Житомир

Засноване у 884р.
Площа – 61 км2,

Енергетична
команда

Населення – 270 тис. осіб.
Приєднання до Угоди мерів: 2012

(пп. 1.1., 5.1.1., 5.1.2., 5.2.2., 5.3.1., 6.1.1., 6.1.2.,
6.2.1., 6.2.2., 6.2.4., 6.2.5, 6.3.2., 6.4.1., 6.4.2.,
6.4.3., 6.5.1. Каталогу заходів
Європейської Енергетичної Відзнаки

ПДСЕР – 2015 (до 2020р.,на даний час оновлюється до ПДСЕКР(К)
з горизонтом до 2030р.)
Сертифікація за системою Європейська Енергетична Відзнака – 2018.

Короткий загальний зміст
Формування «енергетичної команди» як приклад оптимізації зусиль щодо розбудови та налагодження
системи енергоменеджменту міста.

Причини здійснення заходів
Відсутність системного підходу до моніторингу енергоспоживання, ефективного управління
енергоресурсами міста та координації проектів у сфері енергоефективності.
Значні видатки на енергоносії у бюджетній сфері.

Опис здійснених заходів
У 2015р. підписано Меморандум про взаєморозуміння між
Урядом Швейцарії, Мінрегіоном, Житомирською міською радою
та КП "Житомиртеплокомуненерго" щодо технічної та фінансової допомоги для впровадження Проекту з енергоефективності
у м. Житомир.
В його рамках, у 2018р. розроблена Комунікаційна Концепція
(КК) щодо енергоефективності та клімату, реалізація якої
розпочалася у вересні 2020р. На реалізацію КК місто отримало
грант у розмірі 60 тис. CHF.
Для налагодження ефективної комунікації в рамках проєкту розпорядженням міського голови створено постійно діючу робочу групу з питань реалізації місцевої енергетичної політики та впровадження
Європейської Енергетичної Відзнаки (ЄЕВ), затверджено її склад та положення про діяльність. Туди
входять 19 осіб з різних виконавчих органів міської ради та комунальних підприємств. Очолює групу
профільний заступник міського голови, а засідання організовує її координатор, заступник директора
Департаменту економічного розвитку. Засідання робочої групи у 2016-2018рр. відбувалися щотижня,
на перших етапах це дозволило сформувати команду, налагодити ефективну комунікацію між усіма
задіяними підрозділами міста та підвищити інституційну спроможність працівників, залучених до
втілення енергетичної політики громади. У 2019-2020рр. засідання робочої групи відбувалися один два рази на місяць.
Починаючи з 2018р., у рамках діяльності цієї групи, було задіяно механізм стимулювання впровадження енергоефективних заходів в бюджетній сфері міста. Вже у 2019р. місто зекономило близько
12,2 млн.грн. на тепловій енергії, а керівники закладів та енергоменеджери забезпечили додатково
скорочення споживання тепла у будівлях ще на 1,6 млн. грн., що дозволило виплатити їм матеріальне
заохочення.

Досягнуті результати
Діюча міждисциплінарна робоча група у сфері енергоефективності, до якої входять
представники з різних виконавчих струкрур Житомирської міської ради та комунальних
інституцій;
Механізм стимулювання за впровадження енергоефективних заходів в бюджетній сфері;
Ефективна комунікація між виконавчими органами та всіма зацікавленими сторонами у громаді;
Безпосередня участь керівництва міста у
впровадженні локальної енергетичної політики;
Програми підтримки ОСББ на заходи з
енергоефективності;
Нові інфраструктурні проекти за підтримки
Швейцарського Бюро Співробітництва та
програм міжнародної технічної допомоги.

Результати у цифрах
36 закладів освіти та 7 закладів охорони здоров’я отримали грошове стимулювання за ефективну
експлуатацію будівель;

6 енергоменеджерів закладів освіти отримали відзнаку міського голови за ефективну експлуатацію будівель в умовах covid-19;
На постійні основі працюють 7 енергоменеджерів виконавчих органів Житомирської МР та 96
енергоменеджерів бюджетних закладів міста;

15 осіб різних виконавчих органів міської ради залучені до реалізації місцевої енергетичної

політики та впровадження Європейської Енергетичної відзнаки в рамках міждисциплінарної
робочої групи;

173 будівлі включено в систему енергомоніторингу;
4 енергоменеджери лікарень пройшли навчання та отримали набір обладнання для
енергоменеджера;
У 2019-2020рр. енергоменеджери Житомирської МР провели навчання з фасилітіменеджменту для 469 представників міст України та Європи;
У 2016р. місто продемонструвало 30,5% відповідності критеріям ЄЕВ (початковий етап), у 2018р.
отримало сертифікат Відзнаки за 56,4 % відповідності цим критеріям.

Корисні джерела/лінки
http://zt-rada.gov.ua/?3506[0]=90

http://zt-rada.gov.ua/?3398[0]=7663

http://zt-rada.gov.ua/?3398[0]=6913

http://zt-rada.gov.ua/?3398[0]=9159

http://zt-rada.gov.ua/?3398[0]=9708
Більше інформації про заходи у Житомирі:
Тетяна Зятікова, заступник директора департаменту, +38 068 700 81 03 | zettanvip@gmail.com
начальник відділу інфраструктурних проєктів,
енергоефективності та промоцій Житомирської міської ради
Національний офіс Європейської Енергетичної Відзнаки в Україні
Асоціація "Енергоефективні міста України"
| eea.enefcities.org.ua | facebook.com/eeaUkraine/

