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Виконавці проєкту:
Громадська організація «Агентство з відновлюваної енергетики
– ГО «АВЕ», Україна;
https://rea.org.ua/
INFORSE-Europe, International Network for Sustainable Energy
(Міжнародна мережа сталої енергетики), Данія;
https://www.inforse.org/europe/

Nordic Folkecenter for Renewable Energy (NFRE)
(Північний Фолькецентр з відновлюваної енергії), Данія;
https://www.folkecenter.eu/
Центр Екологічних рішень (ЦЕР), Білорусь; https://ecoidea.by/ru
Проєкт фінансово підтримується Фондом громадянського суспільства
CISU – Civil Society in Development, Данія.
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Мета проєкту “Громадянське суспільство за сталу
енергетику – від місцевого до національного рівня у
Східній Європі (SELNEE)”
• Рівень 1 - Посилення національних дій щодо сталої енергетики в Україні
та Білорусі пропозиціями та адвокаційною діяльністю, а також співпрацею
між організаціями громадянського суспільства.
• Рівень 2 – Сприяння переходу міст на ВДЕ та покращення муніципальних
планів дій сталого енергетичного розвитку та клімату.

• Рівень 3 - Посилення участі громадян у сталому енергетичному переході
шляхом поширення серед громадян простих та доступних енергетичних
рішень та обміну досвідом.
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Результати проєкту SELNEE
2. Онлайн-семінар “Огляд кліматичних дій
та переходу до сталої енергетики в
Україні”, 18 листопада 2020 року,
https://rea.org.ua/news/504/

1. Звіт «Огляд кліматичних
дій та переходу до сталої
енергетики в Україні»
https://rea.org.ua/news/607/
3. Спільна заява 20 громадських організації до
Уряду України щодо необхідності розробки і
затвердження національного “Green Deal” , 18
листопада 2020 року, https://rea.org.ua/news/550/
4. Аналіз Плану дій зі сталого
енергетичного розвитку міста
Коростеня до 2020 р.,
https://rea.org.ua/news/587/

5. Онлайн-семінар “Огляд переходу
міст України до сталої енергетики",
23 квітня 2021 р.,
https://rea.org.ua/news/682/

6. Каталог Місцевих рішень:
- Для економії Електроенергії та Тепла; Для використання Відновлюваної Енергії,
https://selnee.rea.org.ua/uk/
7. Інструмент SELNEE для муніципалітетів
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Приклад економії електроенергії за рахунок заміни ламп
на світлодіодні

6

Інструмент SELNEE для муніципалітетів – для чого і
кому корисний?
Для чого ?
1) Автоматизований розрахунок ефектів енергозбереження і виробництва енергії з ВДЕ
від впровадження типових індивідуальних заходів (або комбінації);
2) Систематизація набору заходів різного типу щодо масштабу, ефектів, витрат, питомих
показників, скорочень викидів СО2,…;
3) Ґрунтується на базі даних від впроваджених типових заходів;

Кому корисний ?
1) Енергоменеджерам при муніципалітетах / громадах як додатковий розрахунковий засіб
для енергетичного планування (або перевірки розрахунків);
2) Муніципалітетам для розробки / перевірки Планів дій зі сталого енергетичного розвитку
та клімату до 2030 р. (SECAPs);
3) Населенню для спрощення розрахунку ефектів та витрат від заходів та прийняття
зважених рішень;
4) Фінансовим установам як додатковий орієнтир для відбору проектів.
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Інструмент SELNEE для муніципалітетів – концепція, методологія
Типові заходи, що включені до інструменту:
1. Заміна ламп (будівлі та вуличне освітлення);
2. Часткова термомодернізація (заміна вікон, дверей) бюджетна
сфера та житлові будівлі;
3. Комплексна термомодернізація;
4. Встановлення ІТП (бюджетна сфера та житлові будівлі);
5. Реконструкція котелень ЦТ з переведенням на біомасу (бюджетна
сфера та житлові будівлі);
6. Комбіновані індивідуальні системи опалення (житлові будівлі);
7. Переведення громадського транспорту на більш
енергоефективний або електротранспорт/біопалива/біометан
8. Автоматизація процесів
На вході:
Стандартизовані вхідні параметри для типових заходів та «базового
сценарію»:
- Потужність;
- Споживання енергії;
- Вартість повна / по компонентам;
- діапазон класу енергоефективності;
- Річні витрати на обслуговування;
- Строк експлуатації;
- Технічні показники (габарити, теплотехнічні властивості);
- Виробники в Україні.
Є можливість змінювати вручну.

Ідентифікація найбільш і найменш пріоритетних заходів за
визначеним алгоритмом (комбінація витрат та ефектів, не завжди
найбільш окупні заходи)

Можливість визначати критерії для заходів (наприклад, окупність не
більше 10 років, інвестиції не більше 1 млн. Євро, …)

Відсікання заходів, які не відповідають визначеним критеріям

Крос-перевірка через дані по впровадженим схожим проектам для громад

На виході:
- Ефект енергозбереження у МВт*год;
Автоматизований - Інші ефекти (економія на обслуговуванні, на ресурсах)
розрахунок
- Виробництво енергії з ВДЕ, МВт*год;
- Скорочення викидів СО2;
- Загальні інвестиції (Євро) і питомі інвестиції (Євро/МВт*год ефекту
скорочення споживання);
- Окупність одиничного заходу;
- Об'єднання комплексних заходів
- Окупність, інвестиції, ефект від комплексу заходів, які впливають один
на одний (наприклад, скорочення споживання та заміна котлів)
Сортування заходів за різними категоріями:
- на рівні індивідуального одиничного заходу
- категорії заходів
- категорії споживачів (житлові будівлі, бюджет, транспорт)
- сумарно для міста / громади
- за будь-яким параметром на виході
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Приклад використання для групи заходів «заміна ламп» - результати

Базовий сценарій – в залежності
від ID заходу. Типовий базовий
сценарій: 50% - розжарювання,
25% - газорозрядні, 25% - діоди
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Дякую за увагу!
Гелетуха Георгій
директор ГО «АВЕ»

https://rea.org.ua
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