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1. Мета документу

Даний документ опрацьований з метою ознайомлення органів 
самоврядування України з підходом до управління енергетичною ефективністю 
у Польщі, законодавчо-нормативними регуляціями у цій сфері, а перш за все з 
конкретними заходами, реалізованими органами самоврядування в Польщі у 
сфері підвищення їх енергетичної ефективності.  

Документ є частиною проекту під назвою “Самоврядна системи управління 
енергією в Рівному”, загальною метою якого є підвищення якості життя 
мешканців за посередництвом впровадження комплексної і економної системи 
управління енергією в цьому місті.

2. Вступ

Ефективність використання енергії та її отримання з відновлювальних 
джерел на даний час вважається основою для досягнення збалансованого 
енергетичного розвитку, а багато експертів вважають, що саме енергетична 
ефективність повинна мати пріоритетне значення. 

Енергетична ефективність — це надзвичайно широка сфера, що охоплює не 
тільки фізичні чи технологічні явища, але також сфери, які на перший погляд 
можуть видаватись далекими. Наприклад, такі як: законодавство, економіка чи 
соціологія. У зв’язку з цим існує також багато визначень терміну “енергетична 
ефективність”.

Згідно з визначенням Європейської Комісії, що міститься у директиві 
2006/32/WE, енергетична ефективність  - це співвідношення між отриманими 
результатами, послугами, товарами чи енергією та вкладом енергії у 
даний процес. Найчастіше виміром енергетичної ефективності у країнах 
Європейського Союзу є показник енергоємності ВВП. Ця величина виражає 
співвідношення використання енергії, що вказується в тонах нафти, 
еквівалентної ТОЕ (1 ТОЕ = одна тона нафти вартістю 41,868 MJ/кг) до 
валового внутрішнього продукту даної країни.     

У польському законодавстві енергетична ефективність визначається як спів-
відношення отриманої величини корисного ефекту даного об’єкту, технічного 
пристрою чи системи в типових умовах їх використання чи експлуатації до 
кількості споживання енергії цим об’єктом, технічним пристроєм чи системою, 
необхідного для отримання цього ефекту.    
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Енергетична ефективність польської економіки поза значним прогресом 
останніх років, надалі залишається набагато гіршою, ніж економік західних 
країн. У порівнянні з найбільш розвиненими країнами Європи — утричі гірша, 
а у порівнянні  з середніми показниками ЄС — вдвічі гірша. Щоб знівелювати 
цю різницю, необхідно реалізувати, і не тільки в промисловості,  ряд заходів, 
починаючи від впровадження в життя норм польського законодавства, 
які були прийняті порівняно недавно, а завершуючи зміною неефективної 
енергетичної поведінки загалу суспільства. 

Існує багато способів впровадження енергетичної ефективності. Вона 
може реалізуватись у тому числі, за посередництвом збільшення рівня 
використання високопродуктивної когенерації або відновлювальних джерел 
енергії, покращення енергетичної характеристики існуючих і нових будинків, 
реалізації освітньої та інформаційної діяльності у сфері управління енергією та 
ефективного і раціонального використання енергії. Такі заходи сприятимуть 
зростанню місцевої енергетичної безпеки.    

Усвідомлення необхідності зменшення втрат енергії серед її головних 
споживачів повільно зростає. У всіх секторах промисловості управління 
енергією на даний час є однією з головних сфер зацікавлення. Проте, беручи 
до уваги польську мету економного споживання, що визначає до 2016 
року отримання економії енергії не менше, ніж 9% середньодержавного 
споживання, заходи необхідно реалізувати не лише в промисловості, але 
також у самоврядуванні, та й загалом у суспільстві, що також виникає з нових 
законодавчих актів у Польщі.    

Проблемою також є недостатня кількість освітніх програм щодо способів 
досягнення економії енергії. Ця ситуація поволі покращується. Дедалі частіше 
можна дізнатись про кампанії та конференції, які організовуються під гаслом 
енергетичної ефективності. Відтак, можна мати надію, що найближчим часом 
настане зростання суспільної свідомості у цій сфері.  Уже зараз заходи у 
сфері підвищення енергетичної ефективності, реалізовані у Польщі, перш за 
все органами місцевого самоврядування, можуть бути добрим прикладом і 
рушієм  заходів, реалізованих у сусідніх країнах, наприклад в Україні.            

3. Законодавчі підстави управління енергетичною 
ефективністю у публічному секторі Польщі 

Польща, особливо протягом останнього часу, приділяє велику увагу 
підвищенню  енергетичної ефективності та раціональному використанню 
існуючих енергетичних ресурсів у перспективі зростання потреб в енергії.   
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У польському законодавстві існує багато законодавчих і нормативних 
актів у сферах, таких як: збалансований розвиток, охорона навколишнього 
середовища, енергетична безпека  чи підвищення енергетичної ефективності, 
починаючи від Конституції РП з 1997 року (Звід законів № 78, поз. 483), а 
також ряд законів, наприклад, Закон від 10 квітня 1997 року “Про енергетику” 
(Звід законів №89 поз. 625 зі змінами), Закон від 27 квітня 2001 року “Про 
охорону навколишнього середовища” (Звід законів №62 поз.627 зі змінами) 
чи Закон “Про підтримку тепломодернізації і ремонтів” від 21 листопада 2008 
року (Звід законів № 223, поз. 1459 зі змінами).  

До енергетичної ефективності також відноситься прийнята 10 листопада 
2009 року  Урядом Польщі “Енергетична політики Польщі до 2030 року”, у 
якій одним з пріоритетів є власне підвищення енергетичної ефективності.  
Реалізація даного напрямку є ключовою з точки зору досягнення інших цілей, 
вказаних у документі. Прагнення до збереження так званого “нульового” 
енергетичного економічного зростання (тобто економічного зростання, що 
відбувається без зростання потреб у первісній енергії) визначає заходи у цій 
сфері. 

Безпосередньо роль органів самоврядування у сфері підвищення 
енергетичної ефективності регулює Закон “Про самоврядування у гміні”, 
Закон “Про енергетичну ефективність” та енергетичне законодавство загалом. 

Відповідно до ст. 7 Закону від 8 березня 1990 року “Про самоврядування 
у гміні” (Звід законів № 142, поз 1591 зі змінами) до власних завдань гміни 
належить задоволення потреб спільноти у тому числі в аспекті забезпечення 
електроенергією, тепловою енергією і газом. 

11 серпня 2011 року в Польщі увійшов в дію Закон від 15 квітня 2011 року “Про 
енергетичну ефективність” (Звід законів №94 поз 551), який повинен створити 
законодавчі рамки для заходів у сфері підвищення енергетичної ефективності 
економіки. Даний закон імплементує до польського законодавства Директиву 
2006/32/WE Європейського парламенту і Ради Європи від 5 квітня 2006 року 
щодо кінцевого використання енергії та енергетичних послуг. Він також 
відноситься до органів місцевого самоврядування, які відповідно до норм 
закону,  повинні відіграти ключову роль у сфері економного використання 
енергії. Заходи для підвищення енергетичної ефективності економіки, які 
повинні охоплювати механізм підтримки і вести до отримання вимірної 
економії енергії, будуть реалізовуватись у трьох сферах: збільшення економії 
енергії кінцевими споживачами,  збільшення економії енергії на потреби 
устаткування, зменшення втрат електроенергії, тепла і природного газу при 
транспортуванні і розподілі. Усі ці заходи повинні в результаті провадити 
до обмеження шкідливого впливу енергетичного сектору на довкілля та 
підвищення рівня енергетичної безпеки країни.          

Закон визначає:
1. Внутрішньодержавну мету у сфері економного використання енергії; 
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2. Завдання підрозділів публічного сектору в сфері енергетичної 
ефективності;

3. Принципи надання і анулювання свідоцтв енергетичної ефективності;
4. Принципи проведення аудиту енергетичної ефективності та отримання 

повноважень аудитора енергетичної ефективності. 
Відповідно до ст. 10 Закону, кожен підрозділ публічного сектора, реалізуючи 

свої завдання використовує щонайменше два зі засобів підвищення 
енергетичної ефективності, що знаходяться у нижченаведеному списку:  

1. договір, предметом якого є реалізація і фінансування заходів, що 
слугуватимуть підвищенню енергетичної ефективності; 

2. набуття нового устаткування, системи чи транспортного засобу, що 
характеризуються низьким споживанням енергії та низькими коштами 
експлуатації; 

3. заміна експлуатованого пристрою, системи чи транспортного засобу 
про що говориться у п. 2, або їх модернізація;  

4. придбання або оренда енергетично ефективних будинків або їх частин, 
або ремонт будинків, у тому числі реалізація тепломодернізаційних 
заходів у розумінні Закону  від 21 листопада 2008 року “Про підтримку 
тепломодернізації і ремонтів” (Звід законів № 223, поз. 1459 зі змінами);   

5. Підготовка енергетичного аудиту на основі Закону “Про підтримку 
тепломодернізації і ремонтів будинків”, будівельного законодавства, 
площею понад 500 м2, власником або управителем яких є.  

Крім того,  підрозділи публічного сектору інформують про використовувані 
засоби підвищення енергетичної ефективності на своєму офіційному Інтернет-
порталі або іншим чином, прийнятим у цій місцевості. 

Не знайшов відображення у Законі, хоча був передбачений в проекті, 
обов’язок економії суб’єктами публічного сектора 1% енергії в рік та вимога 
підготовки раз на 10 років енергетичних аудитів для будинків, площею не 
менше ніж 250м2, що можна пояснити економією бюджетів.

Зразкова роль публічного сектора буде значною мірою пов’язана з 
необхідністю реалізації багатьох завдань, часто інвестиційного характеру, 
відтак надзвичайно важливим є забезпечення економічної ефективності 
даного заходу  - аби потенційна економія енергії приносила фінансову 
економію, також після врахування необхідних інвестиційних видатків.     

У випадку органів місцевого самоврядування, відповідно до запропонованих 
у Законі розв’язань, була підкреслена роль міських голів у заходах для 
підвищення енергетичної ефективності за посередництвом опрацювання 
проектів до планів теплозабезпечення, електрозабезпечення і забезпечення 
газом. Законодавча деталізація цього завдання розміщена у “Енергетичному 
законодавстві” від 10 квітня 1997 року (Звід законів №89 поз. 625 зі змінами).    
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Відповідно до ст.19 проект заходів повинен містити:
1. оцінку існуючого стану і передбачуваних змін потреб у теплопостачанні, 

електроенергії і газі; 
2. заходи, що раціоналізують споживання тепла, електроенергії і газу; 
3. можливості використання існуючих резерв і місцевих ресурсів палива 

та енергії, з врахуванням електроенергії, тепла, що виготовляються з 
відновлювальних джерел, електроенергії і тепла, що виготовляються у 
когенерації  та використання тепла, що виробляється з промислових 
потужностей;  

4. сфери співпраці з іншими гмінами (містами). 
Згідно з цим законом, енергетичні підприємства (тобто, суб’єкти, які 

здійснюють господарську діяльність у сфері виготовлення, переробки, 
складування, постачання, розподілу палива або енергії чи здійснюють торгівлю 
ними) безкоштовно надають війту (міському голові) плани розвитку у сфері 
забезпечення поточних і прогнозованих потреб у газі або енергії у сфері, 
що стосується даної гміни (міста) та пропозиції, необхідні для підготовки 
проекту. Документ, про який говориться, повинен бути підготовлений 
для території гміни (міста) на період щонайменше 15 років і повинен 
актуалізуватись щонайменше кожні 3 роки. Проект підлягає розгляду органом 
самоврядування воєводства у сфері координації співпраці з іншими гмінами 
та у сфері відповідності з енергетичної політикою держави. Додатково, проект 
надається для ознайомлення громадськості на 21 день і підлягає громадським 
консультаціям. Протягом цього часу, зацікавлені особи і організаційні 
структури мають право подавати пропозиції до проекту. Потім рада гміни 
(міська рада) затверджує план теплозабезпечення, електрозабезпечення і 
забезпечення газом, одночасно розглядаючи пропозиції і зауваження, що 
надійшли на етапі громадських консультацій.    

У випадку, коли плани енергетичних підприємств не забезпечували реалізації 
планів гміни, війт (міський голова) опрацьовує, на основі прийнятих заходів, 
проект плану забезпечення постачання тепла, електроенергії і газу для терену 
гміни або її частини.   

Проект плану повинен містити:
1. пропозиції у сфері розвитку і модернізації елементів систем забезпечення 

теплом, елекроенергією і газом з економічним обгрунтуванням;
2. пропозиції у сфері використання відновлювальних джерел енергії і 

ефективної когенерації; 
3. графік реалізації завдань;
4. прогноз вартості реалізації пропонованих заходів та джерело їх 

фінансування.
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4. Перелік добрих практик

Перелік практик, що мають на меті підвищення енергетичної ефективності 
та застосовуються органами місцевого самоврядування Польщі є надвичайно 
великим і охоплює серед інших наступні заходи:  

1. Підготовку гмінами “Проекту заходів до плану забезпечення теплом, 
електроенергією і газом”.

2. Модернізацію вуличного освітлення (монтаж енергоощадних ламп, 
“гібридних” ліхтарів тощо). 

3. Модернізацію опалювальних систем у місті (на основі відновлювальних 
джерел енергії та когенерації).

4. Пошуку енергії на потреби громадських споруд з відновлювальних 
джерел енергії.

5. Тепломодернізацію громадських будинків.
6. Монтаж відновлювальних джерел енергії (сонячні батареї) на житлових 

будинках міста.
7. Запроваження моніторингу ринку енергії.
8. Створення групи або призначення спеціаліста з питань управління 

енергією в організаційній структурі самоврядування.
9. Екологічну освіту
10. Застосування принципу TPA (Third-party Access) — можливості 

здійснення вільного вибору продавця електроенергії. 
11. Визначення потенціалу відновлювальних джерел енергії на території 

області — району - міста.
12. Впровадження міжнародних стандартів якості EN 16001, ISO 50001 та 

інших, місцевих Систем Управління Енергією.
13.  Підготовку інших, з відповідним випередженням “студій виконання”, 

під потенційні екоенергетичні інвестиції на потреби запланованих чи 
передбачуваних дотаційних конкурсів.  
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5. Каталог добрих практик - приклади

Наведені у розділі 4 приклади описані детально та представлені у формі 
карт.   

 

5.1.  Підготовка “Проекту заходів до плану забезпечення теплом, 
електроенергією і газом”

1. Мета:

•	 Виконання гмінами зобов�язан�� �о ви��ива��� з �н��г��и�ного законо��язан�� �о ви��ива��� з �н��г��и�ного законо�язан�� �о ви��ива��� з �н��г��и�ного законо�
давс�ва. 

•	  Р�а�ізація �н��г��и�ної �о�і�ики д��жави на місц�вому �івні — гміни. 

2. Очікувані результати:

•	 Р�а�ізація �н��г��и�ної �о�і�ики на �івні гміни �овинна ��ин�с�и бага�о 
�кономі�них і соціа��них �ф�к�ів. Завдяки �аціона��ному ��ануванн�� а �о�
�ім ��а�ізації �н��г��и�ної �о�і�ики на �івні гміни� о�гани самов�ядування 
�овинні досягну�и зм�нш�ння ва��ос�і �н��г��и�них �ос�уг �а ��оф�сійну 
ак�ивніс�� м�шканців� оскі��ки� як ва��о с�одіва�ис�� о�гани самов�яду�
вання буду�� від�овіда�и за д�да�і бі��шу кі��кіс�� �кономі�них ��о�к�ів.    

•	 Заб�з����ння мод��нізації і будівниц�во �н��г��и�ної інф�ас��ук�у�и з 
�о�ки зо�у �о���б соціа��но��кономі�ного �озви�ку.

•	 Ід�н�ифікація місц�вих ��іо�и���ів (на��. у сф��і б�з��ки і якос�і заб�з���
��ння ���к��о�н��гіє�� �ок�а��ння якос�і �ові��я� зм�нш�ння вида�ків на 
заб�з����ння �н��гіє� за �ос���дниц�вом �ідви��ння �ф�к�ивос�і її вико�
�ис�ання) �а с�во��ння ��ог�ам д�я їх ��а�ізації. 

•	 Пок�а��ння дос�у�у і к�а�і умови дофінансування гміни і місц�вих суб�єк�ів 
з до�оміжних ��ог�ам (єв�о��йс�ких і вну��ішн�од��жавних) завдяки бі���
шій надійнос�і і задокум�н�уванн� �о���б у �н��г��и�ному ��ані гміни.
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3. Конкретний приклад з Польщі:

•	 Від�овідно до змін у Законі від 10 кві�ня 1997 �оку �одо �н��г��и�ного за�
конодавс�ва� � до в�асних завдан� гміни на��жи�� �ідго�овка ��инци�ів до 
��ану заб�з����ння гміни ����ом� ���к��о�н��гіє�� газом. На основі ��и�
йня�их міс�ко� �адо� засад о��ац�овує��ся ��ан заб�з����ння гміни (міс�
�а) �н��гіє�.  

Осново� до виконання П�о�к�у �овинні бу�и нас�у�ні докум�н�и:

1. Умови і на��ямки �озви�ку ���и�о�ії.
2.  Місц�ві г�н��а��ні ��ани (ка��и� ��ани)
3. П�ог�ами �а інв�с�иційні ��ани гміни.
4. С�а�ис�и�ні дані� інфо�мація ��о гміну� в �ому �ис�і: кі��кіс�� нас���н�

ня� жи��ові ��су�си� �����ік г�омадс�ких об�єк�ів �а сф��и �ос�уг� ��о�
мис�ові �ід��иємс�ва �о�о — с�осіб їх о�а��ння.  

5. Існу��і ко����ні на ���и�о�ії гміни (ха�ак���ис�ика).

У даному о��ац�ванні �овинні бу�и ���дс�ав��ні с���д іншого:

1. ха�ак���ис�ика гміни �а її �н��г��и�них �о���б�
2. ха�ак���ис�ика існу��их �н��г��и�них сис��м у гміні і с�особів заб�з�

����ння ����ом� ���к��о�н��гіє�� газом�
3. ��огноз �озви�ку �н��г��и�них �о���б у 15��і�ній ���с��к�иві з в�а�

хуванням ві�огідних змін у сф��і с�оживання �н��гії� 
4. сф��а задово��ння �о���б �ізними �н��г��и�ними сис��мами д�я за�

б�з����нням �н��г��и�ної б�з��ки гміни�
5. о�ієн�овний �кономі�ний ана�із ва��ос�і ����а з �ізних видів �а�ива і 

на цій основі — сф��а їх зас�осування�
6. на��ямки �н��г��и�ної �о�і�ики гміни.
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5.2. Модернізація вуличного освітлення

1. Мета:

•	 Заміна н��ф�к�ивних� ава�ійних� н��кономних� зас�а�і�их сис��м осві���н�
ня на су�асні� �кономні �а м�нш ава�ійні сис��ми.

2. Очікувані результати:

•	 Зм�нш�ння вида�ків гміни на осві���ння своєї ���и�о�ії �а ��мон� ава�ій�
них� зас�а�і�их сис��м осві���ння� а завдяки ц�ому — �кономія б�дж��них 
кош�ів гміни на інші вида�ки� на��ик�ад — соціа��ні ці�і. 

•	 Підви��ння б�з��ки водіїв� �ішоходів �а м�шканців гміни (зм�нш�ння �ів�
ня з�о�иннос�і).

•	 Підви��ння іміджу гміни� як �акої� �о �ік�ує��ся ��о своїх м�шканців  і на�
вко�ишнє с���дови�� �а �о�у�я�изує су�асні ініціа�иви.

3. Конкретний приклад з Польщі:

•	 Приклад I

Гміна: Гловно (міс�о).

Проект: Мод��нізація ву�и�ного осві���ння у міс�і Г�овно.

Опис: 

У Г�овні� д� ��оживає 15000 м�шканців� кош�и на осві���ння �уб�і�них 
ш�яхів   у 2009 �оці с�анови�и майж� 2�5% міс�кого б�дж��у. Д�я зм�нш�н�
ня цих вида�ків �а шкоди довкі���� о�ган самов�ядування ��ийняв �іш�н�
ня ��о ��а�ізаці� ��о�к�у мод��нізації осві���ння. 

У сі�ні����ому 2010 �оку вида�ки на осві���ння �уб�і�них до�іг (у �о�ів�
нянні з вида�ками у сі�ні����ому 2009) зм�нши�ис� бі��ш ніж на 30%. К�ім 
�ого� �ідви�ився �ів�н� б�з��ки водіїв �а �ішоходів — с�а�ис�ика �о�іції 
д�монс��ує� �о ДТП ��а��я���ся �ас�іш� у �огано осві���них місцях.  З�іс 
�акож �ів�н� �о�у��я б�з��ки с���д м�шканців міс�а.

Розв�язання� �о вико�ис�а�и у Г�овні� мож�иво н� над�о інноваційн� 
(адж� відбу�ас� �иш� заміна �ам� осві���ння)� ��о��� з ог�яду на зна�ну ко�
�ис��� у �ому �ис�і фінансову� ��и н�в��иких вида�ках на ��а�і �ідго�овки 
��о�к�у� ва��� на �оши��ння.   
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•	 Приклад II

Гміна: Кова�єво Помо�с�кє  (міс�ка і сі��с�ка).

Проект:Еко�огі�ні гіб�идні ву�и�ні �іх�а�і д�я мік�о�айонів гміни — 
�кономні �а ��иязні м�шканцям.

Опис: 

З 2004 �оку гмінам н� �ов���а���ся з д��жб�дж��у кош�и� ви��а���
ні на ву�и�н� осві���ння вздовж до�іг д��жавного� воєводс�кого і �о�
ві�ового зна��ння. У зв�язку з цим� �о на б�дж�� гміни бу�о нак�ад�н� 
дода�ков� наван�аж�ння ви��а�ами на ���к��о�н��гі� �а ��мон�и� 
самов�ядування Кова�єва Помо�с�кого ви�іши�о  �оз�о�а�и �обо�и� 
с��ямовані на зниж� ня с�оживання ���к��о�н��гії� на��. ш�яхом мон�
�ажу �н��гоо�адних �а �о�ок.        

По�а�ково� з ог�яду на дуж� високі кош�и с�оживання ���к��о�н���
гії �а у��имання ��и�адів у на��жному ��хні�ному с�ані� був намі� об�
м�жи�и осві���ння до�іг �иш� до найбі��ш н�б�з���них місц�. Нові 
�ам�и ��анува�ос� вс�анови�и �иш� �оді� ко�и з заявко� на їх вс�а�
нов��ння вис�у�и�� о�ган сі��кого самов�ядування �а відбуду��ся 
збо�и �ам��шн�ої сі���ади �одо дофінансування 50% кош�ів ва��ос�і 
з �о�о�них вида�ків сі��с�кого о�гану самов�ядування.  

Тому� міс�кий о�ган самов�ядування �одав заявку на ��изна��ння 
дофінансування у сф��і виго�ов��ння ���к��о�н��гії з віднов��ва���
них дж����. Підго�ов��но ��о�к� “Мон�аж сис��ми зовнішн�ого осві��
��ння соня�ного �и�у вздовж ав�ош�яхів і ��о�уа�ів на ���и�о�ії гміни 
Кова�єво Помо�с�к�”� який о��имав �ід��имку фінансової інс�и�уції.

Завдяки до�ації з ЄС� на ���и�о�ії гміни вс�анов��но 83 гіб�идні �іх�
�а�і осві���ння� у яких вико�ис�овує��ся соня�на �а ві��ова �н��гії. 
Кош�и о��имано з П�ог�ами Розви�ку Сі��с�ких Т���нів. 

Ва��іс�� ус�ого ��о�к�у с�анови�а майж� 1�2 м�н. з�о�их� з �ого 75% 
кош�ів д�я гміни ��офінансував Єв�о��йс�кий Со�з. Еко�огі�ні інв�с�
�иції дозво�я��� з�кономи�и на вида�ках на осві���ння б�из�ко 30 
000 з�о�их на �ік.
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5.3. Модернізація опалювальних систем у гмінах

1. Мета:

•	 Заміна ма�о��одук�ивних і зас�а�і�их о�а��ва��них сис��м (дж����о + сис���
ми �ос�а�ання) на нові� бі��ш ��одук�ивні і �ко�огі�ні� оскі��ки �обудовані на 
основі віднов��ва��них дж���� і ког�н��ації. 

•	 По�у�я�изація віднов��ва��них дж���� і ког�н��ації. 
•	 Пок�а��ння якос�і �ові��я.
•	 З�ос�ання �івня знан� і �ко�огі�ної свідомос�і м�шканців.
•	 У�ас�� у заходах� від�овідно до ��инци�ів д��жавної �н��г��и�ної �о�і�ики.
•	 О��имання вимі�ного �ідви��ння �н��г��и�ної �ф�к�ивнос�і сис��м о�а��н�

ня у гміні. 

2. Очікувані результати:

•	 О��имання вимі�них �кономі�них ��зу���а�ів (зм�нш�ння вида�ків на о�а�
��ння)� у сф��і довкі��я (зниж�ння викидів до а�мосф��и CO2.  � �и�у �а інших 
газів NOx� SO2) �а соціа��них �ф�к�ів (�ідви��ння �івня свідомос�і о�ганів са�
мов�ядування� а ���ш за вс� місц�вих г�омад у сф��і заходів� ��а�ізованих д�я 
�кономії �н��гії). 

3. Конкретний приклад з Польщі:

•	 Приклад I

Гміна: Плоньськ (міс�о).

Проект: Мод��нізація сис��ми о�а��ння міс�а П�он�с�к.

Опис: 

С�во��н� в П�он�с�ку у 1998 �оці Під��иємс�во Т���о�н��г��ики ��а�ізує 
�ос�ійні заходи ск��овані до �ідви��ння �ф�к�ивнос�і ��оц�сів с�а��ння і 
зм�нш�ння заб�удн�н�� �о викида���ся до а�мосф��и. М��о� цих заходів 
є с�во��ння сис��ми ви�об��ння ����а і ���к��о�н��гії на основі с�а��ння 
біомаси� заміс�� вугі��я. У П�он�с�ку збудовано ТЕЦ� д� с�а��є��ся біомаса� 
����ово� �о�ужніс�� 10�2 МВ і ���к��о�о�ужніс�� 2�08 МВ� 29 ����овуз�ів� 
сис��му д�я с�а��ння вугі��я �а біомаси �а замін�но ����ом���жі на ���ізо�
��овані довжино� 7500 м���ів.   

Основним �а�ивом мод��нізованої ко����ні є ���ки д���ва� у �ому �ис�і 
�н��г��и�ні �ос�ини �  з них виго�ов�яє��ся 67% ����ової �н��гії і 100% ���к�
��о�н��гії.  
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Завдяки ��о�к�у досягну�о зна�ного зм�нш�ння �місії заб�удн�н� і �а�ни�
кових газів (на��. CO2 o 77�2%� SO2 на 63�8%)� �ідви�и�ас� ��одук�ивніс�� ви�
го�ов��ння �н��гії� �ф�к�ивніс�� вико�ис�ання ���вісної �н��гії з �а�ива за 
�ос���дниц�вом виго�ов��ння ����а і ���к��о�н��гії� зм�нш�ння кош�ів ви�
�обниц�ва� зм�нш�ння в��а� на ��анс�о��уванні ����ової �н��гії� ��ис�осу�
вання ви�обниц�ва �н��гії до ��а��них �о���б ко�ис�ува�ів завдяки заміні 
індивідуа��них ����овуз�ів на нові з �огодно� ав�ома�ико� і насосів з ��гу�
�яціє� ��одук�ивнос�і.     

Д�я фінансування інв�с�иції о��имано до�аці� з Екофонду (11278000 з�о�
�их)� �озику з Націона��ного Фонду Охо�они Навко�ишн�ого С���дови�а  
і Водного Гос�ода�с�ва (17825000 з�о�их)� а в�асні кош�и с�анови�и 4618000 
з�о�их. 

•	 Приклад II

Гміна: Кемпіце (міс�о).

Проект: С�ів��аця міс�кого самов�ядування з Д��жавним Лісниц�вом �а іншими 
суб�єк�ами у вико�ис�анні віднов��ва��них дж���� �н��гії. 

Опис: 

У 1994 �оці в К�м�іцах �оз�о�а�о бага�о�і�ну інв�с�иці� “Т���о д�я міс�а 
К�м�іц�”. У ���шому ��а�і ��о�ягом 1994�1997 �оків замін�но ��адиційні ���
��ом���жі на ���ізо��овані ��уби� у д�угому — 1997�2000 виконано мод��ні�
заці� міс�кої ко����ні. У 2004 замін�но ��ш�у �ас�ини ����ом���ж у К�м�іцах 
і місц�вос�і Бєсовіц�� а заміс�� с�а�их вугі��них ко����н� �ос�а�и нові� �о ви�
ко�ис�ову��� у якос�і �а�ива біомасу.      

Завдяки ц�ому� в К�м�іцах вда�ос� знизи�и ва��іс�� виго�ов��ння ����а на 
б�. 90 з�о�их з �оз�ахунку на особу на �ік� а в Бєсовіцах — на б�. 10 з�о�их на  
1 гДж. Вибі� д���вної біомаси як �а�ива н� був ви�адковим�  оскі��ки �ісові ���
су�си ск�ада��� 61�4% ��о�і гміни К�м�іц� �а бі��шіс�� з ��о�і сусідніх гмін.  

Го�овні дж����а �а�ива — �ісові відходи і �н��г��и�на в��ба. Р�а�ізація �а�
кої сис��ми бу�а мож�ива завдяки за�о�а�куванн� с�ів��аці з адмініс��аціє� 
Лісового Гос�ода�с�ва у сф��і вико�ис�ання відходів� які �оками за�иша�ис� у 
�ісі. Від�ак� міс�о надає �існиц�ву �ос�уги з о�ис�ки �ісів� ку�у��и одно�асно 
д���вину. Дода�ково о��имує��ся �акож д���вина з ����нів� д� ви�іза���ся д��
��ва �ід �н��г��и�ні �інії. Дода�ковим дж����ом є �акож ви�ізка д���в і ку�ів 
у ��идо�ожній смузі в �амках догово�у з у��ав�інням воєводс�ких і �ові�ових 
ав�ош�яхів.     

К�ім �ого� у 2004 �оці на ���и�о�ії гміни висадж�но ��ан�аці� �н��г��и�ної 
в��би на ���и�о�ії 10 га. З цієї ��ан�ації о��имано саджанці� які висадж�но на 
��о�і 20 га.
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5.4. Пошук енергії з відновлювальних джерел для потреб громадських 
будинків 

1. Мета:

•	 Вс�анов��ння віднов��ва��них дж���� �н��гії (соня�ні ба�а��ї� ����онасоси) 
у г�омадс�ких будинках� як до�оміжних ус�ановок до ��адиційних сис��м о�а�
��ння.

•	 По�у�я�изація віднов��ва��них дж���� �н��гії.
•	 Пок�а��ння якос�і �ові��я.
•	 З�ос�ання �івня знан� і �ко�огі�ної свідомос�і м�шканців.
•	 Р�а�ізація заходів� від�овідно до ��инци�ів д��жавної �н��г��и�ної �о�і�ики.
•	 О��имання вимі�ного �ідви��ння �н��г��и�ної �ф�к�ивнос�і сис��ми о�а�

��ння даного будинку. 
  

2. Очікувані результати:

•	 О��имання вимі�них �кономі�них ��зу���а�ів (зм�нш�ння ва��ос�і о�а��н�
ня)� у сф��і навко�ишн�ого с���дови�а (зм�нш�ння викидів шкід�ивих газів 
до а�мосф��и)� соціа��них (�ідви��ння �івня свідомос�і �ока��ної с�і��но�и у 
сф��і заходів �кономії �н��гії) �а �ок�а��ння іміджу (з�ос�ання ��иваб�ивос�
�і гміни� гміна с��иймає��ся як су�асна� �ака� �о інв�с�ує в �ко�огі�ні� іннова�
ційні заходи).  

3. Конкретний приклад з Польщі:

•	 Приклад I
Гміна: Хелмжа (сі��с�ка).
Проект: Вико�ис�ання �ові��яних ����онасосів у  сис��мі о�а��ння гміни.
Опис: 

Еко�огі�ні інв�с�иції на ���и�о�ії гміни ��а�ізовано у шко�ах в Г�ухові� 
П��сков�нсах �а у �ікува��ному зак�аді в З���гні. В Г�ухові здійсн�но мод���
нізаці� двох ко����н�: мазу�но�вугі��ної �а мазу�ної. Мод��нізація �о�яга�а 
на �ідк����нні соня�них ба�а��й до сис��ми �ідго�овки га�я�ої води �а сис�
��ми ����ових насосів (�ові��я�вода). Подібна мод��нізація існу��ої мазу�ної 
ко����ні за �ос���дниц�вом �ідк����ння дода�кового дж����а у виг�яді ���
��онасоса (�ові��я�вода) бу�а здійсн�на у гімназії в П��сков�нсах і �ікува���
ному зак�аді в З���гні.  

Заходи бу�и ��офінансовані в �амках П�ог�ами Розви�ку Сі��с�ких Т��и�о�
�ій на 2007�2013 ��. Ц� одна з ���ших ін��г�ованих сис��м о�а��ння в кому�
на��них будинках� �о �ф�к�ивно вико�ис�овує взаємоді� ����ових насосів з 
соня�ними ба�а��ями.  
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5.5. Сонячні батареї для приватних користувачів

1. Мета:

•	 Мон�аж віднов��ва��них дж���� �н��гії (соня�них ба�а��й) д�я індивіду�
а��них ко�ис�ува�ів� як до�оміжної сис��ми о�а��ння будинків. 

•	 Збі��ш�ння �ас�ки віднов��ва��них дж���� �н��гії у �н��г��и�ному ба�
�ансі гміни.

•	 Пок�а��ння якос�і �ові��я за �ос���дниц�вом зм�нш�ння викидів газів і 
�и�у.

•	 О��имання �кономії (особ�иво в �і�ній ���іод) за �ос���дниц�вом зм�н�
ш�ння ви��а� на �ідіг�ів води.

•	 У�ас�� у виконанні По����� міжна�одних зобов�язан�: зм�нш�ння викидів 
CO2 і збі��ш�ння вико�ис�ання віднов��ва��них дж���� �н��гії в �амках 
��а�ізації к�іма�и�но��н��г��и�ного �ак��у. 

•	 З�ос�ання �івня знан� �а �ко�огі�ної свідомос�і м�шканців.
•	 З�ос�ання ��иваб�ивос�і гміни. 

2. Очікувані результати:

•	 О��имання вимі�них �кономі�них ��зу���а�ів (зм�нш�ння ва��ос�і о�а�
��ння і га�я�ого водо�ос�а�ання)� �ко�огі�них (�ок�а��ння якос�і �ові��я 
за �ос���дниц�вом зм�нш�ння викидів шкід�ивих газів і �и�у)� соціа��них 
(�ідви��ння �івня знан� і свідомос�і місц�вих г�омад у сф��і �н��г��ики) 
�а імідж�вих (з�ос�ання ��иваб�ивос�і гміни; гміна с��ийма�им���ся як 
�ис�а і �ко�огі�на місц�віс�� д�я від�о�инку� �а як �ака� �о �ід��имує інно�
ваційну дія��ніс��).

 
3. Конкретний приклад з Польщі:

•	 Приклад I

Гміна: Щавніца (міс�ка і сі��с�ка).
Проект: ЕКО�ЩАВНІЦА – Г�омадс�к� об�єднання� як  ініціа�о� вс�анов��ння 
соня�них ба�а��й д�я індивідуа��них ко�ис�ува�ів.
Опис: 

Гміна Щавніца — відома як місц�віс�� д�я від�о�инку �а оздо�ов��ння� 
муси�� від�овіда�и високим �ко�огі�ним с�анда��ам. П�агну�и викону�
ва�и ці завдання� о�ган самов�ядування у 2007 �оці ��ийняв �іш�ння ��о 
вс�анов��ння на своїй ���и�о�ії 2000 соня�них ба�а��й д�я �ідіг�іву води 
д�я індивідуа��них і ко��к�ивних ко�ис�ува�ів. П�о��� ця ід�я зі�кну�ас� з 
с��йозними ��оц�ду�но�фо�ма��ними ба��є�ами. Їх бу�о ви�іш�но ш�яхом 
с�во��ння Това�ис�ва �ко�огі�ного �озви�ку Щавніци � “Еко�Щавніца”� як� 
об�єдна�о м�шканців даної гміни.  
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П�о�к� мон�ажу соня�них ба�а��й ��а�ізувався з с���ня 2010 до б���зня 
2011 �оків. Охо�ив заку�ів�� і мон�аж ком���ксних сис��м� �о ск�ада����
ся з соня�них ба�а��й зага��но� ��о��� б�из�ко  4 000 м2. На ��а�ізаці� 
завдан� ва��іс�� б�из�ко 8�5 м�н. з�о�их� гміна  о��има�а дофінансування 
з Націона��ного Фонду Охо�они Довкі��я і Водного Гос�ода�с�ва �а �озику 
з Воєводс�кого Фонду Охо�они Довкі��я і Водного Гос�ода�с�ва. Зовнішнє 
дофінансування с�анови�о 60% ва��ос�і ��о�к�у� а інша �ас�ина кош�ів  � ц� 
в�асний вк�ад гміни �а зацікав��них осіб. Щавніца за�аз зд�бі��шого вико�
�ис�овує соня�ну �н��гі�. На даний �ас� б�. 3 353�4 Кв��год о��иманої �н����год о��иманої �н���год о��иманої �н���
гії — ц� в�асн� �н��гія о��имана з соня�них ба�а��й.   

WWW: www.szczawnica.pl�pl�4804�0�EKO_Szczawnica.html

•	 Приклад II

Гміна: Джєжгон� (міс�ка і сі��с�ка).
Проект: „Соня�ні дахи д�я гміни Джєжгон�”.
Опис:  

За основу  заходів гміни у на��ямку збі��ш�ння �ас�ки віднов��ва��ної 
�н��гії і �ідви��ння �н��г��и�ної �ф�к�ивнос�і ��ийня�о �ідго�ов��ну з 
ціє� м��о� “Еко�н��г��и�ну С��а��гі� гміни Джєжгон� на 2007�2021 �оки”. 
Таким �ином� н�в��ика гміна ��агн� о��имува�и на місц�вому �івні 20% 
�н��гії з віднов��ва��них дж���� у зага��ному �н��г��и�ному ба�ансі в 
2020 �оці. У с��а��гії акц�н�ує��ся на зна�ному �івні соня�ного осві���ння і 
су��євих ��з��вах біомаси� в зв�язку з �им ��а�ізовано кок���ні заходи.  

Р�а�ізаці� ці��й бу�о �оз�о�а�о з вс�анов��ння соня�них ба�а��й на 
��ива�них будинках. У �амках ��ог�ами “Соня�ні дахи д�я гміни Джєжгон�” 
вс�анов��но 327 г�у� соня�них ба�а��й зага��но� ��о���  1 586�44 м².  

Їх вс�анов��ння бу�о мож�ивим завдяки як �ос�ідовним діям гміни у 
сф��і �ошуку �н��гії з віднов��ва��них дж����� �ак і о��иманн� дофінан�
сування з нас�у�них дж����: Но�в�з�кого Фінансового М�ханізму (463 386 
Єв�о)� Воєводс�кого Фонду Охо�они Довкі��я в Гданс�ку (340 000 з�о�их) 
�а вигідної �озики (460 000 з�о�их). К�ім �ого� ц� с��ия�о з�ос�ання �івня 
знан� �а �ко�огі�ної свідомос�і м�шканців� які ак�ивно вк���и�ис� до ��а�
�ізації П�ог�ами.   

•	 WWW: www.solary�dzierzgon.pl�index.html
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5.6. Моніторинг ринку енергії

1. Мета:

•	 Р�а�ізація �н��г��и�ної �о�і�ики д��жави на місц�вому �івні — гміни.
•	 Здійсн�ння моні�о�ингу �инку �н��гії� ��а�ізація �о�и�у і ��о�озиції �н���

г��и�них сис��м. 
•	 Збі� н�обхідних �н��г��и�них даних �а їх ана�із� �о �ізніш� є осново� �н���

г��и�ної �о�і�ики гміни.  

2. Очікувані результати:

•	 О��имання самов�ядуванням� завдяки моні�о�ингу �инку �н��гії на бага���имання самов�ядуванням� завдяки моні�о�ингу �инку �н��гії на бага�
��ох �івнях� (��анування� наг�яду і у��ав�іння) н�обхідної інфо�мації д�я 
��а�ізації �ф�к�ивної �н��г��и�ної �о�і�ики в гміні. 

•	 Ід�н�ифікація місц�вих ��іо�и���ів (на��. у сф��і �н��г��и�ної б�з��ки �и 
мод��нізації �н��г��и�них сис��м) �а с�во��ння ��ог�ам д�я їх ��а�ізації. 

•	 С��о��ний дос�у� до ��ог�ам до�омоги (єв�о��йс�ких �а вну��ішн�од���
жавних) завдяки бі��шій надійнос�і і задокум�н�уванн� �о���б у �н��г��
�и�ному ��ані гміни.

3. Конкретний приклад з Польщі

•	 Приклад I

Гміна: Бєльско Бяла (міс�о)
Проект: Моні�о�инг �инку �н��гії у Бє��ску Бя��й
Опис: 

Ком���ксн� у��ав�іння �н��гіє� на��жи�� до в�асних ком����нцій гмі�
ни. П�о��� у н�бага��ох ��ик�адах воно охо���є �овну �а ін��г�овану г�у�у 
заходів у сф��ах ��анування� наг�яду над �инком �н��гії в об�єк�ах гміни. 

С��обу �акої о�ганізації заходів здійсни�о самов�ядування Бє��ска Бя�
��й. У �амках наг�яду за �н��г��и�ним �инком здійсн�є��ся �ос�ійний мо�
ні�о�инг ��анів заб�з����ння ����ом� ���к��о�н��гіє� і газом. Завданням 
��ов�д�ння моні�о�ингу є збі� інфо�мації ��о ��а�ізаці� �о�и�у і ��о�о�
зиції д�я міс�ких �н��г��и�них сис��м. Зіб�ані дані �а їх ана�із с�анов�я�� 
основу довго���мінової �н��г��и�ної �о�і�ики гміни� до�омага��и ��и 
��ийня��і с��і��гі�них інв�с�иційних �іш�н�. С�ос����ж�ння за ��нд�нція�
ми бага�о�і�них змін да��� інфо�маці� �а ��огноз ��о о�ікувані у майбу��
н�ому      зміни �о�и�у.
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Моні�о�ингом бу�о охо���но ��и носії �н��гії — газ� ����о і ���к��о�н���
гія. Найбі��ш від�у�ним ��зу���а�ом цих заходів є о�ганізація ����ом���жі 
міс�а �аким �ином� �об з одної с�о�они за��вни�и б�з���н� надання о�а�
��ння м�шканцям� а одно�асно о��имізува�и �о�ужніс�� існу��их дж���� 
����а. Її� в�асн� на основі здійсн�ння моні�о�игу� визна��но д�я міс�а на 
�івні 328 МВа�. Від�овідно з ��инци�ами вс�анов��ними гміно�� �н��г��
�и�ний конц��н міг ��ийня�и і ��а�ізува�и н�обхідні мод��нізаційні �а ін�
в�с�иційні заходи. Во�оді��и в�асно� сис��мо� моні�о�ингу� міс�о с�ає на 
ві��ному �инку �овно��авним �а��н��ом д�я �н��г��и�них �ід��иємс�в� 
�о ма��� �ідго�ов��ні в�асні ��ани �н��г��и�ного �озви�ку. Від�овідно� 
мож� б�а�и ак�ивну у�ас�� у фо�муванн� ц�ого �инку� ��а�ізу��и завдан�
ня д�я б�ага ���и�о�іа��ної г�омади і зба�ансованого �озви�ку гміни.    
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5.7. Створення групи або призначення спеціаліста з питань 
управління енергією в організаційній структурі 
самоврядування

1. Мета:

•	 П�изна��ння с��ціа�іс�а або с�во��ння о�ганізаційної с��ук�у�и� яка від 
ім�ні о�гану самов�ядування к��ує і у��ав�яє усіє� сис��мо� ви�обниц�ва� 
�оз�оді�у і с�оживання �н��гії на ���и�о�ії гміни �а з�б�з����ння зба�ан�
сованої ��а�ізації �н��г��и�ної �о�і�ики. 

2. Очікувані результати:

•	 Еф�к�ивн� у��ав�іння �н��гіє� в даній гміні за �ос���дниц�вом �оєднання 
обов�язків у сф��і �н��г��и�ної �о�і�ики� які н��ідко �оді��ні між д�кі��ко�
ма відді�ами м��ії у о�ганізаційній с��ук�у�і.

3. Конкретний приклад з Польщі:

•	 Приклад I

Гміна: Ченстохова (міс�о).
Проект: Рада Зба�ансованого Розви�ку Ен��г��и�ного Гос�ода�с�ва міс�а 
Ч�нс�охова� як ��а�фо�ма с�ів��аці с��ук�у�� �о фо�му��� і ��а�ізу��� міс�
ц�ву �н��г��и�ну �о�і�ику.  
Опис: 

Заходи у сф��і: 
1.	 ��а�ізації к�іма�и�но��н��г��и�ного �ак��у� 
2.	 �ос�ійного �ідви��ння �івня �н��г��и�ної б�з��ки у сф��і якос�і і б�з�

�����внос�і �ос�а�ання �н��гії�
3.	 фо�мування свідомос�і і сус�і��ної ак�ивнос�і �одо заходів� які с��я�

мовані на �ідви��ння �н��г��и�ної �ф�к�ивнос�і і захис�у довкі��я� 
�о вимагає від місц�вої в�ади �ошуку �а о�ганізації нова�о�с�ких 
фо�м с�ів��аці усіх с��ук�у�� які фо�му��� і ��а�ізу��� місц�ву �н���
г��и�ну �о�і�ику. Міс�кий го�ова Ч�нс�охови с�во�ив Раду  Зба�ансо�
ваного Розви�ку Ен��г��и�ного Гос�ода�с�ва міс�а Ч�нс�охова. Рада є 
до�ад�им о�ганом д�я міс�кого го�ови� який о��имав дода�ковий ін�
с��ум�н� д�я ��а��ного в��иву на �ф�к�ивну ��а�ізаці� завдан� своєї 
гміни у сф��і �н��г��и�ного гос�ода�с�ва.  
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•	 Приклад II

Гміна: Бє��ско Бя�а (міс�о).
Проект: Б��о У��ав�іння Ен��гіє�
Опис: 

Основним завданням �ід�озді�у� виок��м��ного в о�ганізаційній с��ук�
�у�і м��ії міс�а Бє��с�ко Бя�а ма�о бу�и в��овадж�ння і �озви�ок �ак зва�
ної сис��ми “у��ав�іння �н��гіє�” (�н��г��и�ний м�н�джм�н�). 

Гміна є в��иким с�ожива��м �н��гії� �о вико�ис�овує��ся на комуна���
них об�єк�ах (г�омадс�кого ко�ис�ування) �а в усій міс�кій інф�ас��ук�у�і. 
В�о�ядкування �н��г��и�ного гос�ода�с�ва на цих об�єк�ах у �ому �ис�і 
в��овадж�ння ком���ксної сис��ми у��ав�іння �н��гіє� мож� бу�и осно�
во� д�я о��имання ко�ис�і в двох ��о�инах: 

1.  ��а��ної ко�ис�і д�я б�дж��у гміни (зм�нш�ння ви��а�)� які ви��ива���а��ної ко�ис�і д�я б�дж��у гміни (зм�нш�ння ви��а�)� які ви��ива�
��� зі зм�нш�ння с�оживання �н��гії у комуна��них с��ук�у�ах� 

2. П�ик�ад д�я інших ко�ис�ува�ів� �о н� на��жа�� до комуна��ної сф��
�и а�� �оз�ашовані на ���и�о�ії міс�а� як на��жи�� о�ганізува�и і �ід�
ви�ува�и �ф�к�ивніс�� �н��г��и�ного гос�ода�с�ва д�я �ідви��ння 
�ф�к�ивнос�і вико�ис�ання �н��гії.  

У �амках Б��о У��ав�іння Ен��гіє� с�во��но нас�у�ні �осади:
1.  В�овноваж�ний міс�кого го�ови з �и�ан� у��ав�іння �н��гіє��
2. Адмініс��а�ивно�офісний ��ацівник
3. С��ціа�іс� з �и�ан� �н��г��и�ної �ф�к�ивнос�і гміни�
4. С��ціа�іс� з �и�ан� наг�яду над �инком �н��гії.
5. С��ціа�іс� з �и�ан� �озви�ку �инку �н��гії�
6. С��ціа�іс� з �и�ан� �кс��уа�ації сис��м �а ��ис��оїв (����о� газ� водо�

кана�ізаційна)
7. С��ціа�іс� з �и�ан� �кс��уа�ації м���жі і ��ис��оїв (���к��ом���жі).
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5.8. Екологічна освіта

1. Мета:

•	 С�во��ння мож�ивос��й осві�и (у ши�окому �озумінні) у сф��і охо�они на�
вко�ишн�ого с���дови�а у �ому �ис�і на ���дм�� віднов��ва��них дж���� 
�н��гії і �н��г��и�ної �ф�к�ивнос�і на усіх �івнях осві�и.

2. Очікувані результати:

•	 Підви��ння �івня �ко�огі�ної свідомос�і у�нів� �о�ина��и з мо�одших к�асів.

•	 О��имання ши�окої г�у�и і високого �івня с��ціа�іс�ів (��о�к�ан�ів� ін���имання ши�окої г�у�и і високого �івня с��ціа�іс�ів (��о�к�ан�ів� ін�
ж�н��ів� ��хніків) доб�� �ідго�ов��них до �обо�и у сф��і віднов��ва��ної 
�н��г��ики �а �н��г��и�ної �ф�к�ивнос�і� яких на даний �ас По���а над�
зви�айно �о���бує. 

3. Конкретний приклад з Польщі:

•	 Приклад I

Повіт: Бєлява (сі��с�кий).
Проект: Ц�н�� Віднов��ва��них Дж���� Ен��гії в Бє�яві.
Опис: 

Віднов��ва��на �н��г��ика у По���і �озвиває��яс д�да�і ін��нсивніш�. 
Д�я мон�ажу� �кс��уа�ації і с��вісного обс�уговування сис��м віднов���
ва��них дж���� �н��гії н�обхідні доб�� осві��ні с��ціа�іс�и. З цієї ��и�ини� 
міс�о Бє�ява має амбіції с�а�и мод���ним �ко�огі�ним ц�н��ом� який с��я�
мований на �ко�огі�н� нав�ання на усіх �івнях осві�и. 

С�о�а�ку� з ініціа�иви самов�ядування гміни бу�о с�во��но “�ко�огі�ний 
ди�садок” �а ��а�ізовано ��о�к� “Соня�на шко�а”.  Д�я с�во��ння ���гово�
го �івня нав�ання на с���дн�ому �івні вк���и�ос� самов�ядування �ові�о�
вого �івня (�івня �айону)� як� с�ів��ац�є з гміно�. В ��зу���а�і� на основі 
Нав�а��ного ком���ксу с���дніх шкі� �а Пові�ового Ц�н��у П�ак�и�ного 
Нав�ання у Бє�яві с�во��но Ц�н�� Віднов��ва��них Дж���� Ен��гії� який є 
одним з найк�а�� осна��них ц�н��ів у По���і� �а займає��ся ��об��ма�и�
ко� віднов��ва��них дж���� �н��гії. 

На фінансування інв�с�иції вда�ос� о��има�и кош�и Нім�ц�кого Фонду 
Охо�они Довкі��я (294 000 з�о�их) і Пові�ового С�а�ос�ва у Дж��жон�ові 
(106 000 з�о�их)

•	 WWW: www.pckp.bielawa.pl�solar.htm
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•	 Приклад II

Гміна: Бє��ско Бя�а (міс�о).
Проект:Віднов��ва��ні дж����а �н��гії  � інноваційна конц��ція нав�ання 
майбу�ніх кад�ів у Бє��ску Бя��й. 
Опис: 

Д�я �ого� �об ��а�ізація завдан�� які зобов�яза�ас� викона�и По���а у 
відносинах з ЄС у сф��і �озви�ку віднов��ва��них дж���� �н��гії �а �ід�
ви��ння �н��г��и�ної �ф�к�ивнос�і бу�а мож�иво�� н�обхідна в��ика 
кі��кіс�� �а високий осві�ній �ів�н� с��ціа�іс�ів. Ц� с�осує��ся н� �иш� на�
уковців �а ��хні�них ��о�к�ан�ів а�� �акож інж�н��ів і ��хніків �а фахівців� 
�ідго�ов��них у цій сф��і д�я виконання завдан�. Д�я виконання цих за�
вдан��  бу�а висуну�а ініціа�ива самов�ядування Бє��с�ка Бя��й� �о �во�
�и�� нову якіс�� у �н��г��и�ній осві�і.    

У Бє��с�кому Ц�н��і П�ак�и�ної Осві�и в��овадж�но ��дагогі�ні іннова�
ції “Віднов��ва��ні дж����а �н��гії і соня�ні сис��ми”. Заку���но н�обхідн� 
об�аднання �а ��ис��ої� відк�ива��и �аким �ином “Майс���н� віднов���
ва��ної �н��гії”.  Ва��іс�� ус�а�кування с�анови�а б�из�ко 70 000 з�о�их. 
Майс���ня �ос�а�а в основному завдяки фінансуванн� з Міс�кого Фонду 
Охо�они Довкі��я� у�ас�і в�асних кош�ів �а с�ів��аці з ��ива�ним с�к�о�
�ом. М��о� ��а�ізованих інновацій є ознайом��ння у�нів ��оф��ху�и�и�� 
які ��оходя�� нав�ання в Ц�н��і з су�асними с�особами вико�ис�ання а���
���на�ивних дж���� �н��гії.   

Фінансові� о�ганізаційні �а коо���аційні заходи� ��а�ізовані гміно� з м��
�о� �ідго�овки с��ціа�ізованих кад�ів у сф��і віднов��ва��них дж���� 
�н��гії �овніс�� в�ису���ся у ком���кс заходів самов�ядування у сф��і 
�н��г��и�ної �о�і�ики. Адж� міс�о є ак�ивним у�асником Това�ис�ва Гмін 
“По��с�ка М���жа Energie Cités”� одним з основних завдан� якого є �о�у�я�
�изація інноваційних ��хно�огій і �ізномані�ного вико�ис�ання віднов���
ва��них дж���� �н��гії. 

•	 WWW: www.bckuipbielsko.pl�
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5. 9. Застосування принципу TPA (Third-party Access) - можливість 
здійснення вільного вибору продавця електроенергії

1. Мета:

•	 Зміна ��одавця ���к��о�н��гії� �о в По���і ��гу��є від�овідн� законодавс�во
 

2. Очікувані результати:

•	 Досяг�ння �кономі�них �ф�к�ів завдяки вибо�у ��одавця ���к��о�н��гії� 
який ��одає її д�ш�вш�.

 
3. Конкретний приклад з Польщі:

•	 Приклад I

Гміна: Ченстохова (міс�о).
Т�нд�� на заку�ів�� ���к��о�н��гії� як один з ���м�н�ів о��имізації вида�ків 
самов�ядування.
Опис: 

Одним з вагомих завдан� гміни є н�обхідніс�� заб�з����ння �н��г��и��
них �о���б  її м�шканців і с�во��ння умов д�я на��жного функціонування 
сис��м� �о заб�з���у��� �ос�а�ання ���к��о�н��гії� ����а і газу. 

Піс�я відк�и��я �инку ���к��о�н��гії в По���і (�о �овно� мі�о� відбу�
�ос� у 2007 �оці)� о�гани самов�ядування� як о��имува�і �н��гії� можу�� ви�
б�а�и в основному один з двох ва�іан�ів:  

1. ��ов�д�ння ��нд��у на заку�ів�� �н��гії або вибі� �ос�а�а��ника на 
в�асний �озсуд

2. П�ов�д�ння ком���ксного ��нд��у на заку�ів�� і �ос�а�ання �н��гії.
Розді��ння заку�ів�і ���к��о�н��гії �а вибо�у �ос�а�а��ника с�во��є 

мож�ивос�і у�ас�і у ��нд��і ��одавців �н��гії з усієї По���і� а н� �иш� міс�
ц�вої фі�ми��ос�а�а��ника. 

Від 1 сі�ня 2009 �оку м��ія міс�а Ч�нс�охова ско�ис�а�ас� мож�ивос�ями 
які с�во�ив �инок ���к��о�н��гії і зміни�а ��одавця ���к��о�н��гії� а від 1 
кві�ня 2009 �оку зміна ��одавця ���к��о�н��гії відбу�ас� у 9 інс�и�уціях� 
які �ід�о�ядковані міс�кій в�аді. Ц� бу�о здійсн�но ш�яхом ��ов�д�ння двох 
��нд��них ��оц�ду� на основі Закону ��о �уб�і�ні замов��ння.  Вико�ис�ову�
��и нову си�уаці�� бу�о ��ийня�о ��инци� �озді��ння �ос�уги �ос�а�ання 
і заку�ів�і �н��гії� �о с�во�и�о мож�ивос�і д�я фак�и�ної конку��нції фі�м� 
які займа���ся обо�о�ом �н��гіє�. П�и� на��ик�ад� замов��нні ком���ксної 
�ос�уги (заку�ів�я ���к��о�н��гії �азом з її �ос�а�анням)� �о��нційна ��о�о�
зиція мог�а бу�и �иш� одна — ��одав�ц�� який одно�асно є �ос�а�а��ником.    

Р�зу���а�ом цих заходів с�а�а конк���на �кономія� яка за �ік с�анови�а 
56 000 з�о�их� на�оміс�� в ��зу���а�і нас�у�ного ��нд��у (��о�ягом 9 міся�
ців) �кономія с�анови�а 25 000 з�о�их. 
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5.10. Інтегровані заходи

1.  Мета:

•	 Р�а�ізація ком���ксу заходів у сф��і �ідви��ння �н��г��и�ної �ф�к�ивнос�
�і �а ��агн�ння до �ого� аби �н��г��и�на �ф�к�ивніс�� с�а�а ��іо�и���ом 
місц�вої �о�і�ики і с��а��гії �озви�ку гміни.  

2. Очікувані результати:
 

•	 Еф�к�ивна ��а�ізація �н��г��и�ної �о�і�ики у гміні �а о��имання конк����
них вимі�них �кономі�них ��зу���а�ів (завдяки зм�нш�нн� вида�ків на 
�н��г��ику)�  �ко�огі�них ��зу���а�ів (зм�нш�ння викидів до а�мосф��и 
газів і �и�у)� соціа��них ��зу���а�ів (�ідви��ння �івня свідомос�і самов�я�
дування� а ���ш за вс� ���и�о�іа��ної г�омади )

3. Конкретний приклад з Польщі:

•	 Приклад I

Гміна: Джє�жон�в (міс�о).
Проект: У��ав�іння �н��гіє� в ма�ому міс�і —  ��о�озиція мод��і. 
Опис: 

Гміна� шука��и взі�ців у сф��і �кономного гос�ода��вання �н��гіє� с�о�
�а�ку (у 1996 �оці) вс�у�и�а до Това�ис�ва По��с�ких Гмін „Energie–Cités”� а 
�о�ім взя�а у�ас�� у ��о�к�ах �кономії і �ф�к�ивного вико�ис�ання �н��го�
носіїв. У зв�язку з цим у гміні: 

1. сфо�му��овано “П�инци�и до ��ану заб�з����ння ����ом� ���к��о�
�н��гіє� і газом”

2. в с��ук�у�і відді�у міс�кої інж�н��ії с�во��но �осаду с��ціа�іс�а з �и�
�ан� �н��г��ики�

3.  мод��нізовано ву�и�н� осві���ння �а міс�ку ����ом���жу�
4.  за��овадж�но моні�о�инг с�оживання �н��гії і �о�ужнос��й на міс��за��овадж�но моні�о�инг с�оживання �н��гії і �о�ужнос��й на міс��

ких об�єк�ах�
5. о��ац�овано Міс�ку П�ог�аму Ен��г��ики на 2010�2014 �оки� у якій 

�ос�ав��но м��у зниж�ння до 2014 �оку с�оживання �н��гії в кому�
на��них будинках на 10%� від�овідно до �оказників 2008 �оку.
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•	 Приклад II

Гміна: Слупск (сі��с�ка).
Проект: Ком���ксн� вико�ис�ання віднов��ва��них дж���� �н��гії як одна з 
основ зба�ансованого �озви�ку сі��с�кої гміни С�у�ск. 
Опис: 

Динамі�на інв�с�иційна �о�і�ика� �о має на м��і �ф�к�ивн� вико�ис�ан�
ня віднов��ва��них дж���� �н��гії� с�ави�� гміну С�у�ск с���д �ід��ів� які 
вико�ис�ову��� ці дж����а.   

Ком���ксна �о�і�ика �ідви��ння �н��г��и�ної �ф�к�ивнос�і ��а�ізує���
ся у гміні �онад 10 �оків. У її �амках:

1. З 2001 �оку ус�ішно ��оводи��ся ����омод��нізація будинків� 
2. у 2004 �оці зав��ш�но мод��нізаці� шкі��них ко����н�� �о в �ф�к�і 

да�о 5 самос�ійних ко����н�� які ��ац���� на біомасі�
3. у 2005 �оці на �о���би ко����н� насадж�но в�асну ��ан�аці� �н��г��

�и�ної в��би� 
4. у 2007 �оці бу�о с�о�удж�но гмінну ко����ну� яка ��ац�є на біомасі� 
5. У 2009 �оці гміна ��а�ізува�а ��ог�аму “Соня�ні ба�а��ї у гміні С�у�ск”� 

у �амках якої фізи�ні особи і ма�і �ід��иємс�ва мог�и о��има�и �ас��
ков� дофінансування д�я заку�ів�і і мон�ажу соня�них ба�а��й. Ба�а�
��ї �акож замон�овано на будинках гмінного аква�а�ку�

6. �акож у 2009 �оці у гміні вс�анов��но ву�и�н� осві���ння з вико�ис�
�анням �ам�о�ок �и�у LED �а соня�них ба�а��й. 

Усі ці заходи в��ива��� на конк���ні вимі�ні ко�ис�і д�я �кономії в с�о�
живанні ���к��о�н��гії і зна�но зм�ншу��� заб�удн�ння �ові��я на ���и�
�о�ії гміни. 
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5.11. Обрахування потенціалу відновлювальних джерел енерігї на 
територіях воєводства, повіту, гміни

1. Мета:

•	 Набу��я знан� ��о �о��нціа� віднов��ва��них дж���� �н��гії на даній ���
�и�о�ії� �о має с��ия�и ��а�ізації нових інв�с�ицій у цій сф��і. 

•	 З�ос�ання �ко�огі�ної свідомос�і ���и�о�іа��них г�омад.

2. Очікувані результати:

•	 Р�а�ізація найбі��ш ко�исних ��о�к�ів у сф��і віднов��ва��них дж���� 
�н��гії� �о ма��� найви�ий �о��нціа� д�я даної ���и�о�ії �а можу�� ��и�
н�с�и вимі�ну фінансову ко�ис�� д�я конк���них гмін.

3. Конкретний приклад з Польщі:

•	 Приклад I
20 повітів Люблінського воєводства.
Проект: Тво�ці Ен��г��и�них Змін (��о�к� дофінансований з кош�ів Єв�о��й�
с�кого Со�зу в �амках Єв�о��йс�кого Соціа��ного Фонду).
Опис:

М��о� ��о�к�у� ��а�ізованого консо�ціумом� �о ск�адає��ся з 3 фі�м� 
бу�о о��ац�вання ана�ізу д�я 20 �ові�ів Л�б�інс�кого воєводс�ва завдан�
ням якого бу�о об�ахування �о��нціа�у віднов��ва��них дж���� �н��гії� 
ана�із мож�ивос��й вико�ис�ання ц�ого �о��нціа�у і вибі� д�я кожного 
з �ові�ів найбі��ш вигідних ��о�к�ів� �о ����дба�а��� вико�ис�ання �о�
��нціа�у віднов��ва��них дж���� �н��гії і (або) �ідви��ння �н��г��и�ної 
�ф�к�ивнос�і з зас�осуванням ус�а�кування� �о вико�ис�овує �н��гі� з від�
нов��ва��них дж����.       
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5.12. Впровадження міжнародних стандартів якості  EN 16001, ISO 
50001 та інших Систем Управління Енергією

1. Мета:

•	 В��овадж�ння в о�ганізації Сис��ми У��ав�іння Ен��гіє�.

2. Очікувані результати:

•	 Підви��ння �н��г��и�ної �ф�к�ивнос�і (зм�нш�ння с�оживання �н��гії� а 
о�ж� вида�ків на н�ї).

•	 В��овадж�ння на��жного кон��о�� над сис��мо� у��ав�іння �н��гіє� в 
о�ганізації.

•	 Мож�ивіс�� ін��г�ації з іншими сис��мами у��ав�іння.

3.  Конкретний приклад з Польщі: 

•	 Впровадження: С�анда�� EN 16001:2009 �а ISO 50001 Сис��ма У��ав�іння 
Ен��гіє�.

Д�я �ідви��ння �н��г��и�ної �ф�к�ивнос�і �а о��имання �кономії �н���
гії можна в��овади�и в даній о�ганізації (на��. у ��ива�ному �ід��иємс�ві 
�и гміні) сис��му у��ав�іння ���к��о�н��гіє�� �о с�во�и�� о�ганізаційні 
�амки у ��агн�нні до �ос�ійного �ідви��ння �ф�к�ивнос�і с�оживання 
�н��гії� �о��гшу��и одно�асно виконання законодав�о�но�ма�ивних �а ін�
ших вимог.  У с�анда��і в�аховано усі фак�о�и� �о в��ива��� на с�оживан�
ня �н��гії� які можу�� �іддава�ис� моні�о�игу о�ганізаціє� і на бі��шіс�� з 
яких вона має в��ив.    

О�уб�ікований 1 �и�ня 2009 �оку новий с�анда��  EN 16001:2009 — сис�
��ма у��ав�іння �н��гіє� вказує о�ганізаціям як с�во��ва�и сис��ми і 
��оц�ду�и� н�обхідні д�я �ідви��ння �ф�к�ивнос�і вико�ис�ання �н��гії 
в їхній дія��нос�і. К�ім �ого� �о�у�я�изує ід�ї сис��ма�и�ного у��ав�іння 
�н��гіє�� �о в сво� ���гу ��овади�� до зниж�ння як вида�ків� �ак і вики�
дів �а�никових газів. Даний с�анда�� с�во��є мож�ивос�і д�я о�ганізацій 
о��ац�вання і в��овадж�ння ��инци�ів �а ці��й� з в�ахуванням но�ма�ив�
но�законодав�их вимог в основних �н��г��и�них �и�аннях. 

С�анда��  EN 16001:2009 зас�осовує��ся у о�ганізаціях всіх �и�ів і в��
�и�ин� а о�ж� �акож у гмінах (міс�ах)� н�за��жно від г�ог�афі�ного� ку���
�у�ного і соціа��ного кон��кс�у. Мож� зас�осовува�ис� ок��мо або бу�и 
�ов�язаним з іншими сис��мами у��ав�іння. 
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EN 16001 до�омагає у с�во��нні ��оц�су �ос�ійного вдоскона��ння� який 
в�д� до �ф�к�ивного вико�ис�ання �н��гії. Під��имує о�ганізації у ��а�іза�
ції ��ану заб�з����ння �н��гіє�� моні�о�ингу і здійсн�ння �н��г��и�ного 
ана�ізу.  

На основі с�анда��у EN 16001 Міжна�одна О�ганізація С�анда��изації 
о��ац�ва�а новий міжна�одний с�анда��  ISO 50001 Сис��ма У��ав�іння 
Ен��гіє�� який �акож с�осує��ся зм�нш�ння вида�ків� викидів �а�никових 
газів �а �ідви��ння �н��г��и�ної �ф�к�ивнос�і даної о�ганізації.  

К�ім ви��вказаних с�анда��ів гміни �ас�о на в�асні �о���би о��ац�ову�
��� свої місц�ві сис��ми у��ав�іння �н��гіє�� �о с�ужа�� цим ці�ям — �ід�
ви��нн� �н��г��и�ної �ф�к�ивнос�і.

•	 Приклад I

Гміна: Ленджіни (міс�о).
Проект: Сис��ма У��ав�іння Ен��гіє� і Довкі��ям у гміні Л�нджіни.
Опис: 

Го�овно� м��о� функціонування “Сис��ми У��ав�іння Ен��гіє� і До�
вкі��ям”� �ідго�ов��ної у гміні Л�нджіни в 2005 �оці бу�о заб�з����ння 
�н��г��и�ної б�з��ки. Р�а�ізація даного ��о�к�у ��изв��а до досягн�ння 
конк���них �кономі�них і �ко�огі�них вигод� фізи�ного �ок�а��ння с�ану 
будинків� а  ���ш за вс� дозво�и�а кон��о��ва�и зміни� �о відбува���ся на 
�н��г��и�ному �инку на ���и�о�ії гміни.  

У �амках ��а�ізації завдан� с�во��но новий с��ук�у�ний �ід�озді�� у яко�
му ��ац�є с��ціа�іс� з �и�ан� у��ав�іння �н��гіє� і довкі��ям. До завдан� 
с��ціа�іс�а відноси��ся с���д іншого моні�о�инг ��а�ізації ��ийня�их �і�
ш�н�� які ма��� віднош�ння до �н��г��и�ного гос�ода�с�ва. 
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5.13. Початок опрацювання документації (напр. “Студій 
Виконання”) для потенційних інвестицій, в основному у 
сфері відновлювальних джерел енергії до запланованих 
або передбачуваних дотаційних конкурсів, напр. в рамках 
програми “Польща-Білорусь-Україна”. 

1. Мета:

•	 О��ац�вання “С�удій Виконання” �а іншої докум�н�ації д�я �о��нційних 
�ко�н��г��и�них ��о�к�ів.

2. Очікувані результати:

•	 О��имання до�ацій на �ко�н��г��и�ні ��о�к�и� в основному на інв�с�иції у 
віднов��ва��ні дж����а �н��гії� завдяки доб�� �ідго�ованим (на ви����д�
ж�ння) а��ікаційним докум�н�ам.  

3. Практика у Польщі:

•	 Вступ: П�ог�ама Т�анско�донної С�ів��аці “По���а � Бі�о�ус�� Ук�аїна 
2007�2013” є ініціа�иво� Єв�о��йс�кої Комісії� основним ���м�н�ом якої 
є �озви�ок с�ів��аці між ЄС і �а��н��с�кими к�аїнами� �о н� входя�� до 
С�і��но�и за �ос���дниц�вом заб�з����ння ін��г�ованого і зба�ансованого 
��гіона��ного �озви�ку. Го�овно� м��о� П�ог�ами є �ід��имка ��анско��
донних ��оц�сів с��ямованих на �озви�ок. М��а П�ог�ами ��а�ізує��ся за 
�ос���дниц�вом �ід��имки н�ком��ційних ��о�к�ів у �амках нас�у�них 
��іо�и���ів:   

1. з�ос�ання конку��н�нос��оможнос�і ��ико�донних ���и�о�ій.
2.  �ідви��ння якос�і жи��я.
3. м���ж�ва с�ів��аця �а ініціа�иви ���и�о�іа��них г�омад.

По��нційними �одава�ами ��о�к�ів на дофінансування можу�� бу�и:
1. місц�ва і ��гіона��на в�ада�
2. ц�н��а��ні інс�и�уції� які від ім�ні місц�вих і ��гіона��них о�ганів в�а�

ди від�овіда��� за ��а�ізаці� �уб�і�них завдан��
3. г�омадс�кі о�ганізації (у �ому �ис�і міжна�одні)�
4. місц�ві о�ганізації (у �ому �ис�і м���жі с�ів��аці)� які б��у�� у�ас�� у 

��гіона��ній с�ів��аці �а ін��г�ації� 
5. о�ганізації� �о ��ац���� у сф��і осві�и� ку���у�и� науки �а дос�ідниц��

кі� 
6. ��гіона��ні �ід�озді�и ��ико�донної с�ужби� �я�ува��ні с�ужби�
7. єв�о��гіони
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•	 Як свід�и�� �о��с�кий досвід у сф��і а��ікації до фондів д�я ��а�ізації но�
вих ��о�к�ів� н�обхідні докум�н�и зазви�ай го�у���ся �іс�я ого�ош�ння 
набо�у заявок д�я у�ас�і в конку�сі. З цієї ��и�ини за�ишає��ся над�о ма�о 
�асу д�я їх д��а��ної �ідго�овки і бага�о з них від�адає уж� на ���шому ��а�
�і �ог�яду.   

Бага�о гмін Східної По���і� які ма��� намі� а��ікува�и на о��имання 
дофінансування в �амках П�ог�ами “По���а � Бі�о�ус� � Ук�аїна” го�у��� 
С�удії Виконання� н�обхідний ана�із �а здійсн���� �яд інших �ідго�ов�их 
�обі� на бага�о місяців ����д ого�ош�нням конку�су на о��имання до�ацій� 
�о дає мож�ивіс�� ������ної �ідго�овки і збі��шує шанси на о��имання до�
фінансування.  
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Підсумок

Енергетична свідомість складається з формування і реалізації місцевої 
енергетичної політики, що охоплює енергетичне планування, підвищення рівня 
енергетичної ефективності, використання потенціалу ліберального ринку 
електроенергії та організації платформи співпраці між усіма зацікавленими 
сторонами у цій сфері: органами самоврядування, енергетичними 
підприємствами, експертами і представниками наукових кіл.    

Дедалі більше заходів у сфері енергетичної ефективності реалізують органи 
місцевого самоврядування, що не випливає виключно з законодавства, яке на 
них накладає нові обов’язки, але власне з того, що мають вони дедалі вищий 
рівень енергетичної свідомості та відчуття, що насправді від них багато 
залежить.       

Самоврядування є одним з найбільших споживачів енергії в Польщі, також 
є добрим партнером для заходів, спрямованих на зростання енергетичної 
ефективності. Проте, для того, щоб ці заходи були успішними, необхідна 
послідовна реалізація, як наприклад у Ченстохові, - одного з лідерів у Польщі, 
міста, що успішно реалізує енергетичну політику, яку можна назвати “5 
складових”: енергія, ефективність, екологія, освіта, економія.  

Практика співпраці з органами самоврядування підказує, що вони 
усвідомлюють необхідність заходів, що збільшуватимуть енергетичну 
ефективність. Проте, не завжди це застосовується на практиці, тому надзвичайне 
значення має освіта, яка може сприяти активізації самоврядування.  

Проте, як свідчать приклади представлені у розділі 5, багато органів 
самоврядування протягом декількох років реалізують комплексні заходи 
з метою підвищення енергетичної ефективності, що повинно служити 
прикладом для інших органів самоврядування, - рівень енергетичної свідомості 
яких залишається доволі низьким, як і для інших країн, що відчувають потребу 
реалізації заходів в напрямку підвищення енергетичної ефективності.  

Українська економіка і суспільство прагне розвиватись таким чином, як 
найбільші економіки світу. Польський досвід підготовки і реалізації проектів 
у сфері підвищення енергетичної ефективності та відновлювальних джерел 
енергії може бути корисним як для органів самоврядування, так і українського 
суспільства загалом. 
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