнів : S+P+2E; 

  матеріал стін: ракушняк, стан задовільний (R = 0.78 m
2*

K/W); 

 дах з хвилястих азбестоцементних досок, пошкоджено; 

 вікна замінені в розмірі 13% з алюмінєвих столярних виробів, столярні дерев'яні 

(84%), старіння, без подвійного скління, є виток повітря, стан незадовільний; 

 обладнення будівлі, не відповідне. 

 відсутність термоізоляції проводників; 

 гаряча вода за допомогою електричних котлів; 

 
 



Стратегія скорочення споживання традиційних джерел енергії у сфері 
комунальних послуг транкордонної зони Васлуй, Льова, Хинчешти, Ізмаїл 

 

29 
 

 
 

 



Стратегія скорочення споживання традиційних джерел енергії у сфері 
комунальних послуг транкордонної зони Васлуй, Льова, Хинчешти, Ізмаїл 

 

30 
 

Заходи та запроповані економічні показники: 

Назва заходу Щорічна економія Вартість 

інвестиції 

(UAH) 

Відновлювальний 

період (РОКИ) 

KWh*рік Вартість 

(UAH) 

  

Термоізоляція стін 235124 230000 1292000 5.6 

Заміна даху та підлоги ізоляції на 

останньому рівні 

44726 43750 623250 14.2 

Заміна існуючих вікон, дверей на 

більш енергоефективних  

232018 226525 810840 3.6 

Модернізація внутрішнього 

обладнення  

98305 95975 396550 4.1 

Узагальнення 610174 596000 3122000 5.2 

 

3.2.3 Фінансування 2014 - 2020 роки 

Можливості фінансування робіт для зменшення звичайних витрат енергії шляхом 

підвищення енергоефективності є невизначеним. 

Фінансування передбачено в Угоді про асоціацію між Європейським Союзом і його 

державами-членами, з одного боку таУкраїни з іншого боку, пропонує реальну можливість 

отримання співфінансування для інвестицій або заходів, визначених необхідними для 

досягнення цілей проекту "Енергія, транкордонна цінність".  
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3.2.4 Основне повідомлення 

Середньорічна втрата енергії зафіксована в перевірених будівлях, значно вище ніж 

середніх значень, записаних в аналогічних установах партнерів проекту і значно вище 

середньоєвропейського рівня. 

Термін служби теплових установок перевищений, нестача фінансових ресурсів 

сприяють вартості теплової енергії, отриманої в централізованій системі. 

Дах будівлі немає теплоізоляції або є застарілим (хвилясті азбестоцементні 

дошки), що значно підвищує зовнішні втрати. 

середньорічне споживання на опалення в державних установах становить 110 

кВтг / м2 * рік, це половина без закладів культури, соціального   управління, та 18% з 

лікарень, що показує що не забезпечено мікросередовище, необхідне для проведення 

високого освітнього рівня: 

Вік будівлі та споруд, брак фінансових ресурсів для заміни або підтримки їх 

належним чином, мають ефект значних втрат енергії на навколишнє середовище, 

втрата звичайних енергетичних ресурсів і неадекватних умовах мікроклімату діяльності 

в нормальних громадських будівлях. 

Енергоаудіт реалізованний у рамках проекту “Eнергія транкордонна ціність” 6 

державних установ Виконавчого комітету міста Ізмаїла, показує недостатній рівень 

теплового захисту будівель який мають високий ступень зносу. 

Нинішня ситуація створює потенціал для зниження споживання енергії, 

принаймні, 40% у випадку робіт з ремонту теплової реабілітації / модернізації та енергії 

плкриття будівлі об'єктів. 

Можливості фінансування робіт для зменшення звичайних витрат енергії шляхом 

підвищення енергоефективності є невизначеним. 

Фінансування передбачено в Угоді про асоціацію між Європейським Союзом і його 

державами-членами, з одного боку та України з іншого боку, пропонує реальну 

можливість отримання співфінансування для інвестицій або заходів, визначених 

необхідними для досягнення цілей проекту "Енергія, транкордонна цінність".  
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4. ПОТЕНЦІАЛ ПОНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ 

4.1 ВСТУП 

Аналіз поточної ситуації з точки зору потенційного використання поновлюваних 

джерел в транкордонній зоні, був спрямований на виявлення якою мірою природний 

потенціал та існуючі технології, які застосовуються в приміщеннях передбачає інвестиції у 

виробництво і використання поновлюваних джерел енергії в будівлях і комунальних 

послуг, для того, щоб скоротити звичайні споживання енергії, скорочення викидів CO2 і 

підвищення енергетичної ефективності. 

Враховуючи необхідність забезпечення збіжності місцевої політики з урахуванням 

національної політики, європейської чи міжнародної, використання потенціалу 

відновлюваних джерел енергії також проаналізовані з точки зору існуючих в 

національному контексті відносно досягнень кожного партнера, зміни і події, що 

відбуваються в національному та європейському плані законодавства та програми 

фінансування. 

Аналіз поточної ситуації було проведено в галузі поновлюваних джерел де 

дослідження показують позитивний досвід потенційного використання в будівлях  

комунальних послуг, керованих партнерами по проекту "Енергія, транкордонна ціність". 

Визначення 

Директива  2009/28 / EC Європейського парламенту та Ради стосовно просування 

використання поновлюваних джерел енергії, застосовуються такі визначення: 

 "відновлювальні джерела енергії" означає енергію з відновлюваних джерел, 

відмінних від викопного, а саме сонячна, вітряна, аеротермічна, геотермальна, 

гідротермальна та енергії океану, гідроенергетика, біомаса, біогазу, газу з очисних споруд 

та біогаз; 

 "аеротермічна енергія" означає енергію, запасену у вигляді тепла в навколишньому 

повітрі; 

 "геотермальна енергія" означає енергію, запасена у вигляді тепла під поверхнею 

твердої землі; 

 "Гідротермальна енергія" означає енергію, запасену у вигляді тепла в поверхневих 

водах; 

 "біомаса" означає біорозкладана частина продукції, відходів і залишків 

біологічного походження в сільському господарстві (у тому числі рослинних і тваринних 

речовин), лісового господарства та пов'язаних з ним галузей промисловості, включаючи 

рибальства та аквакультури, а також біорозкладаного фракції промислових і побутових 

відходів; 

 "біорідина" означає рідке паливо, вироблене з біомаси для енергетичних цілей 

інших ніж для транспорту, в тому числі для електроенергії, енергія призначена для 

опалення; 

 "біопаливо" означає рідке або газоподібне паливо для транспорту, отриманий з 

біомаси 

 "валове кінцеве споживання енергії" означає енергетичні товари, що поставляються 

для енергетичних цілей в промисловості, транспорті, домашнє господарство, послуги, 

включаючи комунальні послуги, сільське господарство, лісове господарство і 
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рибальство, в тому числі споживання електричної і теплової енергії сектора електроенергії 

та тепла, і втрати електроенергії і тепла при розподілі та транспортуванні. 

 «гарантія походження" означає електронний документ, який має єдину функцію 

надання доказів кінцевому споживачеві, що якась кількість енергії було вироблено з 

відновлюваних джерел відповідно до статті 3 (6) Директиви 2003/54 /ЕК; 

 "зобов'язання щодо відновлювальної енергії" означає національну схему підтримки, 

що вимагає від виробників енергії включати в себе певну частку виробництва 

відновлюваної енергії, яка вимагає від постачальників енергії   включення подачi певної 

пропорції поновлюваного джерела, або вимагають від споживачів енергії,  включити певну 

частку свого споживання енергії з відновлюваних джерел. Це включає в себе програми, за 

якими такі вимоги можуть бути задоволені за допомогою зелених сертифікатів;  

 "схема підтримки" означає будь-який інструмент, схему або механізм, що 

застосовуються державою-членом або групою держав-членів, що сприяє використанню 

енергії з відновлюваних джерел за рахунок зниження вартості цієї енергії, збільшуючи 

ціну, за якою він може бути проданий, або збільшення через облігації відновлюваної 

енергії чи інакше, обсяг купленої такої енергії; це включає, але не обмежується 

інвестиційною допомогою, звільненню від податків або їх скорочення, податкові 

повернення, схеми підтримки зобов'язанням для енергії з відновлюваних джерел, у тому 

числі з використанням зелених сертифікатів, а також прямі схеми цінової підтримки, в 

тому числі тарифи та сплати страхових внесків; 

Закон № 134 від 18/07/2012 для затвердження надзвичайной постанови уряду № 

88/2011 стосовно змін та доповнень Закону № 220/2008 для просування системи 

виробництвa енергії з відновлюваних джерел енергії: 

 біомаса лісових відходів означає: 

 залишки та відходи деревини у результаті експлуатації лісової маси (тонкого 

дерева, гілки, кора, тощо), визначені відповідно діючих нормативних актів: гілки 

діаметром менш ніж 6 см, кора, дерево гниле, викорчувані пні, тощо;  

 залишки деревени які залишились у результаті очистки лісу; 

 відходи від очищення гірських пасовищ; 

 відходи деревини від обрізки дерев муніципальними службами; 

 відходи деревени залишені на ділянках, уздовж доріг, під'їзних шляхів, а 

також уздовж берегів водоймищ та рік (наносне дерево). 

 енергетичні культури означають, сільськогосподарські або несільськогосподарські 

культури, призначені, зокрема, для виробництвa біопалива або виробництва біомаси, 

використовується для виробництва електроенергії та тепла. 
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4.2 НАЦІОНАЛЬНІ МЕЖИ 

4.2.1 УКРАЇНА  

4.2.1.1 Поточна ситуація 

Як описано вище, Україна є Договірною Стороною Енергетичного співтовариства, 

забов`язуючись включити у національне законодавствo Директиви 2009/28 / EC, 

починаючи з 1 січня 2014 року, і, встановивши національну мету на 2020 рік щодо частки 

ВДЕ в споживанні кінцевої мети. 

Через Рішення 2012/04 / MC-ENC від 18 жовтня 2012 Рада Міністрів CEN, Україна 

передбачається, що мета на 2020 рік буде складати 11% частка ВДЕ в кінцевому 

споживанні, в порівнянні з 5,5% в 2009 році. 

За даними річного звіту за 2013/2014 про реалізацію досягнень Енергетичного 

Співтовариства, опублікований Секретаріатом Енергетичного співтовариства з 1 серпня 

2014 року, в кінці 2013 року, оперативний потенціал відновлюваних джерел енергії в 

Україні без великих гідроагрегатів був 1182 МВт майже вдвічі більше, ніж наприкінці 

2012 року, в основному в вітрової та сонячної енергії.   

Загальна  встановлена потужність досягла 334 МВт - вітер, 748 МВт сонячна 

енергія -PV, 75 МВт у малих ГЕС,    в малих ГЕС, 17 МВт ТЕЦ - біомаси, та біогазу - 11,5 

МВт. Значний потенціал біомаси залишається невикористованним.  

Еволюція встановленої потужності вітрової енергії в Україні, показаний на 

наступному малюнку, взятий з сайту організації ,,The Wind Power”, Франція: 
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a. Просування та фінансування ВДЕ 

 

Основні закони та нормативна база України, які встановлюють основу просування 

поновлюваних джерел енергії Закон про електричну енергію,  альтернативних джерел 

енергії та альтернативних видів палива.  

У 2013 році був прийнятий Закон ринку електроенергії в якому усунені моделі 

єдиного покупця, яка призвела до введення двосторонніх угод, і створення балансуючого 

ринку. 

Закон також створив фонд для субсидування тарифів електроенергії для битового 

споживання і для фінансування будівництва когенераційних установок і нової 

енергетичної потужністю виробництва енергії з поновлюваних джерел. 

Основною організацією, відповідальною за реалізацію політики в галузі 

відновлюваної енергії є Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження 

(SAEE), яка знаходиться у віданні Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 

Був розроблений проект Національного плану дій з поновлюваних джерел енергії, 

який буде затверджений протягом 2014. 

Сприяння використання поновлюваних джерел енергії в Україні ґрунтується на 

двох категоріях заходів: пільгові тарифи для різних технологій та податкові пільги.  

Таким чином, через Закон електроенергії від 2009 року, з внесеними поправками, 

надається Національній комісії з регулювання енергетики (НКРЕ), відповідальність за 

затвердження тарифу на подачу електроенергії для кожного виробника електроенергії з 

поновлюваних джерел за видами альтернативного джерела енергії та електростанції до 1 

січня 2030. 

Таріфи засновані на так званих «зелених чинників», які міняються в залежності від 

потужності та відновлюваних джерел від 1,2 для вітру і малих гідростанцій, до 4,8 для 

фотоелектричних сонячних панелей. 

 Ці ставки будуть поступово знижуватися протягом наступних 15 років, тенденція 

зниження витрат на різні технології, в тому числі сонячних фотоелектричних панелей. 

Через поправки до Закону про електроенергію, з 2014 року введено тариф 

"зелений" для електроенергії, виробленої з біомаси твариного походження, побутових і 

промислових відходів, біогазу та малої гідроенергетики та знились "зелені коефіцієнти" 

для установки фотоелектричних сонячних панелів.  

Держава гарантує, що на протязі застовування зеленого тарифу всю вироблену 

електроенергію будуть закупати оптом оператор ринку Енергоринок, по встановленому 

зеленому тарифу. 

Також з 2014 року, приватні домашні господарства мають право продавати 

електроенергію вироблену в сонячних фотоелектричних установках нижче 10 кВт, 

безпосередньо постачальникам електроенергії, по пільговим тарифам відповідно до 

поправок до Закону про електроенергію. 

 Інші схеми підтримки використання відновлювальних джерел енергії є податкові 

пільги, а саме звільнення від податку на прибуток, пільги з ПДВ на ввезення певних 

товарів і скорочення 75% податку на майно на покупку землі для проектів з 

відновлюваних джерел енергії. 

 У цей час, нові зміни обговорюються в парламенті на розгляді зелених тарифів 
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(пільгових) і коефіцієнтів, в тому числі коефіцієнтів скорочення для сонячних парків 

потужністю, що перевищує 10 МВт.  

Закон електроенергії про введення місцевих заходів, прийнята в 2011 та 

переглянута у 2014 році, вимагає в якості попередньої умови для отримання пільгових 

тарифів на електроенергію, вироблену з відновлюваних джерел,  використовувати 

продукти, послуги та місцеву робочу силу в певний відсоток в залежності від місцевих 

поновлюваних джерел (30% енергії вітру, сонця та біомаси в липні 2014 та 50% після 

липня 2014). 

Починаючи з 2013 року була створена система гарантування походження 

електроенергії, виробленої з відновлювальних джерел та затверджено нові правила по 

зборах для підключення до національної мережі, що передбачає поділ затрат на 

підключення "п'ятдесят на п'ятдесят" між заявником виробника поновлюваних джерел 

енергії і оператором мережі. 

 Витрати понесені заявником будут відшкодовані оператором мережі протягом 10 

років.  

Виробники сонячної та вітрової енергії мають забов`язання передати  оператору 

мережи, кількісний прогноз та график постачання у національну мережу електроенергії 

виробленої. 

4.2.1.2 Основне повідомлення 

Сприятлива законодавча база для просування поновлюваних джерел виробництва 

електроенергії на базі енергії вітру знаходится у процесі вдосконалення. 

Схеми підтримки встановлені до цього часу привели до подвоєння встановленої 

потужності вітрової та сонячної енергії 

Необхідною умовою для отримання пільгових тарифів на електроенергію, що 

виробляється з поновлюваних джерел в Україні є використання розробниками продукції, 

послуг і місцевої робочої сили, в кількості, відповідно до місцевих поновлюваних джерел 

(30% вітрової енергії, сонця і біомаси в липні 2014 та 50% після липня 2014). 

Міра не узгоджена на рівні Європейського енергетичного співтовариства. 
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4.3 ВІТРОВА  ЕНЕРГІЯ 

4.3.1 Місцевість: Місто Ізмаїл 

4.3.1.1 Природний потенціал 

У порівнянні з ситуацією в інших областях, керованих партнерами по проекту, 

якщо говорити про район Їзмаїла, природне середовище є найбільш сприятливим для 

установки вітрової турбіни. 

Потенціал вітрової енергії України (джерело: Національний Інститут 

електродинаміки АН України), вказує на першу зону, де знаходиться місто Ізмаїл 

середньорічну швидкість вітру 5 м / с і найвищий технічний потенціал України на висоті 

100 м, відповідно 7230 кВт/ м2: 

 

 

 
 

Кліматичні умови сприятливі для установки вітряних турбін підтверджується 

картою середньорічної швидкості вітру, реалізована організацією AWS TruePower - яка 

наводиться у розділі "природниє рамки для Хинчешть та Леова". 

4.3.1.2 Прикладні технології 

Але, в результаті того, що норми установки вітрових турбін вимагають дотримання 

відстані не менше 500 м від цивільних будівель, ця технологія виробництва поновлюваних 

джерел енергії не може бути технічно застосовано. 

Крім того, місто Ізмаїл розташовано на лівому Кілійському рукаві, розташований 

поблизу території, що охороняється, де не рекомендується будівництво вітрових турбін за 

для збереження фауни та флори (у тому числі птахів) відповідно Дунайського біосферного 
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заповідника (джерело: Контракт R & D "Дослідження щодо рекомендації по Добруджі, де 

розміщення вітряків має бути обмеженою через міграцію птахів - лелеки, пелікани, гуси, 

зимуючих " 2012 Національний дослідницький інститут - Розвиток Дельта Дуная Тулча, 

дослідження, проведене в результаті скарг, що надійшли до Європейської комісії): 

 

 
 

Використання енергії вітру для виробництва електроенергії в малопотужних 

вітрових турбін, враховуючи прогрес техніки, може бути рішення в середньостроковій і 

довгостроковій перспективі, у разі нового будівництва громадських будівель. 

Але в існуючих громадських будівель в місті Ізмаїл, використання мікро-

вітрогенераторів не рекомендується, так як їх установка може викликати в даху або 

структурі динамічні навантаження, які призводять до підвищення зносу або пошкодження 

будівлі, aбо вироблятиме шум, який не відповідає нормам шумового забруднення.  

Присутність сусідніх будівель та дерев призводить до нерівномірного вітру з 

високою турбулентністю. 
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4.3.1.3  Основне повідомлення 

Враховуючи міський статус містa Ізмаїл (цивільні будівлі, громадські будівлі 

тощо) і існуючі технології, і розташування в безпосередній близькості до оголошененої 

території, що охороняється з метою збереження видів та середовища існування 

(включаючи птахів), навіть якщо кліматичні аспекти є сприятливими, то не 

рекомендується встановити потужні вітряні турбіни для виробництва електроенергії в 

області керованих Виконавчим комітетом міста Ізмаїл. 

Використання енергії вітру для виробництва електроенергії в малопотужних 

вітрових турбін, враховуючи прогрес техніки, може бути рішення в середньостроковій і 

довгостроковій перспективі, у разі нового будівництва громадських будівель. 

Але в існуючих громадських будівлях в місті Ізмаїл, використання мікро-

вітрогенераторів не рекомендується, так як їх установка може викликати в даху або 

структурі динамічні навантаження, які призводять до підвищення зносу або 

пошкодження будівлі, обо вироблятиме шум який не відповідає нормам шумового 

забруднення. 
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4.4 СОНЯЧНА ЕНЕРГІЯ 

4.4.1 Місцевість: Місто Ізмаїл 

  

4.4.1.1 Природний потенціал 

У порівнянні з ситуацією в інших областях партнерів проекту, у випадку міста 

Ізмаїл, як природне так і технічне застосовування сонячних установок (фотоелектричних і 

теплової сонячної енергії) є більш сприятливим. 

Таким чином, загальне горизонтальне випромінювання є більше, ніж 1400 кВтг/м2. 

 

 
 

На карті, представленій Stepan Kudria & Alexander Pepelov, Інститут поновлюваних 

джерел Академії наук України на міжнародній конференції з Сонячної енергії, що 

проходила в липні 2014 року в Мекленбурзі, Німеччина, оцінюється, що Одеська област, 

яка включає в себе місто Ізмаїл має потенціал відновлюваних джерел енергії в рік 1,9 млн 

тонн (22100 ГВтг): 

 сонячна – 0.10  млн.тонн на рік (1163 GWh) 

 мікрогідроелектростанції – 0.77 млн. тонн на рік (8950 GWh) 

 геотермальна – 0,60 млн. тонн на рік (6970 GWh) 

 біомаса – 0.32 млн. тонн на рік (3720 GWh) 
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4.4.1.2 Прикладні технології 

Сприятливе природне середовище підтверджується інвестиціями, зробленими в 

районі недалеко від міста. 

Таким чином, австрійська компанія Activ Solar, лідер фотоелектричного  

українського ринку (232 МВт встановили у 2013 році в Україні), здала в експлуатацію біля 

Рені, Сонячну електростанцію " Лиманська" потужністю 44MW. 

 Лиманська Сонячна електростанція була побудована на ділянці площею 80 га 

сільськогосподарської землі непридатної для використання, що раніше була військовим 

гарнізоном та була перетворена у  місце  зберігання побутових і промислових відходів.  

Щорічні надходження до місцевого бюджету приблизно 85.000 євро на рік (Петро 

Хлицов, голова Обласної ради, лютий 2014). 

Були використані 181192 полікристаличних сонячних модулів та 41 інверторних 

станцій, які вироблятимуть чистої електроенергії 60 000MWh еквівалент енергетичних 

потреб 12 000 домашніх господарств і заощадити близько 50 000 тонн СО2 на рік: 
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Використання сонячної енергії для виробництва електроенергії за рахунок 

встановлення сонячних панелей на дахах громадських будівель з низьким 

енергоспоживанням може бути рішення, яке, на додаток до його екологічної переваги, 

призведе до зростання доходів у державних установах, додатковий дохід може бути 

направлений на підвищення енергоефективності будівель. 

Аплікація можлива завдяки поправки до Закону про електроенергію, через який 

приватні домашні господарства можуть продавати електроенергію в сонячних 

фотоелектричних установок нижче 10 кВт напряму постачальнику енергії за 

регульованими тарифами, вище, ніж для електроенергії, виробленої з звичайних джерел. 

Зниження цінн  за останні роки на фотоелектричні системи, дозволили щоб вони 

стали більш доступні, навіть для малопотужних застосувань.  

Розвиток технологій зробив, що у 2013 році зросли в геометричній прогресії 

популярність сонячних систем (SPS 1 - 10W) або ті, які використовуються в будівлях 

(SHS, 10 - 200W). 

SPS можна легко встановити,  може забезпечити оптимальне місцеве освітлення, 

зв'язок, або заряджати акумулятори.  

 Доступність енергії з SHS, які обладнають будівлі устаткування продовжує 

розширюватися.  

4.4.1.3 Основне повідомлення 

Прогрес технологій, обладнання корелює з більш низькими цінами, і грунтово-

кліматичнимі факторамі, сприятливі характеристики міста Ізмаїл, робить в 

середньостроковій перспективі, фотоелектричні і теплові сонячні технології можуть 

бути використані з максимальною економічною ефективністю для "чистої" енергії яка 

поступово замінить традиційну енергетику яка в даний час використовується в будівлях і 

комунальних послуг введені Виконавчим комітетом.   
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4.5 БІОМАСА  

4.5.1 Місцевість:  Місто Ізмаїл 

4.5.1.1 Природний потенціал 

Біомаса є одним з відновлюваних джерел енергії з великим потенціалом для 

використання в Україні.  

Використання цього потенціалу може задовольнити 15% первинних енергетичних 

потреб країни (джерело: Potențial of biomass for energy in Ukraine, National University of 

Life and Environmental Sciences of Ukraine &Co). 

Оптимістичний потенціал оцінюється в 12,3 млн т н.е. найбільш перспективною 

технологією є пряме спалювання біомаси для виробництва теплової енергії, виробництво 

біогазу з гною від тваринницьких ферм, видобутку та використання звалищного газу, 

біомаси спільного спалювання і викопного палива для виробництва енергії. 

Джерела енергії біомаси, в основному, деревяні відходи лісового господарства і 

сільськогосподарські відходи.  

Більше 60% лісової біомаси щорічно експортується у вигляді брикетів, гранул, 

деревного вугілля, дров. 

За даними дослідження згадане вище, Одеська область, чиєю складовою частиною 

є Ізмаїльський район має річний технічний потенціал для використання 820000MWh, який 

генерується відходами лісового господарства, сільського господарства та біогазу з гною: 

 

 
Річний енергетичний потенціал лісової біомаси 
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Річний енергетичний потенціал сільськогосподарської біомаси (солома 

зернових, качанів кукурудзи, залишки соняшнику і т.д.) 

 
Річний енергетичний потенціал біогазу з ферм худоби 



Стратегія скорочення споживання традиційних джерел енергії у сфері 
комунальних послуг транкордонної зони Васлуй, Льова, Хинчешти, Ізмаїл 

 

45 
 

Дослідження "Потенціал біомаси в Україні", розроблений ESCOB LLC, 

організаціею, заснованої за підтримки ЄС в 2007 році, Одеська область  перша в Україні з 

точки зору енергетичного потенціалу біомаси: 

ОБЛАСТЬ Сільськогосподарскій 
потенціал  

Потенціал гній Деревина потенціал Загальна біомаса 
потенціал 

  Mtoe % Mtoe % Mtoe % Mtoe % 

КРИМ 0,1310 82,06% 0,0185 11,58% 0,0102 6,36% 0,1597 100,00% 

ВІНИЦЯ 0,2202 75,68% 0,0317 10,91% 0,0390 13,41% 0,2909 100,00% 

ВОЛИНЬ 0,0407 34,22% 0,0346 29,07% 0,0437 36,71% 0,1190 100,00% 

ДНІПРОПЕТРОВСЬК 0,5335 94,58% 0,0261 4,63% 0,0045 0,79% 0,5640 100,00% 

ДОНЕЦЬК 0,3817 89,43% 0,0387 9,07% 0,0064 1,49% 0,4268 100,00% 

ЖИТОМИР 0,0543 25,96% 0,0320 15,31% 0,1229 58,74% 0,2092 100,00% 

ЗАКАРПАТТЯ 0,0520 32,30% 0,0185 11,49% 0,0904 56,21% 0,1609 100,00% 

ЗАПОРІЖЖЯ 0,4247 96,00% 0,0166 3,76% 0,0011 0,24% 0,4424 100,00% 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 0,0089 11,66% 0,0224 29,50% 0,0447 58,84% 0,0760 100,00% 

КИЇВ 0,2741 72,40% 0,0320 8,45% 0,0725 19,14% 0,3785 100,00% 

КІРОВОГРАД 0,4424 89,82% 0,0191 3,88% 0,0310 6,30% 0,4926 100,00% 

ЛУГАНСЬК 0,1433 76,14% 0,0194 10,33% 0,0255 13,53% 0,1882 100,00% 

ЛЬВІВ 0,0216 17,56% 0,0391 31,86% 0,0621 50,58% 0,1228 100,00% 

МИКОЛАЇВ 0,3764 94,81% 0,0142 3,58% 0,0064 1,61% 0,3970 100,00% 

ОДЕСА 0,5850 91,48% 0,0373 5,83% 0,0172 2,69% 0,6395 100,00% 

ПОЛТАВА 0,4536 88,91% 0,0372 7,30% 0,0194 3,80% 0,5102 100,00% 

РІВНЕ 0,0488 42,19% 0,0261 22,59% 0,0407 35,22% 0,1156 100,00% 

СУМИ 0,1221 63,71% 0,0216 11,25% 0,0480 25,04% 0,1917 100,00% 

ТЕРНОПIЛЬ 0,0474 51,98% 0,0254 27,77% 0,0185 20,25% 0,0913 100,00% 

ХАРЬКІВ 0,3208 78,70% 0,0287 7,04% 0,0581 14,26% 0,4077 100,00% 

ХЕРСОН 0,2859 88,34% 0,0228 7,04% 0,0149 4,61% 0,3237 100,00% 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 0,1085 63,74% 0,0356 20,88% 0,0262 15,38% 0,1703 100,00% 

ЧЕРКАСИ 0,3210 81,17% 0,0289 7,30% 0,0456 11,54% 0,3955 100,00% 

ЧЕРНІВЦІ 0,0338 33,30% 0,0144 14,21% 0,0534 52,50% 0,1017 100,00% 

ЧЕРНІГІВ 0,2206 70,96% 0,0277 8,91% 0,0626 20,13% 0,3108 100,00% 

УКРАЇНА 5,6523 77,58% 0,6687 9,18% 0,9648 13,24% 7,2858 100,00% 

 

Дослідження "Bioenergy & Biobased Opportunities in Ukraine", підготовленого в 

червні 2013 року по Тебодін Україна на прохання Міністерства економіки, сільського 

господарства та інновацій Нідерландів, підтверджує лідируючі позиції в регіоні, в якому 

розташоване місто Ізмаїл, показує, що учасників в переробці сільськогосподарської 

біомаси, підприємці біомаси процеси, породжувані на вирощуванні соняшнику, дві з: 
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4.5.1.2 Основне повідомлення 

Аналіз вищевказаних досліджень, важливого технічного потенціалу відновлення 

біомаси в регіоні, в якому він знаходиться, стратегічне положення порту Ізмаїл 

(сполучною ланкою між Європою та Азією), по відношенню до цілей проекту,, енергії, 

прикордонного значення "привести нас до гіпотези, що місто Ізмаїл може стати 

полюсом агропромисловості, в якому розробка технологій переробки та використання 

енергії біомаси Виходячи з сільськогосподарських відходів, зібраних в районі міста.  

Розробка технологій переробки і формування безперервного джерела енергії 

біомаси в місті, може призвести в довгостроковій перспективі використання цього 

поновлюваного опалення громадських будівель в місті, скорочення споживання енергії та 

збільшення місцевого бюджету, кошти які могли б бути спрямовані на  рахунок 

підвищення енергоефективності громадських будівель та їх обладнання. 

4.6 Потенціал транскордонної зони - Висновок 

З точки зору потенціалу відновлюваних джерел енергії, Васлуй прикордонна зона 

(RO) - Хинчешти (MD) - Леова (MD) - Ізмаїл (UA) мають принаймні дві загальні 

характеристики: 

 широкий ряд важливих поновлюваних джерел енергії 

 інвестиції в таких областях, як енергія вітру, сонця та біомаси сертифікували 

розрахунковий потенціал. 

Приклади кращих практик в області проекту також створює передумови успішного 

транскордонного співробітництва та створює основу для співробітництва в політичній, 

економічній і соціальній розвиток з метою зниження енергоспоживання в інших областях, 

ніж тільки у громадських будівель. 
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5. SWOT АНАЛІЗ  

СИЛЬНІ СТОРОНИ СЛАБКІ СТОРОНИ 

доповнення досвіду і рішень, у розвитку ВДЕ можуть 

забеспечити важливу передачу знань та досвіду експлуатації 

для кожного з партнерів (енергія і біомаса в Молдові, 

Хинчешть - Леово, комплексного управління енергії біомаси, 

Леова); сонячні батареї для гарячої води та фотоелектрична 

енергія, м. Ізмаїл; вітрова енергія, Васлуй. 

існуючі будівлі, побудовані між 1960 - 1990, з низькою 

теплоізоляцією, проектовані в період мінімальних вимог 

енергетичної ефективності та вентиляційні застарілих 

правил теплового захисту будівель і елементів 

ущільнювачів, які більше не є адекватними для поточної 

ситуації (енергоаудит - рік побудови) 

практичний досвід у сфері державного управління в 

приватному бізнесі, установки вітрових турбін на території 

(Васлуй) 

рівень теплового захисту нижче діючих мінімальних вимог 

(аудит: глобальний коефіцієнт теплоізоляції, розрахунки і 

т.д.) 

бажання і висока соціальна відповідальність користувачів 

(консультації, фокус-групи) 

структурні деградації спостерігаються візуально або за 

допомогою тепловізора (ревізії)  

особистий інтерес в ефектах (клімат, економічні, 

експлуатаційні, існуючих технологій так як у ВДЕ та 

енергетичного менеджменту (консультації, фокус -групи) 

термін служби закінчився в технічних системах (джерел, 

розподілу та обігріву приміщень, обігрівачі, сантехніка, 

освітлення) 

значно скоротити викиди і витрати палива при звичайних 

зниження споживання енергії, вклад в національній 

енергетичній безпеки 

існування джерела виробництва теплової енергії з низьким 

КПД (печей, центральне опалення на дровах, котли 

природного газу ...) 

розвиток ВДЕ в території, приводить до додаткових доходів 

до місцевого бюджету, розвиток місцевої інфраструктури, 

розробка нових професій  

погіршення нового обладнання встановленої або заміненої 

(джерела, трубопроводи і т.д.) за рахунок підключення / 

існуючей з цими пошкодженими / з вичерпаним терміном 

придатності 

сприятливі природні умови для виробництва відновлюваних 

інвестицій в енергетику, показаних на територіях, що 

знаходяться у віданні партнерів, вітрова енергія, 

фотоелектрична, біомаса 

низький вихід в результаті роботи технічної системи при 

зменешеній потужності споживання (невикористовувані 

простори в освітніх установах у зв'язку із скороченням 

кількості учнів)  
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існуючі партнерські відносини між містами в прикордонній 

зоні більш ранніх проектів співробітництва, в тому числі в 

галузі сталого розвитку   

 

енергоємність споживання енергії і комфорту гигро-

термічного нижче звичайних параметрів 

потенціал енергозбереження існуючих будівель є істотним відсутність засобів контролю, управління, вимірювання, 

моніторингу системних параметрів, пристроїв безпеки 

обладнання 

  

Досвід роботи з європейськими фондами - повіт Васлуй заклади охорони здоров'я, за якими слідують будівлі галузі 

освіти споживають більше всего енергії 

скорочення споживання енергії це добре для національних 

енергетичних систем, через зниження "тиску" на них  

більше споживання у випадку громадських індівідуальних 

будівель у порівнянні з типом будівель "Блок" 

прихильність і турбота зі сторони партнера системи 

державного управління для розвитку інноваційних рішеннь 

для використання потенціалу відновлюваних джерел енергії 

не застосовується належним чином ізоляційні рішення 

(енергоефективні вікна, без вентиляційних решіток, 

продуктивність  ізоляції використання полістиролу 

зменшується у випадку не належного використання, 

мінеральна вата незахищена від вологості і води) 

значний та різноманітний потенціал джерел поновлюваної 

енергії в прикордонній зоні 

процедури закупівель проектів / робіт теплової 

відновлювальні який базується на критерії "найнижча ціна" 

замість критеріїв яки б брали до уваги якісний збір 

"зеленної" енергії   

Румунія ще у 2013 році виконала план який був запланований 

на 2020 рік через Директиву 2009/28 / EК з просування 

поновлюваних джерел енергії, тобто частки енергії з 

відновлюваних джерел у валовому кінцевому споживанні 

енергії 24% 

політика в області закупівель рішеннь теплових 

реабілітації, засновані на методі "максимізувати прибуток з 

мінімальними зусиллями", а не "оптимальна вартість"  
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Заявки на рішення живлення в мережу очікуваної потужності 

була би встановлена у вітряних станціях та фотоелектричних, 

що перевищує більше ніж в два рази споживання країни, у 

випадку з Румунією 

дешеві і особливі рішення, пропоновані 

проектировщиками, зі зниженою тривалості життя 

(полістирол, 20 років) 

Схеми підтримки встановлені до цього часу привели до 

подвоєння встановленої потужності вітрової та сонячної 

енергії 

традиційне використання деревної біомаси для опалення 

робиться у установках для спалювання з дуже низьким 

КПД (близько 20%), вони неефективні і забруднюють 

атмосферу. 

Завдяки тому що біо-грунтові-кліматичні особливості, 

прикордонній зоні, охопленої проектом "Енергія, 

транскордонна цінність"пропонує кілька можливостей 

використовування джерел енергії вітру, сонця та біомаси 

погана якість ізоляційних робот 

Установка вітряних турбін у повіті Васлуй мала важливий 

ефект щодо поліпшення соціально - економічного положення 

сільських громад, на території якого були розташовані за 

рахунок збільшення місцевих бюджетів (додаткові місцеві 

податки), а також створення нових робочих місць 

не існують системи управління енергією 

теплоізоляція призводить до зниження коштів на енергію для 

громадських будівель, враховуючи, що ціни на енергоносії а 

отже і палива завжди рівняються на світовому ринку 

відсутність відділу або навіть людини, щоб централізувати 

або регулярно контролювати споживання записаний енергiї  

через теплову реабілітацію знижуються витрати на технічне 

обслуговування та використання обладнання  

відсутність енергетичного інвентаря і сертифікації 

енергетичної ефективності будівель, послуг 

в результаті економії енергії за рахунок енергетичної 

модернізації  безпосередньо приводить до підвищення якості 

державних послуг та підвищення комфорту 

низький рівень знань про "управління енергією" необхідні і 

для близьких відділів "технічно" (планування, 

адміністративного, фінансового, бухгалтерського обліку, 

програмного забезпечення, соціальної) 
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економія енергії досягається після термічної реабілітації / 

модернізації звільняються фінансові ресурси, завдяки яким 

можно розробляти нові проекти, спрямовані на модернізацію 

купити дрова, пелети, біомаса взагалі без сертифіката 

походження, який підтверджує, що вони від лісового 

господарства або сільськогосподарських відходів, лісa 

експлуатованого на стійкій основі, або сталого, 

енергетичних культур 

покращений комфорт який був досягнут після теплової 

реабілітації будівель призведе до поліпшення продуктивності 

праці персоналу, що поліпшить імідж організації 

технології ВДЕ, існуючи, невикористовані та нереалізовані, 

розташовані у районах де ніхто не мешкає (вітряна енергія) 

максимальне використання теплової сонячної технології в 

місцевих інвестиційних проектів одночасно або після 

завершення проекту відновлення - енергетична модернізація 

покриття будівель 

нестача фінансових ресурсів для спільного фінансування, 

або забезпечення грошових потоків для реалізації 

національних програм і проектів, що фінансуються з фондів 

ЄС 

Прогрес технологій, обладнання корелює з більш низькими 

цінами, і грунтово-кліматичнимі факторамі, сприятливі 

характеристики міста Ізмаїл, робить в середньостроковій 

перспективі, фотоелектричні і теплові сонячні технології, 

можуть бути використані з максимальною економічною 

ефективністю для "чистої" енергії, яка поступово замінить 

традиційну енергетику  

високий початковий капітал для розвитку ВДЕ та 

інтегрованих систем управління призводить до відсутності 

місцевого інвестора / національного  

Контекст національної енергетичної політики, і контекст 

традиційних природних передумов для розвитку технологій 

використання твердої біомаси для опалення громадських 

будівель у сільських районах Хинчешть і Леова 

Нестача коштів на техніко-економічних обґрунтувань для 

підвищення енергоефективності будівель 

Послідовне залучення місцевих органів влади для просування 

нових технологій і демонстрації передового досвіду 

з низькою доступністю до відповідної ділової інформації в 

галузі поновлюваних джерел енергії 
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Приклади кращих практик в області проекту також створює 

передумови успішного транскордонного співробітництва ,та 

створює основу для співробітництва в політичній, економічній 

і соціальній розвиток, з метою зниження енергоспоживання в 

інших областях, ніж тільки у громадських будівель. 

низький рівень місцевого спеціалізованого 

консультаційного рівня у галузі "зеленої економіки" 

(технічної, юридичної, економічної, підприємницької 

діяльності 

 

поліпшення якості житлових приміщень та громадських 

будівель 

 високі витрати на спеціалізації в галузі управління 

енергією 

підтримка та стимулювання місцевої економіки неіснуючі відносини з регіональними та національними 

дослідницькими центрами 

зайнятість місцевого населення   недостатні наукові дослідження / визначення геотермальної 

енергії потенціал для користувачів 

енергетична модернизація та використовування ВДЕ сприяє 

захисту навколишьнього середовища через зменшення викидів 

СО2, відповідно зменшує вплив на глобальне потепління 

погані графики транспортування учнів у випадку Р. 

Молдова 

енергетична модернізація та використання ВДЕ допомагає 

підвищити економічну конкурентоспроможність технологій та 

"зеленої" продукції  

збільшення споживання автомобільного палива (між 10 та 

60% залежно від державної та громадської категорії 

дороги), "міський парк" транспортних засобів, які 

забезпечують транспорт, реглементуємий державними 

адміністраціями ,повітами / районами /  (регулярні 

пасажирські перевезення - Васлуй, перевезення студентів - 

Молдова), приватного та комерційного транспорту 

подорожувати по повітовим дорогам, районним чи 

місцевим / муніципальним з тривалостю яка перевищує 

обслуговування і поганий стан (низька частка модернізації 

державного управління доріг, відсутність кільцевих доріг) 

створення високоякісних робочих місць в кількох секторах, 

пов'язаних з енергетичною реабілітацією / модернізацією 

будівель 

обладнення транспортними засобами з застарілим терміном 

служби 
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енергетична модернізація будівель призведе до відновлення 

будівель та архітектурного образу 

перевезення учнів в школах проводиться транспортними 

засобами з високим споживанням енергiї 

енергетична модернізація будівель приведе до позитивних 

змін у поведінці користувача 

неіснування вело доріжек призначених наявність яких у 

супроводі інших ініціатив призведе періодично (за 

винятком холодних днів) до скорочення  споживання 

палива, використовуваного в транспортуванні учнів  

досягнення енергетичного аудиту, необхідний для теплової 

реабілітації, внесок у базу даних про існуючі енергетичні 

ефективності, в той час які  потім можна буде 

використовувати в галузевих оцінках та прогресу 

витрата палива, часто не оптимізована для отримання / 

передачі інформації між містами в повіті / районі, а також 

між ними та головним містом (повіта, округа, області) 

реалізація попередньої теплової реабілітації (енергоаудиту) 

дозволяє проводити порівняння між ними або рівня 

продуктивності будівлі, досягнутий в інших країнах 

споживання енергії збільшилася через обсягі води яка потім 

втрачається через тріщини трубопроводів та розподілу / 

збору (громадського водопостачання і каналізації, 

інфраструктури застаріли i не можуть бути реабілітовані / 

оновлені повністю за рахунок контрактованих коштів ) 

проекти енергетичної модернізації та використання енергії 

ВДЕ стимулює керівництво і співробітників державних 

адміністрацій для залучення зовнішніх джерел місцевих 

бюджетів 

споживання енергії збільшилася через транспортуванні 

відходів чи на відстані, при відсутності передавальних 

станцій та екологічних платформ на територіях партнерів  

 наявність значних території (особливо в сільській 

місцевості повіта Васлуй та Молдови), без мереж 

природного газу, в яких громадські будівлі, опалюються 

теплогенеруючими застарілими системами на дровах (див. 

енергетичний аудит - високе середньорічне споживання ) 
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 Відсутність (відносного) досвіду роботи в галузі 

румунських фахівців (за винятком гідроенергетики) 

створили ситуацію, при якій більшість проектів належать 

іноземним інвесторам 

 Висока вартість інвестицій та фінансової кризи 

перешкоджає вітчизняним інвесторам приняти участь у 

проектах з поновлюваних джерел енергії 

 Інтерес іноземних інвесторів в Румунії та України після 

внесення змін у підтримці систем (тимчасове припинення 

зелених сертифікатів, що дають, відмова об'єкта для 

фотогальванічних установок, розташованих на землях 

сільгосппризначення, ATR видачі фінансових гарантій, 

комерційні контракти регулюються, застосування місцевої 

робочою сили при розвитку інвестицій  і т.д.) 

 Загальні критерії, які використовуються в розміщенні 

вітрових турбін і характеристик обладнання, встановлений 

компонент вітрових електростанцій в Румунії / Васлуй, цей 

вид енергії не можуть бути використаний на середніх, та 

постачати електроенергію в публічній адміністрації будівлі 

Васлуй Ради, більшість з них знаходиться в міській 

місцевості 

 Але в існуючих громадських будівлях  в місті Ізмаїл, 

використання мікро-вітрогенераторів не рекомендується, 

так як їх установка може викликати в даху або структурі 

динамічні навантаження, які призводять до підвищення 

зносу або пошкодження будівлі, обо вироблятиме шум який 

не відповідає нормам шумового забруднення. 



Стратегія скорочення споживання традиційних джерел енергії у сфері 
комунальних послуг транкордонної зони Васлуй, Льова, Хинчешти, Ізмаїл 

 

54 
 

 Широке використання автономних систем генерації 

електроенергії з використанням фотоелектричних 

генераторів технологія обмежена через високi витрати на 

обладнання для зберігання енергії, які не можуть бути 

зроблені, ніж днем 

 Рішення щодо горячого водопостачання  економічно 

виправдана, якщо громадські будівлі призначені для 

використання влітку і безперервної програми 24 годин 

(лікарні або соціальні центри працюють постійно). 

Опалення будинку з сонячної енергії є більш важким, 

насамперед, тому, що в холодну пору року, коли попит на 

опалення теплового навантаження важливо, інтенсивність 

сонячної радіації показує дуже низькі значення, і важко 

збирати, зберігати і використовувати в цих умовах. 

 Використання біомаси для енергетичних цілей може бути 

досягнуто тільки в умовах сталого розвитку ризиків у 

грунт, ліси і сільськогосподарські угіддя скорочуються. 

Більша частина сировини засвоюється термін,, біомасу », 

використовуваний для опалення житлових приміщень в 

сільських районах, не вкластися в термін поновлюваних 

джерел енергії, тому що ви не можете довести, що дрова 

походить від керованих лісів і відходів у стійкий 

 короткостроковий через конкуренцію природного газу, 

біомаси рекомендується для тих громадських будівель, 

розташованих в місцях, не підключених до мережі 

природного газу або у разі інвестицій за рахунок зовнішніх 

коштів. 
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МОЖЛИВОСТІ ЗАГРОЗИ 

досвіду, отриманого в результаті установки вітрових турбін в 

Васлуй можуть бути розділені між партнерами, щоб 

максимізувати соціально-економічні вигоди в області веденні 

районних рад Хинчешть і Леова, Ізмаїл, якби подібні 

інвестиції 

 

ізоляційні рішення, які змінюють традиційний 

архітектурний характер будівлі (Вих. Cochilet вапняк,, 

обернути "в полістиролу) 

Фінансування передбачено в Угоді про асоціацію між 

Європейським Союзом і його державами-членами, з одного 

боку таУкраїни та Молдови з іншого боку, пропонує реальну 

можливість отримання співфінансування для інвестицій або 

заходів, визначених необхідними для досягнення цілей 

проекту "Енергія, транкордонна цінність". 

RES технології коштують дорого (будівництво, технології, 

технічне обслуговування, технологічне ноу-хау), 

вимагаючи субсидій / схеми підтримки або спільного 

гранту 

заходи громадського фінансування, передбачені в проекті 

Оперативної програми інфраструктури Маре 2014‐2020 дій 

для досягнення виробничих потужностей і модернізації 

теплової енергії геотермальної електроенергії та теплових 

біомаси, право бути обраним ATU 

сучасні системи для стимулювання виробництва енергії з 

відновлюваних джерел, в основному, зосереджена на 

розвитку / підтримки виробництва електроенергії, особливо 

у великих проекта.Масштаб, місцевий економічний ефект 

зниженою (зовнішні інвестори, технології роботи імпорту 

незначна прибуток на аутсорсинг, труднощі в компенсації 

зміни енергії, що виробляється в національній енергетичній 

системі, остаточне збільшення споживчих цін (зелені 

сертифікати та когенерації, надані для компенсації змін у 

владі включені оплату кінцевого споживача - державні 

органи, громадян, господарюючих осіб) 
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Регіональна оперативна програма, пріоритет Вісь 3 - 

Підтримка для підвищення енергоефективності в 

громадських будівлях фінансує інвестиції в 

енергоефективність громадських будівель, що знаходяться у 

власності та зайнятих як місцевих, так і центральних органів 

влади 

існуючі ВДЕ технології, які застосовуються заселений 

призводить до змін у міській та класичної архітектури, 

зорового дискомфорту, шуму 

нові європейські програми для освіти і наукових досліджень 

(Horizon 2020 Erasmus) забезпечує можливості для 

фінансування навчання, виховання, передачі технологій і 

наукових досліджень в галузі поновлюваних джерел енергії   

 технології для використання відновлюваних джерел енергії 

набагато дорожче в порівнянні з тими видами викопного 

палива 

сприятлива правова база для просування поновлюваних 

джерел виробництва електроенергії на базі енергії вітру в 

ході в Молдові та курси підвищення кваліфікації в Україні 

плани влади або іншіх органiв можуть обмежити ступінь і 

характер ремонтних робіт, які можуть бути досягнуті 

(будівлі спадщини) 

Леова початок першого проекту - пілот використання 

біомаси в інтегрованій через державно - приватного 

партнерства в Молдові та прикордонній зоні, охоплених 

проектом,, енергії, ціннісно-кордону 

неналежну якість рішень та реабілітація громадських 

будівель можуть нагріватися,, знищити "самi концепції 

Існування великої кількості рослинних залишків на класичній 

культурі, придатних для виробництва енергії з біомаси 

кваліфікованої робочої сили міграція чи погана підготовка, 

та відсутність кваліфікованих робітників / спеціалізований 

для поглинання / введення в експлуатацію нову роботу з 

модернізації стійких енергетичних технологій або 

встановлення поновлюваних джерел енергії   

Наявність великих площ земель сільськогосподарського 

призначення не використовуються або є непридатними 

(деградовані землі) для звичайних культур, для створення 

енергетичних культур 

збільшення поверхні енергетичних культур за рахунок 

продовольчих культур  
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зростаюча ціна на природний газ викличе орієнтацію 

споживачив біомаси 

ціни на паливо з відповідною об'ємною теплоємності, 

біомаси, більше, ніж виробників природного газу, 

забезпечивши експорт виробництво продаж  

 

інтерес інвесторів до вітчизняних та іноземних інвестицій у 

виробництво і використання біомаси - біопаливо 

заохочувати вивіз сирому або переробленому біомасам на  

домашнє використання  

традиції у використанні деревини для опалення запряг 

енергетичної ефективності    

обмежений доступ до передових технологій і новітніх 

технологій в біомасі внаслідок їх високої вартості 

змінити політику, спрямованих на стале використання 

місцевих паливно-енергетичних ресурсів і, зокрема біомаси 

Орієнтація на фінансування великомасштабних проектів 

ВДЕ на духових та фотоелектричних проектів шкідливо 

середній / малий відновлення біомаси  

Для систем, заснованих на використанні біомаси, у разі 

теплової та електричної енергії в даний час добре розроблені 

і комерційно доступні технології 

некогерентного політика в розвиток виробництва теплової 

енергії з сонячної, біомаси 

Аналіз вищевказаних досліджень, важливого технічного 

потенціалу, відновлення біомаси в регіоні, в якому він 

знаходиться, стратегічне положення порту Ізмаїл (сполучною 

ланкою між Європою та Азією), по відношенню до цілей 

проекту,, енергії, прикордонного значення "приводить  нас до 

гіпотези, що місто Ізмаїл може стати полюсом 

агропромисловості, в якому розробка технологій переробки 

та використання енергії біомаси. Виходячи з 

сільськогосподарських відходів, зібраних в районі міста. 

вище сировиною для отримання енергії біомаси потрібно 

великих площ обробітку землі, ємності або наявність 

великих кількостях, безпечної, стійкої, безперервною, 

деревних відходів 

 Історичний досвід інтенсивного використання вітряних 

млинів в Молдові створює передумови допомогою енергії 

вітру, виробляється в невеликих підрозділів в insularizate 

систем, рішень для поновлюваних джерел електропостачання 

громадських будівель у сільських районах Хинчешть і Леова 

Існування кількох центральних адміністративних органів з 

відповідальності / обов'язків, які регулюють будівлі, 

правила яких не корелюють   

Існування в прикордонній зоні інноваційних компаній для неясні правила, що стосуються державно - приватного 
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розробки самих передових технологій для виробництва пелет 

/ брикетів з деревної біомаси або рослин (Гуси - Васлуй, 

Хинчешти, Ізмаїл) 

партнерства 

зниження витрат і поліпшення технології чутливі багато відновлюваних джерел енергії (наприклад сонячної, 

вітру і т.д.) ще не комерційно вигідно, що вимагають 

субсидії, виплачувані користувачам або виробників або 

інших схем підтримки 

приєднання до Пакту мерів - європейська платформа для 

спілкування, співпраці та передачі ноу - хау 

зміни в Європейських нормах щодо класифікації чистих 

технологій і відновлюваних джерел енергії 

масивний імпорт технологій з інших країн Експлуатація поновлюваних джерел енергії не вигідна на 

нинішньому рівні цін на нафту і природний газ, вимагаючи 

субсидування різних форм, хоча останнім часом керівні 

принципи ЄС щодо скорочення субсидій перейти 
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6. БАЧЕННЯ 

 

Органи державного управління партнери мають стратегічну мету підвищити 

соціально-економічні показники, до рівня досягнутих у регіонів Європейського Союзу 

шляхом реалізації нормативно-правових та європейської політики, що сприяють підвищенню 

рівня життя і ступінь цивілізованості місцевого співтовариства і безпеки поколінь. 

Усвідомлюючи, що висока якість життя для громадян тісно пов'язане з якістю соціально-

економічної інфраструктури місцевості та енергетичної безпеки, високий рівень комфорту 

приводить до підвищення споживання енергії та у  перспективи виснаження енергетичних 

ресурсів в контексті проблеми зміни клімату, і що підвищення ефективності використання 

енергії та відновлювальних джерел енергії інтелекту це не применшує комфорт, державні 

органи партнери у проекті ,,Енергія, транскордонна цінність", вирішили підтримати 

європейські тенденції і співпрацювати в рамках спільних дій та індивідуальними 

доповненнями щодо зниження споживання енергії в будівлях і комунальних послуг, якими 

вони керують. Позитивний вплив на навколишнє середовище у зв'язку з використанням 

відновлюваних джерел енергії є взаємодоповнюючим фактором, що випливають з діяльності 

з управління енергією і підвищення енергетичної ефективності. Раціональне використання 

енергії, підвищення енергетичної ефективності та збільшення енергетичної ефективності 

будівель та монтажу обладнання та інших переваг:   

 фінінсова, енергозбереження призводить до зниження споживання енергії, 

враховуючи, що ціни на енергоносії і, отже, на паливо завжди вирівнювання цінам на 

світовому ринку 

  економічні, за рахунок зниження паливних рахунків і електрику, технічне 

обслуговування та експлуатацію обладнання 

  соціальні, за рахунок зниження паливних рахунків та електроенергії, витрати на 

обслуговування і устаткування   

 адміністративні, в результаті економії енергії за рахунок енергетичної модернізації  

безпосередньо приводить до підвищення якості державних послуг та підвищення 

комфорту  

 фінансування, тому що економія енергії звільняє фінансові ресурси, завдяки яким 

можна розробляти нові проекти з модернізації   

 операційні, покращений комфорт веде до підвищення продуктивності праці і 

поліпшенню іміджу організацій  

Маючи на увазі функції: 

 планування розвитку інфраструктури напрямку повіту / району / міста 

 менеджер регіональних громадських послуг,   

 регламентування у соціально-економічій сфері, 

  споживач енергії, 

 партнери державні адміністрації повинні знати, що мотиватор, мобілізуючої і модель для 

громадян, підприємств, громадянське суспільство. 
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Зобов'язання щодо скорочення споживання енергії є складним завданням і складним 

завданням в умовах конкуренції з ними сама, змагання, в якому переможець певний рівень 

комфорту офісних будівель і користувачі громадських послуг 

У цьому конкурсі, вигравши її складності перегляду та пошуку рішень не в природі 

організаційних, технічних та людських ресурсів, і особливо в тих з фінансового характеру. 

Рамки фінансування 2014 - 2020 забезпечує можливість фінансувати ті дії, які 

виявляться права і прихованої підтримки в досягненні проект,, енергію, прикордонний 

значення ". 

Рік 2023, який фіксує зниження споживання збігається з фінансовим програмуванням 

для структурних фондів, виділених з бюджету ЄС. 

 Територіальна зона спільного кордону розглядалась у Стратегії яка складається з 

елементів, спільних культурних та історичних й сприятливіх природніх відновлювальних 

джерел енергії.   

Загальні проблеми місцевих громад в трьох територій знайде своє рішення на основі 

транскордонного співробітництва, буде включати в себе цільову групу - будівлі і користувачів 

державних послуг і бізнесу, громадянського суспільства. 

6.1 Logo: Думай глобально, дій спільно! 

6.2 Загальна  мета 

Зниження споживання енергії з традиційних джерел за рахунок підвищення 

ефективності використання енергії та сталого використання відновлюваних джерел енергії " 

6.3 Мета:  20%  

6.4 Роки: 2023/ 2013 

Враховуючи потреби визначені, стратегія складається з п'яти стратегічних напрямків і 

дев'ять пріоритетних осей наступним чином: 

6.5 СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ 

 Стратегічний напрямок  I. Громадські будівлі 

 Стратегічний напрямок  II. Технічні та міські комунальної інфраструктури 

 Стратегічний напрямок  ІII. Управління 

 Стратегічний напрямок  IV.  Передача і співробітництво 

 Стратегічний напрямок V. Робота із громадянами  
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6.5.1 Стратегічний напрямок  I. Громадські будівлі 

6.5.1.1  Пріоритет 1. Підвищення енергоефективності в громадських будівлях  

 КЗ1: Енергетична інфраструктура. Модернізація існуючих технічних та 

експлуатаційних засобів. 

 КЗ2: Збільшення кількості будівель, в яких викиди CO2 споживання первинних 

енергоресурсів з низьким або дорівнює нулю 

 КЗ 3:  Підвищення енергоефективності в державному секторі через мікро-

когенераційних систем високої ефективності 

 

6.5.1.2 Пріоритет 2. Збільшення виробництва і розподілу енергії з відновлюваних джерел 

енергії в громадських будівлях  

 КЗ1:  Встановлено підвищення потенціалу, модернізації нагрівальної та термічної 

енергії, розповсюдження та / або на основі біомаси POWER / біогазу та геотермальної 

енергії.  

 КЗ2: Збільшення встановленої потужності теплових джерел енергії для опалення, 

гарячої води або сонячного енергії на базі електроенергії   

 КЗ 3: Установка джерел енергії вітру малої потужності для того, щоб задовольняти 

свої власні потреби в електроенергії і локальний розподіл отриманої електроенергії  

 КЗ4:Річне забезпечення необхідною тепловою та електричною енергії групу 

громадських будівель,з енергії, виробленої з відновлювальних джерел  

 КЗ5: Стимулювання використання енергії лісогосподарського призначення і 

сільськогосподарських відходів, та підвищення рівня знань специфічніх для 

підприємницької  діяльності. 

 КЗ6: Оснащення енергією громадських будівель ізольованих від потенціалу місцевих 

паливно-енергетичних ресурсів 

 

6.5.2 Стратегічний напрямок  II. Технічні та міські комунальної інфраструктури 

6.5.2.1 Пріоритет 3. Модернізація та розвиток транспортної інфраструктури та мереж / 

систем зв'язку 

 КЗ1: Поліпшення дорожньої інфраструктури  дорог районного та місцевого рівня   

 КЗ2: Оптимізація транспортної інфраструктури регулюется / керуется партнерством 

державних адміністрацій (графіки, маршрути, транспортні засоби,, доброзичливий 

"навколишнього середовища, поділу обов'язків і т.д.)   

 КЗ3: Розвиток транспортної інфраструктури у прикордонній зоні шляхом створення 

нових пунктів пропуску (міст Леова - Bumble)   

 КЗ4: Заохочуйте використання громадського транспорту пасажирів або водні види 

спорту транспорт і розвиток відповідної інфраструктури для їзди на велосипеді:  

велосипедні доріжки, стійки для зберігання, спеціальні відділення для велосипедів в 

громадських місцях   
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 КЗ5: Модернізація муніципальних транспортних засобів, що використовуються при 

наданні суспільних послуг  ,заохочуючи придбання екологічно чистих транспортних 

засобів  

 КЗ6:  Розвиток ІКТ у сфері комунальних послуг через створення та розвиток 

продуктів і послуг типу "е-послуги"  для того, щоб поліпшити передачу даних та 

інформації  

 

6.5.2.2 Пріорітет 4:  Розробка Технічна інфраструктура  ‐ комунальні послуги спільноти, що 

знаходяться у віданні / управлінні партнера державних адміністрацій 

 КЗ1:  Створення / зміцнення / розширення комплексного управління відходами 

(запобігання, підготовка для повторного використання, переробки, відновлення, 

включаючи Лікування, видалення) 

 КЗ2: Реабілітація та модернізація водопостачання та санітарії   

 

6.5.3 Стратегічний напрямок  ІII. Управління 

6.5.3.1 Пріорітет 5. Розвиток інституційного потенціалу  

 КЗ1: Поліпшена система управління, контролю та моніторингу споживання енергії, 

записаного на споживчому рівні за рахунок впровадження інтелектуального 

управління та моніторингу системи  

 КЗ2:  Постійне вдосконалення енергетичної ефективності організацій в організаційній 

практики кожен день, через впровадження систем енергетичного менеджменту на 

найвищому рівні 

 Енергія сертифікації Громадська будівля 

 ISO5001:2011 

 КЗ3: Розвиток державно - приватного партнерства шляхом застосування енергетичних 

характеристик контрактів (EPC) послуги забезпечують рішення в області 

комплексного енергоефективності виплачуються на підставі рішень продуктивності 

реалізованих (ЕСКО)   

 КЗ4:  Розвитку інституційного потенціалу, модель управління живленням Intelligent 

Energy Europe : 

 встановлення місцевих органів управління енергією 

 створення відділень енергії (керівник енергії)  

 аутсорсинг управління енергоспоживанням на спеціалізованих організацій  

 КЗ5:   Підйом і обізнаність та навчання, управлінські та організаційні культури в 

управлінні та використанні відновлювальних джерел енергії (розвиток людського 

капіталу)  

 Поліпшення енергозберігаючих процедур державних закупівель, у тому числі 

використання підрядної енергетичної ефективності (EPC)  

  Управління з нарощування потенціалу та дії у сфері комунальних послуг в 

прикордонному районі через спеціалізовані програми навчання / підготовки 

персоналу або користувачів будівель / Комунальні послуги в цілях придбання 
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знань / навичок в галузі управління енергією, підвищення енергоефективності, 

та використання відновлюваних джерел енергії  

 Розробка бібліотеки,, "спеціалізується на енергоефективності та використання 

відновлюваних джерел (законодавство і юридичної техніки / технології 

застосовується / а і погано практичне застосування в повсякденній діяльності 

підрозділів в організації новини про мінімальну енергетичної ефективності -. 

Наприклад, питання дозволу на будівництво нових будівель тільки в разі 

дотримання мінімального енергетичної ефективності та про існування 

дослідження з можливості використання альтернативних систем високої 

ефективності, залежно від технічної можливості, економічної та екологічної). 

 

6.5.3.2 Пріорітет 6: Заохочувати заходи щодо збільшення потенціалу поглинання викидів 

CO2 на природних водоймах 

 КЗ1: Збільшення площі зелених насаджень в міських і приміських   

 Збільшення площі зелених насаджень в громадських будівлях, дворах  

 Створенні або вдосконаленні зелені пояси (вітрозахисні) навколо села, щоб 

зберегти газу, що виділяється в енергоспоживанням 

 КЗ3: Збільшення площі лісів шляхом залісення деградованих земель, непридатних для 

сільськогосподарського використання та непродуктивних земель, незалежно від форм 

власності, з метою захисту ґрунту, водних балансів відновлення і поліпшення стану 

навколишнього середовища 

 

6.5.4 Стратегічний напрямок  IV.  Передача і співробітництво 

6.5.4.1 Пріорітет 7:  Партнерство для інновацій та наукових досліджень в галузі 

енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії, розвитку 

зв'язків і взаємодії між державними адміністративними органами компаній-

партнерів, науково-дослідних центрів і розвитку та виховання для розвитку 

продуктів і послуг, передачі технологій, соціальних інновацій, мережі, кластери   

 КЗ1: Відновлення,, доповнюють досвід "в області ВДЕ  

 Розробка інформаційних центрів з передачі технологій та інновацій в галузі 

поновлюваних джерел енергії та ефективності: Васлуй (вітер), Хинчешти - 

Осло (біомаса), Ізмаїл (сонце) 

 КЗ2: Розширення можливостей для співпраці у прикордонній зоні в ВДЕ за рахунок 

створення мереж між регіонами обміну знаннями, досвідом, хорошою і менш гарною 

практикою, знайдено для ВДЕ в областях, що вводяться регіони, є 

взаємодоповнюючими (вітер, сонце, біомаса)   

 КЗ3:  Розробка демонстраційних проектів, пов'язаних з новими технологіями та 

методами, які можуть бути відтворені у даній області або в прикордонній зоні  
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6.5.4.2 Пріорітет 8: Підвищення обміну передовим досвідом у територіальних та 

транснаціонального співробітництва   

 КЗ1: Вступ до Європейського ініціативного Пакту   

 КЗ2:  Сприяння участі в регіональних програмах і транснаціонального партнерства, 

створення європейських фондів  

 створення кордонів і транснаціонального проекту інкубатор, який 

спеціалізується в галузі енергоефективності, використання відновлюваних 

джерел, охорони навколишнього середовища   

 КЗ3: Організація / участь / конференції Виставки / ярмарки Спеціалізовані продукти  

 

6.5.5 Стратегічний напрямок V. Робота із громадянами  

6.5.5.1 Пріорітет 9: Сприяння розробці політики та використання відновлюваних джерел 

енергії енергоефективності в роботі з громадянами та інститутами громадянського 

суспільства  

 КЗ1: Підтримка інновацій та передачі екологічно чистих  технології, що склалися між 

місцевого самоврядування складі - НВО - бізнес  

 КЗ2: Підвищення обізнаності та інформованості громадян про енергоефективності та 

використання відновлювальних джерел енергії (конкурсів, інформаційних кампаній - 

навчання, просування по службі, спеціалізованих конференцій і виставок і т.д.)   

 

6.6 Виявлені потреби та їх обгрунтування  

 Стратегічне бачення засноване на наступних потребах  і визначення їх пріоритетів, як 

найбільш актуальними:  

 

6.6.1  Пріоритет 1. Підвищення енергоефективності в громадських будівлях 

Виявлені потреби; 

 необхідність зменшення споживання енергії у будівлях де проводять свою діяльність - 

заклади освіти, соціальний захіст, адміінстрація, культура, має другу частку у 

споживанні кінцевої енергії (20%)  

 Необхідно скоротити викиди CO2, якщо джерела тепла в централізованій системі для 

тих, хто використовує вугілля як паливо або дрова, так як коефіцієнти викидів CO2 

вище, ніж при використанні палива з біомаси або природного газу. 

 

Обгрунтування:  

Висновки енергоаудит проводит в громадських будівлях прикордонній зоні, показує, 

що, у зв'язку з  з віком їх будівель і споруд, недоліки на етапі проектування, будівництва та 

експлуатації, поточний підвищені вимоги комфорту та енергетичної ефективності, 

недостатній рівень теплового захисту,,, витік "енергії за межі будівлі - видимий 

інфрачервоний, на даний момент існує високий потенціал для зниження споживання енергії 
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на звичайній тепловій реабілітації будівель в керуючих партнерів, потенціал яких може 

значно збільшити при оновленні свою енергію.  

Дослідження, проведені, в тому числі тепловізором, погляд на більшість будівель,  

теплового захисту будівель і високо в (EX) фільтрує повітря, які мають ефект зниження втрат 

енергії назовні і, таким чином, споживання зростання енергії для їх компенсації. 

Технічні розрахунки, виконані в енергетичному auditulrilor, розробленої в попередніх 

заходів, запланованих в ,, енергії, межі вартості проекту "для визначення продуктивності 

вентиляції в громадських будівлях перевірену показало, що нинішні вимоги теплового 

захисту не відповідають вимозі, висунутій технічними регламентами чинності і що, теплової 

реабілітації або модернізації енергії можна підняти стандарти енергоефективності в силу, 

тим самим зменшуючи споживання традиційних джерел енергії. 

Таким чином, якщо розрахунки Васлуй, щоб визначити загальну продуктивність 

системи живлення, характерні будівлі з іншого призначення, ніж живих, висота якого не 

перевищує 10 поверхів, особливості, обумовленою нормою щодо розрахунку теплотехнічних 

будівельних елементів будівель C107 / 2005, звичайний індикатор рівня функціонування 

системи енергопостачання,, Зима "і закликав глобальне коефіцієнт теплоізоляції, 

позначається символом G1 показав, що якщо аудит будівлі не відповідають вимогам 

продуктивності: 

                                                  G1< G1ref.   

Порівняння отриманих в енергетичному аудиті існуючих будівель і згодом 

реабілітованих даних про споживання, проведених протягом 4 років даних, показує, що 

потенціал скорочення досягає суми енергоспоживання в песимістичному сценарії, до 

мінімуму в 20%.   

У випадку Хинчешти та Леова,  вік будівель і споруд, відсутність фінансових ресурсів 

для їх заміни або належного технічного обслуговування, мають ефект значних втрат енергії в 

навколишнє середовище, відходи традиційних енергетичних ресурсів і неадекватних умовах 

мікроклімату, що здійснюють звичайної діяльності багатьох громадських будівель в районі. 

Розрахунки, пов'язані з теплом шкільних будівель, зроблені на основі інформації, 

представленої командою реалізації проекту,, енергії, прикордонного значення "Хинчешть 

вказують конкретнє щорічне споживання 62kWh / м, що на перший погляд може 

задовольнити будівництва категорію найбільш енергоефективним. 

Роз'яснення  показують, що це споживання пояснюється відсутністю фінансових 

ресурсів, які визначають адміністративну будівлю для підтримки низької температури, ніж 

нормально для комфорту мінімальним споживанням, фактично представляючи 30-40% 

опалення.  

Друге пояснення полягає в дисбалансі, викликаний відсутністю школярів 

використання простору. В 20 школах простору використовується в 40-50% решти семи 

установ цей показник нижче 30%. 

Дослідження візуальне якісті без необхідніх спеціальних  вказують на недостатній 

рівень теплового захисту будівель та енергоефективності об'єктів та послуг. 

Енергоаудит проводиться в рамках проекту,, енергії, межа вартості та енергетичних 

аудитів, розроблених в Хинчешть в освітніх установах для отримання фінансування за 

рахунок збільшення інвестицій у підвищення енергоефективності з енергетики та біомаси 
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проект в Молдові,, "показує потенційне зниження звичайний витрати енергетичних ресурсів, 

принаймні 40%.   

Енергоаудіт реалізованний у рамках проекту “Eнергія транкордонна ціність” 6 

державних установ Виконавчого комітету міста Ізмаїла, показує недостатній рівень 

теплового захисту будівель який мають високий ступень зносу. 

 Середньорічна втрата енергії зафіксована в перевірених будівлях, значно вище ніж 

середніх значень, записаних в аналогічних установах партнерів проекту і значно вище 

середньоєвропейського рівня. 

Термін служби теплових установок перевищений, нестача фінансових ресурсів 

сприяють вартості теплової енергії, отриманої в централізованій системі. 

Дах будівлі немає теплоізоляції або є застарілим (хвилясті азбестоцементні дошки), 

що значно підвищує зовнішні втрати. 

середньорічне споживання на опалення в державних установах становить 110 кВтг / 

м2 * рік це половина без закладів культури, соціального  управління, та 18% з лікарні, що 

показує що не  забезпечено мікросередовище необхідне для проведення високого освітнього 

рівня: 

 

6.6.2 Пріоритет 2. Збільшення виробництва і розподілу енергії з відновлюваних джерел 

енергії в громадських будівлях 

 Виявлені потреби; 

Використовуючи ці значні потенційні джерела технологій використання 

відновлюваних джерел енергії під застосовується через природного потенціалу сприяння 

через кордон, в силу громадських будівель, замість або на додаток до традиційних джерел 

енергії  

 

Обгрунтування  

Необхідність використання поновлюваних виробництва енергетичного потенціалу, на 

природних дуже сприятливих кліматичних умовах продемонстрували доведено науково-

дослідних та інвестиційних партнерів, розроблених на територіях, що знаходяться у віданні 

вітру, фотоелектричні, біомаси. 

Таким чином, енергія вітру, біо-з-за кліматичних особливостей, вся територія, 

партнерам пропонують кілька можливостей для використання вітрових джерел енергії. 

Васлуй вже володіє 4,3% від встановленої потужності вітрових електростанцій в 

Румунії, якій  були видані контракти на з'єднання і дозволу на підключення.   

Вітрові електростанції з технічної консультації або підключення договорів Васлуй 

розташовані в сільській місцевості за межами міста, за винятком Muntenii в експлуатацію в 

Нідерландах. 

Установка вітряних турбін у повіті Васлуй мала важливий ефект щодо поліпшення 

соціально - економічного положення сільських громад, на території якого були розташовані 

за рахунок збільшення місцевих бюджетів (додаткові місцеві податки), а також створення 

нових робочих місць 



Стратегія скорочення споживання традиційних джерел енергії у сфері 
комунальних послуг транкордонної зони Васлуй, Льова, Хинчешти, Ізмаїл 

 

67 
  

Але через централізовану електрику і важким для підключення до системи є 

неефективнім, але невеликі інвестиції в екологічно чистої  енергії для власного домашнього 

господарства (в децентралізованій системі). 

Загальні критерії, які використовуються в розміщенні вітрових турбін і характеристик 

обладнання встановлений компонент вітрових електростанцій в Румунії / Васлуй зробити 

цей вид енергії не можуть бути використані на середніх та постачати електроенергію в 

публічній адміністрації будівлі Васлуй Ради, більшість з них знаходиться в міській 

місцевості 

Але в існуючих громадських будівелях в місті Ізмаїл, використання мікро-

вітрогенераторів не рекомендується, так як їх установка може викликати в даху або 

структурні динамічні навантаження, які призводять до підвищення зносу або пошкодження 

будівлі, обо вироблятиме шум який не відповідає нормам шумового забруднення. 

Використання енергії вітру для виробництва електроенергії в малопотужних вітрових 

турбін, враховуючи прогрес техніки, може бути рішення в середньостроковій і 

довгостроковій перспективі, у разі нового будівництва громадських будівель.  

У разі сонячної енергії, використовуваною в фотогальванічних додатків,його сприяння 

продемонстрували і теоретичні дослідження та практика (технічна консультація або 

підключенні контракти, отримані інвесторами для установки фотоелектричних парків на 

електроенергію в разі Васлуй, експлуатації сонячної парк 44 МВт, у разі Ismail). 

Але, як вітер, з точки зору економічної доцільності, фотоелектричні застосування в 

громадських будівлях мають найбільш вигідну внутрішню норму прибутковості, тією мірою, 

забезпечити їх співфінансування за рахунок грантів або зателефонуйте схеми підтримки. 

Економічні розрахунки з деяких недавніх досліджень, проведених тією ж методикою, 

що й у випадку інвестицій,, класична "(чиста приведена вартість, внутрішня норма retabilitate 

і витрат-вигод), показують, що, з точки зору, не закликати субсидій або без зовнішнього 

фінансування, такі проекти не представляється можливим. 

Широке використання автономних систем генерації електроенергії з використанням 

фотоелектричних генераторів технологія обмежена через високих витрат на обладнання для 

зберігання енергії, які не можуть бути зроблені крім на протязі дня. 

Аналіз технології виробництва, застосування тепла і гарячої води в громадських 

будівлях Trbuse брати до уваги як технічні характеристики обладнання (панелі, евакуйовані 

труби і тепло) і дуже різну природу інтенсивності сонячної радіації протягом дня і на рік, що 

робить завдання теплових сонячних колекторів бути змінної.  

Гаряча рішення водопідготовка економічно виправдана, якщо громадські будівлі 

призначені для використання влітку і безперервної програми 24 годин (лікарні або соціальні 

центри працюють постійно). 

Опалення будинку з сонячної енергії є більш важким, насамперед, тому, що в холодну 

пору року, коли попит на опалення теплового навантаження важливо, інтенсивність сонячної 

радіації показує дуже низькі значення, і важко збирати, зберігати і використовувати в цих 

умовах. 

Істотним елементом, який максимізує корисність теплової сонячної технології в 

місцевих інвестиційних проектів є розробка паралельних або подальшої реабілітації проект - 

будівля модернізації енергетичної оболонки для забезпечення зниження витрат за допомогою 
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відповідного розміру необхідного технічного та економічного тепла та інвестиційної 

вартості. 

Прогрес технологій, обладнання корелює з більш низькими цінами, і грунтово-

кліматичнимі факторамі, сприятливі характеристики міста Ізмаїл, робить в 

середньостроковій перспективі, фотоелектричні і теплові сонячні технології можуть бути 

використані з максимальною економічною ефективністю для "чистої" енергії яка поступово 

замінить традиційну енергетику яка в даний час використовується в будівлях і комунальних 

послуг введені Виконавчим комітетом.  

У разі біомаси, на цей раз через кордон, більша частина сировини засвоюється 

термін,, біомаси "використовується для опалення житлових приміщень в сільських районах. 

Але, як дрова немає від лісового сміття або керованих лісів на стійкій основі, 

становить асиміляція період,, біомаси "з дровами,," є помилковим, оскільки він не відповідає 

характеристикам і походження терміна поновлюваних джерел енергії. 

Використання біомаси для енергетичних цілей може бути досягнуто тільки в умовах 

сталого розвитку ризиків у грунт, ліси і сільськогосподарські угіддя скорочуються. 

Якщо Васлуй, використання деревного палива сирої в існуючих установках, в 

обладнанні громадських будівель енергоефективності не розчиниться або демонструючи 

свою життєздатність як стійке. 

Для того, щоб натиснути енергетичний потенціал біомаси, оціненої для Васлуй, 

потрібні істотні інвестиції як в енергозберігаючих технологій, а також дії, які призводять до 

забезпечення безпечного та надійного джерела рослинної біомаси, сертифікований як стійке, 

як інтерпретувати Директива 28/2009 / EC про заохочення використання поновлюваних 

джерел енергії. 

Оскільки ціна одиниці теплової енергії, виробленої в результаті використання 

обробленої біомаси в якості палива (пелети, брикети), що не концептуально економічно 

конкурувати з ціною за одиницю теплової енергії, виробленої з використанням природного 

газу, біомаси рекомендується для тих громадських будівель, розташованих в місцях, не 

підключених до мережі природного газу або у разі інвестицій за рахунок зовнішніх коштів. 

 Будь-яка заміна існуючих технологій для виробництва теплової енергії з дров, з більш 

ефективним, призведе до скорочення кінцевого споживання біомаси.  

Для систем, заснованих на використанні біомаси, у разі теплової та електричної 

енергії в даний час добре розроблені і комерційно доступні технології. 

Надання ресурсів для біомаси (пелети, брикети) за доступними цінами, у той час як з 

використанням передових технологій способи, щоб зменшити витрату традиційних джерел 

енергії. 

Успішний досвід проекту,, енергії та біомаси в Молдові "демонструє корисность 

енергії біомаси потенціал щодо територій, керованих партнерами по проекту в Молдові, 

енергії, вартості кордонів», і приклад доброї практики передачі партнерам в Румунії та 

України. 

Послідовне залучення місцевих органів влади для просування нових технологій і 

демонстрації передового досвіду є ще більш необхідно, так як ціна за одиницю енергії з 

біомаси повинні конкурувати з ціною одиниці класики паливно-енергетичних де вони є 

(природний газ). 
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 Аналіз вищевказаних досліджень, важливого технічного потенціалу, відновлення 

біомаси в регіоні, в якому він знаходиться, стратегічне положення порту Ізмаїл (сполучною 

ланкою між Європою та Азією), по відношенню до цілей проекту, енергії, прикордонного 

значення "привести нас до гіпотези, що місто Ізмаїл може стати полюсом агропромисловості, 

в якому розробка технологій переробки та використання енергії біомаси виходячи з 

сільськогосподарських відходів, зібраних в районі міста.  

Розробка технологій переробки і формування безперервного джерела енергії біомаси в 

місті, може призвести в довгостроковій перспективі до використання цього поновлюваного 

опалення громадських будівель в місті, скорочення споживання енергії та збільшення 

місцевого бюджету, кошти які могли б бути спрямовані на  рахунок підвищення 

енергоефективності громадських будівель та їх обладнання. 

 

6.6.3 Пріоритет 3. Модернізація та розвиток транспортної інфраструктури та мереж / 

систем зв'язку 

Необхідно 

Скорочення високого споживання палива, необхідного для транспортних засобів, 

якими оснащени громадськи служби, транспортних засобів у дорозі, бізнес-партнери 

регулюються державними органами при дорожньої інфраструктури, керованої партнерством 

державних адміністрацій, враховуючи його важливу частку в кінцевому споживанні енергії 

визначається в області кордону (73%). 

 

Обгрунтування 

Необхідність включення таких заходів залежить від державного управління , району, 

високе споживання палива  транспортними засобами пасажирського транспорту - 

регульованння партнерский діяльності органів державної влади ( громадський транспорт, 

програма осіб за розкладом - якщо Васлуй, студенти послугу передачі - якщо Хинчешть і 

Леова Поради).  

Спеціалізовані дослідження показують, що автомобілі та транспортні засоби, що 

належать фізичним особам рухаються принаймні, 25% від річного пробігу  на дорогах 

округу, району та комунальної власності, існування в неналежному стані призводить до 

збільшення споживання кількості палива до 60% для категорія дороги,, H ". 

 Керівництво Пакт мерів - європейська ініціатива, спрямована співпраця зі скорочення 

викидів CO2, рекомендує в області стійкої енергетики. Плани дій повинні бути включені і 

витрата палива приватним транспортом або комерційної діяльності в області регіонального 

або місцевого публічного управління, значний потенціал для скорочення викопних видів 

палива шляхом вжиття заходів, пов'язаних з менеджерами дорожньої інфраструктури.  

Розрахунки для аналізу поточної ситуації показує, що витрата палива, за оцінками, 

споживається щорічно в перевезеннях пасажирів, що підпадають під Васлуй склав 12 000 

кількість МВтч (бл. 830000 літрів) до 116 000 МВтг приватних і державних послуг флоту на 

2000MWh.  

Якщо споживання Hancestiului для перевезення студентів 1096 МВт, адміністрація та 

інші громадські послуги 552 МВт-год, приватні транспортні та торговельні 55561MWh. 
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 Якщо Леова, перевезення студентів в школах об'єднані і транспортних засобів 

загального користування означає споживання кількісті 281MWh і приватний транспорт,  

19000 МВтч. 

Якщо Ізмаїл, споживаної в кількості 55000 МВтч приватного транспорту, місцевої 

транспортної МВтч в 9735 до 1000 МВт · год в адміністративних державних послуг парку в 

рік автомобільного палива. 

Зниження перевезень 5% від поточного рівня прирівнюється до 30% споживання для 

експлуатації будівель і комунальних послуг.  

Щоб отримати доступ до Васлуй фінансування лінії, передбачених Регіональною 

оперативної програми з модернізації повітових доріг реальна можливість для досягнення 

мети, принаймні 5%, але з великий потенціал для скорочення викидів парникових газів 

протягом terioriu.  

 

6.6.4 Пріорітет 4:  Розробка Технічна інфраструктура   комунальні послуги спільноти, що 

знаходяться у віданні / управлінні партнера державних адміністрацій 

Необхідно 

Усунення непотрібного споживання енергії, нестійке і неекономічним через 

втрату або надсилається через тріщини питної води трубопроводів і розподіл  

 

Обгрунтування 

 Необхідність виключати елементи, що призводять до високих споживань енергії для 

роботи водозбору, розподілу, каналізації та очистки стічних вод та утилізації відходів 

(збирання, переробка, компостування, склад), державних послуг, керованих підприємств, до 

яких  державний партнер безпосередньо може впливати на їх управління через 

представників у Загальних зборах акціонерів - прямо або Adiv якщо Aquavas Васлуй або 

побічно, через заявок на фінансування для проектів, де з розвитку інфраструктури та 

управління стічних вод в Леова і Хинчешть.  

Споживання енергії, якщо електрику і переважно воду. 

 З точки зору відсоток води, що подається на 79% для Васлуй, 17% Леова та Ізмаїл, 

29% для Hancestiului, безпосередні заходи необхідні для зниження споживання енергії для 

накачування, втрачену при передачі і розподілу тріщин водопроводу, а в насосне обладнання.  

Споживання енергії на одиницю за кубічний метр води коливається від 1.3kWh / м, 

коли Ізмаїл 2kWh / см і 3,89 Васлуй якщо Леова і Хинчешть.  

Поточні інвестиції в Васлуй не надавати фінансування для реабілітації всієї системи 

водопостачання, каналізації та очистки стічних його, так що  абсолютно необхідно 

продовжувати державне втручання, яке може привести до скорочення 50%. 

Якщо інших партнерів, знижуючи витрату енергії, відсоток, більш значним. 

 Що стосується системи управління відходами платформи зберігання навколишнього 

середовища неіснуючі робить Васлуй, де транспортується відходів в інших країнах (Галац - 

Галац, Румунія - Neamt), автотранспорт означає додаткове паливо, ніж для більш близької 

відстані.  
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Кінець складського Rosiesti буде зниження споживання енергії для транспортування 

принаймні, 20%, паралельно з розвитком виробництва електроенергії з використанням 

біогазу з анаеробного зброджування відходів. 

 Якщо іншими партнерами, системи управління ефективністю поводження з 

відходами допоможе зменшити кількість neselecata  паливно-енергетичних залишків.  

 

6.6.5 Пріорітет 5. Розвиток інституційного потенціалу  

Необхідно 

Низький рівень знань про управління енергією,, "і підкреслюючи відсутність 

необхідних інструментів, управління, регулювання або контролю витрат в будівлі або 

державної служби  

 

Обгрунтування 

Зниження споживання енергії в громадських будівлях не є винятковим атрибутом 

інвестицій у модернізацію енергетичної ефективності будівель або споруд в галузі 

використання поновлюваних джерел енергії . 

У процесі використання енергетичної ефективності будівель і споруд йде уздовж 

людський фактор і інструменти, доступні діяти. 

 Застосування системи управління енергетичної ефективності, сприяючи більш 

ефективному використанню джерел енергії, доступних в організації, підвищити 

конкурентоспроможність, знизити викиди парникових газів і пов'язаних з ними впливів на 

навколишнє середовище.  

 Чисті вигоди від управління енергією кількісно шляхом зниження витрат на 

електроенергію від енергозберігаючих заходів., Мінус вартість реалізації. Скорочення 

рахунків за електроенергію часто найбільш важлива причина для використання 

енергетичний менеджмент. Знижки можуть досягати до 40-60% в тих місцях, де вони не були 

проведені такі заходи. В принципі, функція управління живленням для забезпечення того, 

щоб всі користувачі в організації:  

 отримати оптимальну енергію, необхідну (де і коли бути на якість і поставляються за 

мінімальною ціною) 

  раціонально та ефективно використовувати енергію.  

Включае різні діі,починаючи зі збору,регисрации і аналізу інформаціі,до 

ідентифікаціі,оцінки заходів економіі,заміна поведінки споживачив. 

Робота включає в себе як висококваліфікованого персоналу та інструментів дії, але і 

участі користувача. 

Висновки про недостатність централізованої інформації та особистості, споживання, 

записаного в управлінні громадських будівлях, продуктивності устаткування, відсутність 

книги, технічні або ручний, будівництво і технічне оснащення, відсутність / фахівцям, але,, 

незрозумілою мовою "в умови енергетичні, завадили роботі аналізу та збору даних. 

 Рівень часу / кваліфікації працівників освіти знижується, і потреба у втручанні і 

відповіді на запитання в ході консультацій з громадськістю, позначаючи високу соціальну 

відповідальність, а й низький рівень загальних знань, специфічні для області.  
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Енергетичні аудіти підкреслюють відсутність засобів контролю, управління, 

вимірювання, моніторингу системних параметрів, пристроїв безпеки обладнання 

громадських будівель. 

Громадські будівлі не сертифіковані в плані енергетичної ефективності, якщо юридичне 

зобов'язання спадщина Васлуй. 

  

6.6.6 Пріорітет 6: Заохочувати заходи щодо збільшення потенціалу поглинання викидів 

CO2 на природних водоймах 

Необхідно 

Невизначені дії / заходи, щоб компенсувати екологічний збиток від споживання 

енергії, необхідної для здійснення своєї діяльності та адаптації до зміни клімату явища. 

 

Обгрунтування 

 Приміські ліси і зелені пояси міст є природним джерелом зберігання вугля.  

Для збільшення потужності поглинання, необхідні програми для розширення зелених 

насаджень у міських районах і навколо біля місця випуску. 

Збільшення площі лісів шляхом залісення деградованих земель, непридатних для 

сільськогосподарського використання та непродуктивних земель, незалежно від форм 

власності, з метою захисту ґрунту, водних балансів відновлення і поліпшення стану 

навколишнього середовища 

Активізувати процес залісення і збільшити зелену зону є одним з найбільш 

підходящих заходів з адаптації до наслідків зміни клімату - дія визначається як здатність 

природних систем і реагувати на антропогенний вплив зміни клімату, фактичних або 

очікуваних, у тому числі мінливості і подій клімату екстремальні погодні умови, для того, 

щоб зменшити потенційний збиток, скористатися можливостями і адекватного реагування на 

наслідки зміни клімату, враховуючи, що компанія і індивідуальний і сукупний екосистеми 

відчути ефект від усіх цих компонентів. 

 

6.6.7 Пріорітет 7: Партнерство для інновацій та наукових досліджень в галузі 

енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії, розвитку 

зв'язків і взаємодії між державними адміністративними органами компаній-

партнерів, науково-дослідних центрів і розвитку та виховання для розвитку 

продуктів і послуг, передачі технологій, соціальних інновацій, мережі, кластери   

Необхідно:  

Відновлення додаткових знань існуючих в області проектів і державні адміністрації.  

 

Обгрунтування 

Доповнення досвіду і рішень, у розвитку ВДЕ можуть забеспечити важливу передачу 

знань та досвіду експлуатації для кожного з партнерів (енергія і біомаса в Молдові, 

Хинчешть - Леово, комплексного управління енергії біомаси, Леова); сонячні батареї для 

виготовлення гарячої води та фотоелектрична енергія, м. Ізмаїл; вітрова енергія, Васлуй. 
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Досвід населенних пунктів повіта Васлуй на території яких були встановлені вітрові 

турбіни поруч Ізмаїл державних адміністрацій, які були встановлені фотоелектричні парків, 

але в Леово і Хинчештскій досвід у державно - приватного партнерства, призначених для 

виробництва теплової енергії з біомаси, необхідно, щоб бути передавали один одному для 

того, щоб максимізувати суспільний інтерес у зв'язку з приватним бізнесом. 

Мети, досягнуті на кожного партнера може бути передача технологій, наслідком 

збільшується площа конкурентоспроможності. 

Для досягнення цієї мети, необхідно, щоб органи державного управління 

зосередилися на співпраці з НУО, бізнес-спільноти та академічних / наукових-комбінатів 

досвіду та ресурсів для підвищення обізнаності та готовності поділитися.  

Це також необхідно, щоб органи громадського управління, забезпечили створення, 

обмін і поширення знань та обміну передовим досвідом у всіх пріоритетних секторах. 

На підставі колективного та індивідуального відповідальності будут сформулювані 

конкретні дії, засновані на цілях і принципах цієї стратегії, починаючи точку і керівництво 

для осіб, що рішення.  
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6.6.8 Пріорітет 8: Підвищення обміну передовим досвідом у територіальних та 

транснаціонального співробітництва    

Необхідно: 

Поліпшення передачі інформації про спільні можливостей в зоні і збереження 

природних ресурсів часто внутрішня цінність, використовуючи обережність і захисту 

навколишнього середовища 

 

Обгрунтування 

Приклади кращих практик в області проекту і створює передумови для успішного 

прикордонного співробітництва, створює основу для співробітництва в політичній, 

економічній і соціальній розвитку між партнерами, поширює і на інші райони, ніж 

скорочення споживання енергії в громадських будівлях і послуг інших громад, зацікавлених 

в країні або Європейському союзі. 

Один з платформ спілкування і взаємодії спеціалізованний на такий же сектор 

встановлені на європейському рівні, Пакт мерів ініціатива, яка була приєднана до цього часу 

5690 місцевих органів влади, що представляють 185 мільйонів чоловік.  

Існування Стратегіі і місцевих планів дій, розроблених в рамках проекту,, 

енергії, ціннісно-кордону "реальна можливість приєднатися до цієї ініціативи, 

підтриманої Європейською Комісією, Європейським Парламентом та Комітетом 

регіонів, дотримуватися прийнятих на себе зобов'язань першу приєднання тільки 

потрібне розширення аналіз житлових та третинного секторів. 

Приєднавшись до Конвенції, які підписали регіональні та місцеві органи влади 

добровільно зобов'язуються підвищення енергоефективності та використання відновлюваних 

джерел енергії на своїх територіях для досягнення та перевищення цільового показника ЄС 

щодо скорочення викидів CO2 на 20% до 2020 року. 

Пакт мерів визнає важливу роль регіонів та зміст цілей щодо пом'якшення наслідків 

зміни клімату  остільки, оскільки вони є ключовими учасниками в галузі енергетики, 

враховуючи свої обов'язки щодо низки заходів, пов'язаних з плануванням та регіонального 

планування, оподаткування, інвестиційної , закупівлі, виробництво і споживання. 

Пакт мерів призначений для моделі відповідальності, згуртованості, солідарності, 

співпраці, інституційної та міжнародного діалогу, представники 185 мільйонів громадян, які 

працюють разом для досягнення спільних deziderateratelor охорони навколишнього 

середовища і прихильність існування майбутніх поколінь. 

Діалог між владою дозволить краще зрозуміти на вимогу Європейського рівня та 

необхідність її власних громадян, місцевих пріоритетів та потреб, а також сприяння 

пріоритети екологічної політики та енергетики серед громадян, мобілізуючи участь і внесок 

у місцевих і міжнародних цілей , 
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Регулярні зустрічі, спілкування, спілкування та співробітництво і механізми підтримки на 

місці між представниками місцевих органів влади, закріплених у Пакті мерів підписали  

спільноти:  

 підвищення наочності на європейському та міжнародному рівні 

 інформування осіб, щодо рішення на місцеві потреби 

 просування інтересів конкретних місцевих 

 участь в європейських мережах 

 отримання інформації та матеріально-технічну підтримку для поточних і майбутніх 

проектів 

 залучення локально це ноу-Хо та інвестицій в галузі енергоефективності 

 отримання сприятливої оцінки (якщо прийняття місцевого плану дій зі сталої 

енергетики) у міжнародних змаганнях для отримання фінансування  

 доступ до міжнародних фінансових інструментів та обладнання або Європейської 

Комісії, з метою здійснення місцевих планів дій. 

 пропаганда здорового способу життя, технічну та адміністративну допомогу від 

Управління Пакту мерів 

 керівництво і допомогу в наукових і технічних питань, в основному стосуються 

кадастрів викидів і плани дій Об'єднаного дослідницького центру Європейської 

комісії (Joint Research Centre)  

 повної інституційної підтримки з боку Європейської комісії, Комітету регіонів та 

Європейського Парламенту   

 

6.6.9 Пріорітет 9: Сприяння розробці політики та використання відновлюваних джерел 

енергії енергоефективності в роботі з громадянами та інститутами громадянського 

суспільства  

Необхідно 

Потрібні інформаційно-пропагандистські, інформованості та зміни поведінки 

користувачів бенефіціарів державних послуг і пропагування переваги ефективного 

використання енергії. 

 

Обгрунтування 

Ключ до вирішення питань енергоефективності та зміни клімату не обов'язково 

"Спільне бачення" осіб, що рішення або спеціалізованих суб'єктів, особливо розуміючи 

необхідність участі та екологічних вигод, фінансових, економічних і соціальних будуть 

отримані пізніше кожен з них, і громадяни, підприємства і громадянське суспільство, 

бенефіціарами державних послуг.  

Максимальна одержуваних ефектів і впливу заходів досягається за рахунок 

ефективної комунікації, реалізації додаткової компонентів і процесів моніторингу. 

Громадяни повинні бути поінформовані про двох дій, викладених у Стратегії та 

місцеву дію плани, і на кожному етапі реалізації. 
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Спілкування повинно бути зроблено по-різному, категорії одержувачів, відправивши 

правильне повідомлення та одержувача змісту, так глядачі та громадяни - одержувачі 

державних послуг, сприймати прямі вигоди від заходів. 

Потік інформації потрібно часто спрямовані на впливових політиків на національному 

та міжнародному рівні шляхом організації потужних лобістської діяльністі, що призводить 

до отримання необхідного фінансування джерела матеріалізації заходи, передбачені в 

Стратегії. 

Розвиваються споживачі енергії, які мають потенціал і знання для просування 

інноваційної дух і сприяння місцевих проектів підвищення енергетичної ефективності є  

абсолютно необхідно для досягнення стійкого розуміння ході явища і його впливу на рівень 

комфорту тепер, і для майбутніх поколінь.   

 Заходи з підвищення обізнаності буде розроблена з необхідністю змінити ставлення 

та поведінку по відношенню до використання природних ресурсів, охорони навколишнього 

середовища і, зокрема, енергетики та зміни клімату та його впливу на характер державного 

втручання та індивідуального urgenaă ,  

Поведінкові зміни в суспільстві і повинні бути спрямовані на індивідуальної 

свідомості, як існуючих проблем і ті, в майбутньому.  
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7. ТРАНСКОРДОННИЙ ІНВЕНТАР ВИКИДІВ СО2 У ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЛЯХ З ВАСЛУЯ, ХИНЧЕШТИ, ЛЕОВА, 

ІЗМАЇЛ 

 

1) Рік інвентаря 
2013 

2) Фактори викиду 
Позначте, будь ласка, відповідне поле: X 

Одиниця звітноті викидів 
Позначте, будь ласка, відповідне поле: x 

3) Основні результати базового інвентару викидів 
Кольори та символи: 
Зелені клітинки обов'язкові 

Природний 

газ 
Зріджений 

газ Мазут Дизельне 

паливо Бензин Лігніт Вугілля Інші види 

палива 
Рослинні 

олії 
Інші види 

біомаси 
Сонячна 

теплова 

енергія 
Геотермальна 

енергія 

БУДІВЛІ, УСТАТКУВАННЯ/ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОМИСЛОВІСТЬ: 

Будівлі, устаткування/обладнення комунальні (Аквавас) 22131 758 1226 413 24529 
Управління відходами 

6339 6339 
Будівлі, устаткування/обладнення Загальні послуги 1335 547 2992 0 4875 
Будівлі, устаткування/обладнення Освіта 2490 6229 13937 33 3231 456 1363 27739 
Будівлі, устаткування/обладнення Здоров’я 3210 5646 17311 151 26318 
Будівлі, устаткування/обладнення Культура 420 674 2977 216 134 4421 
Будівлі, устаткування/обладнення Соціальний захист та 

соціальна допомога 1207 199 5342 39 249 2083 9119 
Будівлі, устаткування/обладнення КФРДМ 

34 137 1090 74 1335 
Підсумок будівлі, устаткування/обладнання та промисловість 30827 13295 43454 72 0 8655 488 0 3847 2673 0 1363 0 0 104674 
ТРАНСПОРТ: 

Міський парк 959 2832 3790 
Громадський транспорт 27567 27567 
Приватний та комерційний транспорт 132472 112665 245138 
Підсумок транспорт 0 0 0 0 0 160998 115497 0 0 0 0 0 0 0 276495 
Всього 30827 13295 43454 72 0 169653 115984 0 3847 2673 0 1363 0 0 381169 

Міські закупівлі екологічно сертифіцованної електроенергії 
(у разі потреби)  [MWh]: 
Фактор викиду CO2 для закупівлі екологічно сертифіцованної 
електроенергії (для підходу LCA) : 

ТРАНСКОРДОННИЙ ІНВЕНТАР ВИКИДІВ СО2 У ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЛЯХ З ВАСЛУЯ, ХИНЧЕШТИ, ЛЕОВА, ІЗМАЇЛ 

 

 
Ті, хто враховують викиди CO2 на душу населення повинні уточнити кількість населення в рік інвентаря: 709619 

Стандартні фактори викиду відповідно до принципів IPCC   
Фактори LCA (Оцінка життєвого циклу)  

Викиди CO2  
Викиди в еквіваленті CO2  

Сірі клітинки не редагуються 
A. Загальне споживання енергії 
Для розділення десяткових значень використовується точка [.]. Розділення тисяч не допускається. 

Категорія 

ЗАГАЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ [MWh] 

Електро

енергія 
Обігрівання/ 
охолодження 

Використані палива Поновлювані джерела енергії 
Всього 
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B. Викиди CO2 або еквівалент CO2   

Природний 

газ 
Зріджений 

газ Мазут Дизельне 

паливо 
Бензин Лігніт Вугілля Інші види 

палива 
Біопаливо 

Інші 

види 

біомаси 

Сонячна 

теплова 

енергія 

Геотермаль

на енергія 

БУДІВЛІ, УСТАТКУВАННЯ/ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОМИСЛОВІСТЬ: 
  

Будівлі, устаткування/обладнення комунальні (Аквавас) 8698 0 153 327 103 9281 
Управління відходами 1692 1692 
Будівлі, устаткування/обладнення Загальні послуги 614 320 604 1538 
Будівлі, устаткування/обладнення Освіта 1224 3644 2815 7 1176 176 9042 
Будівлі, устаткування/обладнення Здоров’я 1292 3303 3497 55 8147 
Будівлі, устаткування/обладнення Культура 174 394 601 79 30 1278 
Будівлі, устаткування/обладнення Соціальний захист та допомога 393 116 1079 9 91 839 2527 
Будівлі, устаткування/обладнення КФРДМ 11 0 28 291 18 348 
Підсумок будівлі, устаткування/обладнання та промисловість 12404 7778 8778 16 0 2311 121 0 1400 1045 0 0 0 0 33854 
ТРАНСПОРТ: 
Міський парк 256 705 961 
Громадський транспорт 7360 7360 
Приватний та комерційний транспорт 35370 28054 63424 
Підсумок транспорт 0 0 0 0 0 42987 28759 0 0 0 0 0 0 0 71745 
ІНШІ: 
Позначте тут, будь ласка, інші види викидів. 0 
Всього 12404 7778 8778 16 0 45297 28880 0 1400 1045 0 0 0 0 105599 

Відповідні фактори викидів CO2 
Фактор викиду CO2 для електроенергії виробленої за  
межами місцевого рівня [t/MWh] 

Для розділення десяткових значень використовується точка [.]. Розділення тисяч не допускається. 

Категорія 

Викиди CO2 [t]/ Викиди в еквіваленті CO2  [t] 

Електро

енергія 
Обігрівання/ 

охолодження 

Використані палива Поновлювані джерела енергії 

Всього 
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7.1 ОСНОВНИЙ ІНВЕНТАР ВИКИДІВ СО2 У ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЛЯХ АДМІНІСТРОВАНІ ВИКОНАВЧИМ 

КОМІТЕТОМ МІСТА ІЗМАЇЛ 

 

1) Рік інвентаря 
2013 

2) Фактори викиду 
Позначте, будь ласка, відповідне поле: X 

Одиниця звітноті викидів 
Позначте, будь ласка, відповідне поле: x 

3) Основні результати базового інвентару викидів 
Кольори та символи: 
Зелені клітинки обов'язкові 

Природн

ий газ 
Зріджен

ий газ Мазут Дизельне 

паливо Бензин Лігніт Вугілля 
Інші види 

палива 

(дрова) 
Рослинні 

олії 
Інші 

види 

біомаси 

Сонячна 

теплова 

енергія 

Геотерм

альна 

енергія 
БУДІВЛІ, УСТАТКУВАННЯ/ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОМИСЛОВІСТЬ: 
Будівлі, устаткування/обладнення комунальні (Аква) 6473 0 0 0 0 0 0 6473 
Будівлі, устаткування/обладнення Загальні послуги 232 547 672 0 0 1451 
Будівлі, устаткування/обладнення Освіта 1183 6229 1920 775 20 10126 
Будівлі, устаткування/обладнення Здоров’я 993 5646 6789 151 0 13578 
Будівлі, устаткування/обладнення Культура 129 674 681 161 60 1707 
Будівлі, устаткування/обладнення Захист та допомога 34 199 127 130 0 490 
Будівлі, устаткування/обладнення ремонт доріг 0 0 0 0 0 0 0 
Підсумок будівлі, устаткування/обладнання та промисл. 9045 13295 10189 0 0 0 0 0 1217 80 0 0 0 0 33826 
ТРАНСПОРТ: 
Міський парк 4 996 1000 
Громадський транспорт 9735 0 9735 
Приватний та комерційний транспорт 19392 35184 54576 
Підсумок транспорт 0 0 0 0 0 29131 36180 0 0 0 0 0 0 0 65311 
Управління відходами 1603 0 1603 
Всього 9045 13295 10189 0 0 30734 36180 0 1217 80 0 0 0 0 100740 

Міські закупівлі екологічно сертифіцованної  
електроенергії (у разі потреби) [MWh]: 

Фактор викиду CO2 для закупівлі екологічно 
сертифіцованної електроенергії (для підходу LCA) : 

  

 

Категорія 

ЗАГАЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ [MWh] 

Електро

енергія 
Обігрівання/ 
охолодже

ння 

Використані палива Поновлювані джерела енергії 

Всього 

Фактори LCA (Оцінка життєвого циклу) 

Викиди CO2 
Викиди в еквіваленті CO2 

Сірі клітинки не редагуються 
A. Загальне споживання енергії 
Для розділення десяткових значень використовується точка [.]. Розділення тисяч не допускається. 

ОСНОВНИЙ ІНВЕНТАР ВИКИДІВ СО2 У ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЛЯХ АДМІНІСТРОВАНІ ВИКОНАВЧИМ КОМІТЕТОМ МІСТА ІЗМАЇЛ 

 

 
Ті, хто враховують викиди CO2 на душу населення повинні уточнити кількість населення в рік інвентаря: 72400 

Стандартні фактори викиду відповідно до принципів IPCC  
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B. Викиди CO2 або еквівалент CO2   

Природ

ний газ 
Зрідже

ний газ 
Мазут 

Дизельн

е 

паливо 
Бензин Лігніт Вугілля Інші види 

палива 
Біопали

во 

Інші 

види 

біомаси 

Сонячна 

теплова 

енергія 

Геотерм

альна 

енергія 
БУДІВЛІ, УСТАТКУВАННЯ/ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОМИСЛОВІСТЬ: 

  
Будівлі, устаткування/обладнення комунальні (Аква) 2913 0 0 0 0 0 2913 
Будівлі, устаткування/обладнення Загальні послуги 104 320 136 0 560 
Будівлі, устаткування/обладнення Освіта 532 3644 388 282 4846 
Будівлі, устаткування/обладнення Здоров’я 447 3303 1371 55 5176 
Будівлі, устаткування/обладнення Культура 58 394 138 59 649 
Будівлі, устаткування/обладнення Захист та допомога 15 116 26 47 0 205 
Будівлі, устаткування/обладнення КФРДМ 0 0 0 0 0 0 0 
Підсумок будівлі, устаткування/обладнання та пром. 4070 7778 2058 0 0 0 0 0 443 0 0 0 0 0 14349 
ТРАНСПОРТ: 
Міський парк 1 248 249 
Громадський транспорт 2599 2599 
Приватний та комерційний транспорт 5178 8761 13938 
Підсумок транспорт 0 0 0 0 0 7778 9009 0 0 0 0 0 0 0 16787 
ІНШІ: 
Управління відходами 428 428 
Очищення стічних вод 0 
Позначте тут, будь ласка, інші види викидів. 0 
Всього 4070 7778 2058 0 0 8206 9009 0 443 0 0 0 0 0 31564 

Відповідні фактори викидів CO2 0.45 0.585 0.202 0.267 0.249 0.364 0.403 
Фактор викиду CO2 для електроенергії виробленої 
за межами місцевого рівня [t/MWh] 0.312 

Для розділення десяткових значень використовується точка [.]. Розділення тисяч не допускається. 

Категорія 

Викиди CO2 [t]/ Викиди в еквіваленті CO2  [t] 

Електро

енергія 

Обігріван 

ня/ 
охолоджен

ня 

Використані палива Поновлювані джерела енергії 

Всього 
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8. ВІДПОВІДІ, ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ 

8.1 ДЖЕРЕЛО АНКЕТ 
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8.2 ВІДПОВІДІ ПРЯМІ ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ 
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8.3.Синтез  
 

8.3.1. Відповіді  
 

 Основні причини необхідності вжиття заходів з підвищення енергіі зростають витрати на 

електроенергію (R1) і збереження ресурсів, що виділяються (R7), енергія через високу ціну (R2), 

пов'язані з охороною навколишнього середовища, в плані 2. 

 Зниження споживання енергії є необхідною дією (R26) повинні бути виконані негайно (R27), і 

вже прийняли такі заходи (R28).   

 Більшість респондентів переконані, що інвестиції в ефективності платить розумний період 

часу, і що економія енергії може бути досягнута, принаймні 30% від поточного споживання (R19 і 

R21). 

 Основні заходи, здійснювані є (6): 

 ефективне використання енергії управління 

 заміна вікон і дверей з нової класичної енергетичної ефективності 

 поліпшення поведінки співробітників по відношенню до використання енергії 

 термоізоляція будівлі 

 Джерела фінансування, використовувані для досягнення цих заходів були в основному ті, з 

місцевого бюджету (47%), за ними слідують з державного бюджету і європейських фондів (R10). 

  Механізми фінансування державно-приватних партнерств або,, третьої сторони »- ЕСКО 

контрактів не були використані (R10). 

 Навіть, якщо стверджується, що в більшості організацій (53%), визначено локальну політику 

для ефективного використання енергії та відновлювальних джерел енергії, з конкретними цілями і 

завданнями с (R3, R4 і R8) і зазначає, що не визначені структури для її здійснення, тобто дія 

полягає в поліпшенні енергоефективності будівель енергії і залучення користувачів (R5), 

відповідальний за реалізацію та моніторинг заходів щодо скорочення споживання енергії 

вказується в 76% управлінських та адміністратора відповідях організації будівля (9). 

На організаційному рівні efectuaăa обліку,, "споживання енергії (6), і будівлі не обладнані 

управління або контролю параметрів комфорту - освітлення рівня, температури в приміщенні і 

т.д., (R14 і R15) ,    

 На думку респондентів (82%), система управління енергіею повинна бути необхідність і 

постійної заклопотаності (R13), тим більше, що більшість організацій впровадити частково 

інтуїтивно, його фази - наприклад. придбання обладнання (R17). 

 Основними перешкодами на шляху здійснення заходів з підвищення ефективності 

використання енергії та установки поновлюваних джерел енергії фінансування є відсутність 

коштів і технічних знань (R18). 

  Встановлено, що в процесі визначення необхідних інвестицій у підвищення 

енергоефективності за допомогою кадрового потенціалу не бере участь, відповідальність за 

встановлення та затвердження інвестицій, особливо керівництво установи (R20). 

 Більшість респондентів стверджують, що знання про відновлюваної енергії (R25), і це корисно 

використовувати їх як вхідний енергії в громадських будівлях (R16). 

 Хоча дії декларативний характер, інвестиційних влади щодо поліпшення енергоефективності 

та використання ВДЕ мають бути підтримані (R29, R30, R32, R34), більшість респондентів не 

готові пожертвувати від їх імені (R33, R35, R36) , 

  Більшість вважає, обов'язки потреб в інформації і бажання більш активної участі місцевих 

органів влади у наданні інформації про заходи, які можуть бути прийняті для зменшення 

споживання енергії або використання поновлюваних джерел енергії (R31). 
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 Більшість респондентів заявили, що вони не відчувають використання зовнішніх джерел 

фінансування і процес їх залучення важко тільки 3% з них кажуть, що легко працювати з 

місцевими бюджетними коштами або державними, а 15% не дає жодних відповідей на (12). 

Очікувані джерела фінансування інвестицій є ті з європейських фондів та державних бюджетів 

або округ (район) (11).   

 На думку респондентів пріоритетних галузей діяльності, в якій він повинен діяти органи 

місцевого самоврядування теплової реабілітації громадських будівель, уважно стежив за 

дорожньою інфраструктурою (R23). 

 Топ інвестиційні 5 номінантів пріоритети (22): 

1. Теплова реабілітація - зовнішні стіни, підлога над підвалом, горище 

2. Заміна існуючих столярніх  виробів енергіі ефективним подвійним склінням 

3. Відновлення даху 

4. Установка сонячних панелей для гарячої води та опалення вкладу 

5. Модернізація тепло-станції 

 Перші 5 кроків / дій хлопець,, м'який "є (R24): 

1. .Забезпечити більш детальну інформацію з ефективного використання енергії 

2. Поради про шляхи підвищення ефективності використання енергії 

3. Демонстрації нових tehnologiii або процесів, спрямованих на поліпшення ефективного 

використання енергетичних ресурсів 

4. Створення фінансових і адміністративних об'єктів, щоб сприяти ефективному 

використанню енергії 

5. Обмін хорошою практикою в ЄС 
 

8.3.2.  Відповіді онлайн 
 

Три основні проблеми, які хвилюють респондентів (R1) є: 

1. Забруднення повітря  

2. Забруднення води 

3. Збільшення кількості відходів 

 Викиди CO2 від споживання енергії визначені як такі, що негативний вплив на клімат і 

найбільший внесок у феномен зміни клімату та глобального потепління (R2 і R3). 

Наслідки зміни клімату та медіа явища сприяє зміні поведінки споживачів енергії (R4). 

Цікаво, що респонденти усвідомлюють, що жоден уряд чи інші установи не відповідають або 

тих, кому потрібно змінити свою поведінку, але особливо всі громадяни (R5 і R6). 

Більшість респондентів є більш відкритими для зміни поведінки (R7) і вже зробили кроки по 

скороченню споживання і втрати енергії за рахунок ізоляції змінних шин Вікна / Двері та 

енергетично неефективним лампочки (8). 

Основною причиною, що спонукала їх прийняти ціни на енергоносії зростають, хоча на даний 

момент ціна вважається помірним (R9 і R10). 

 Три основні споживачі енергії визначені (R18): 

 Опалення будівництва 

 Виготовлення горячої води  

 Споживають електрику пристрої 

Топ 3 осіб / установи в порядку, в якому респонденти довіряють порадам щодо поліпшення 

енергоефективності будівель або споруд є (R17): 

 Компанія установці поновлюваних систем опалення 
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 Компанія, яка виконує енергоефективне ремонт 

 Фахівець з галузі 

 Більшість респондентів кажуть, що всі відновлювальні джерела енергії, але особливо в 

сонячні (R22). 

Дії, які сприяють поліпшенню знань / навичок в галузі управління енергією на робочому місці, 

в порядку черговості, є (R24): 

 Визначити можливості фінансування і розрахунок терміну окупності економії енергії 

 Особиста впливу на поведінку 

 Виявлення та визначення пріоритетності енергозберігаючих проектів 

 Тренінг для менеджерів будівель 

 Навчання та технічна підготовка для управління складними проектами  

 ,,зелені методи закупівель " 

 вдосконалення методів ведення переговорів з постачальниками послуг  

 


