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Передумови
Кілька років тому Департамент капітального 

будівництва регіональної влади Брюсселю при-
йняв рішення, згідно з яким одночасно з затвер-
дженням нових проектів будівництва та реновації 
великих будівель має затверджуватися заходи з 
реалізації Стратегії управління енергією. 

Нововведення
Фахівці Департаменту розробили нову енер-

гоефективну методику, яка отримала назву «Міс-
цеві плани дій з управління енергією». Головна 
мета - покращити енергоуправління в організа-
ціях та установах, що розмішуються у великих 
будівлях, як приватних, так і публічних.

План, який реалізується під керівництвом 
Регіонального адміністративного агентства з пи-
тань довкілля, передбачає введення на чотири-
річний термін в організаціях-учасниках посади 
енергоменеджера. На цю посадову особу покла-
даються такі обов’язки:

- проведення інвентаризації будівельної 
нерухомості організації, ідентифікація пріоритет-
них будівель та визначення потенційних можли-
востей енергозбереження;

- розробка плану дій;
- впровадження технології обліку енергови-

трат;
- реалізація плану дій щодо зменшення 

енергоспоживання;
- моніторинг та оцінка результатів, інформу-

вання керівництва організацій та широкої гро-
мадськості.

Результати
Станом на початок 2014 року в організації-

учасники були при-
йняті на роботу 34 
енергоменеджери. 

Для стимулюван-
ня організацій міста 
долучатися до реалі-
зації Стратегії перед-
бачено безкоштовні 
консультації експер-
тів. Окрім того, вони 
можуть подавати за-
пити для отримання 
фінансової допомоги 
на придбання систем 

БРЮССЕЛЬ, БЕЛЬГІЯ
Міські плани управління енергією 

допомагають економити 
енергоресурси
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моніторингу енергоспоживання будівлі. 
Раніше, у 2005 році, Брюссель прийняв План 

дій з управління енергією для житлових будинків 
та муніципальних організацій. Реалізація цього 
Плану зумовила поліпшення показників енерго-
витрат у великій кількості будівель, які в серед-
ньому на 16% знизили споживання енергії, на 
4 % - електрики, а також змогли за п’ять років 
повернути інвестиції, вкладені у технології моні-
торингу. 

Такі Плани дій 
реалізуються у 15 з 
19 комун Брюсселя, 
включаючи лікар-
ні, дві колективних 
житлових організа-
ції, шість соціальних 
будинків, 70 шкіл. 
Всього – це близь-
ко 1380 будинків 
загальною площею 
4,5 млн. м кв.

Ще одним ре-
зультатом є за-
конодавчий акт 
Регіонального пар-
ламенту Брюсселя, який передбачає, що з 2015 
року у всіх приватних будинках, площа яких біль-
ше 100 000 м кв., та громадських будівлях пло-
щею від 50 000 м кв. мають бути прийняті Плани 
дій з управління енергією.
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