
«Енергія Карпат» не на теорії, а на практиці, вивчила можливість використання альтернативних джерел енергії

Асоціація органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна» завершила
реалізацію проекту «Енергія Карпат». Проект реалізовувався протягом січня – жовтня
цього року та був спрямований на демонстрацію можливостей використання
альтернативних джерел енергії  у гірських районах Львівщини. Проект реалізовувався у
п’яти карпатських районах, у тому числі у Дрогобицькому, Сколівському та
Старосамбірському районах Львівської області, а також Великоберезнянському районі
Закарпатської області та Долинському районі Івано-Франківської області.

  

У рамках проекту проведено дослідження наявних енергетичних ресурсів у гірських
районах Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей, яке завершилися
п’ятьма звітами, по одному для кожного із районів. Проведена робота дала можливість
оцінити фактичне споживання у п’яти гірських районах по видах ресурсів з одного боку, 
та оцінити ресурси альтернативних, перш за все відновлюваних джерел енергії, з
другого боку. Таке дослідження є першою спробою системного аналізу енергетичних
ресурсів гірських карпатських територій.  На підставі проведеного дослідження у рамках
проекту було напрацьовано проект Регіональної програми підвищення
енергоефективності гірських районів Львівщини, документу, що визначає способи,
механізми, терміни та джерела ресурсів з метою зменшення бюджетних асигнувань на
енергозабезпечення приміщень, у яких надаються соціальні публічні послуги. Проект
програми буде передано на розгляд профільній комісії Львівської обласної ради.

Надзвичайно важливим досягненням проекту є реалізація двох інфраструктурних
проектів – встановлення сонячних колекторів для підігріву водопровідної води с.
Міженець Старосамбірського району у будівлі стаціонарного відділення з паліативною та
хоспісною опікою для постійного або тимчасового мешкання одиноких непрацездатних
громадян, інвалідів та у м. Сколе у будівлі інфекційного відділення Сколівської
центральної районної лікарні. Об’єкти, на яких реалізовано пілотні проекти були відібрані

 1 / 2



«Енергія Карпат» не на теорії, а на практиці, вивчила можливість використання альтернативних джерел енергії

конкурсним способом з-поміж чотирьох поданих заявок, які оцінювала конкурсна комісія.
Важливо, що обидва пілотні проекти реалізувалися у партнерстві та за фінансового
сприяння місцевих органів влади. Завершився проект заключною конференцією, що
відбулася у м. Сколе 5 жовтня 2010 року, під час якої партнерам, експертам було
продемонстровано напрацювання проекту. Заключна конференція стала першим кроком
до створення коаліції небайдужих організацій української частини Карпатського
Єврорегіону, що займаються питаннями енергозбереження з метою об’єднання зусиль
для залучення коштів Європейського Союзу для вирішення нагальних проблем
підвищення енергоефективності території Українських Карпат.

Безперечно, ініціатива Карпатського Єврорегіону не була б реалізована без сприяння
Львівської обласної ради та її голови Мирослава Сеника, керівників партнерських
районів – Володимира Горбового, голови Старосамбірської районної ради, Володимира
Цегенька, голови Старосамбірської райдержадміністрації,  Миколи Романишина, голови
Сколівської районної ради, Леона Литвина, голови Дрогобицької районної ради.  Проект
реалізувався Асоціацією органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати –
Україна» за сприяння Фонду Східна Європа за рахунок коштів, наданих Фондом Євразія,
Агентством США з Міжнародного Розвитку (USAID), компанією "Теленор" та
Посольством Фінляндії в Україні, а також коштів Львівської обласної ради,
Старосамбірської та Сколівської районних рад і райдержадміністрацій.
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