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Дорогі Колеги та Друзі 

 
 Рік, що минув від попередніх зборів нашої Асоціації, був неймовір-
но складним, сповненим драматичними, трагічними подіями, що сколих-
нули не лише Україну, але й увесь світ. Уперше в історії незалежної Украї-
ни усе суспільство – від заходу до сходу, від півночі до півдня – стало на 
захист права на вибір майбутнього. Вперше такий виступ набув глибокої 
внутрішньої організації, в основі якої постала особиста відповідальність та 
відданість ідеалам Свободи кожного громадянина, що злилася в явище 
під нині міжнародною назвою «Майдан». І вперше в історії незалежності 
чинна влада, намагаючись захистити власні інтереси, корупційні схеми та 
виконання «політичного замовлення» агресивного сусіда, вдалася до під-
лої, брутальної і жорстокої війни проти власного народу. Сотні беззброй-
них громадян, що виявили непокору до злочинних дій державних керма-

ничів, були вбиті, закатовані, або пропали безвісти, тисячі назавжди залишились каліками через 
завдані травми або поранення. Їхня жертва не підлягає забуттю, вона закликає нас бути пильними 
і ніколи більше не допустити зневаги до демократії, свободи та прав людини. 
Не встигли ми опам’ятатися від потрясінь лютневих подій, як Росія нахабно і всупереч власних га-
рантій безпеки окупувала Крим та націлила свою зброю на південь і схід нашої країни. У неоголо-
шеній війні знову пролилася кров. І знову громада відстояла своє право на життя у незалежній, 
соборній європейській державі. Це право вона одностайно підтвердила, обравши у першому ж 
турі нового Президента України. 
  Незважаючи на неймовірні складнощі та надважкий психологічний стан всіх і кожного, Асо-
ціація «Енергоефективні міста України» продовжувала свою роботу упродовж всього зазначеного 
періоду. Те, що праця ЕМУ, зокрема - колективу її виконавчої дирекції була ефективною та визна-
ною, свідчить бодай факт, що ще шість міст виявили бажання долучитися до дружної сім’ї ЕМУ. 
Очевидно, в умовах тотальної відсутності бюджетних коштів та загрози енергетичної блокади, во-
ни вбачають лише один вихід: негайний перехід до ефективного використання енергетичних ресу-
рсів та зміну свідомості їхніх громадян у бік ощадного та дбайливого ставлення до енергії. 
 Глибинні, достоту тектонічні суспільні потрясіння привели до влади відповідальних лідерів, 
готових швидко та ефективно здійснювати кроки щодо вирішення найбільш нагальних питань кра-
їни: децентралізації влади, економічних реформ та енергетичної безпеки. Проте ні новообраний 
Президент, ані жоден уряд – навіть найбільш успішний та професійний, не в змозі самотужки до-
вершити зміни та добитися бажаних результатів. І наше завдання – максимально активно включи-
тися у справу побудови нової країни. Переконаний, що потенціал та досвід ЕМУ стане вагомим та 
необхідним внеском на шляху до спільної і такої бажаної мети – гідного місця України у колі євро-
пейських народів та сталого розвитку в усіх сферах життя громад. 
Закликаю всіх нас до подальшої натхненної та інтенсивної праці!   

 
 
 
Президент Асоціації ЕМУ 
Міський голова м. Долина                                                                                               Володимир Гаразд 
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Президент Асоціації - Гаразд Володимир Степанович - міський голова м. Долина. 
 
Віце-президенти Асоціації:  
 
1. Сидор Василь Богданович - міський голова м. Славута. 
 
2. Хомко Володимир Євгенович - міський голова м. Рівне. 
 
Виконавчий директор Асоціації - Кирчів Андрій Романович. 
 
Склад Правління Асоціації - 7 осіб (діючий): 
 
1. Гаразд Володимир Степанович – міський голова м. Долина, Президент Асоціації (за  
 
посадою); 
 
2. Сидор Василь Богданович – міський голова м. Славута, Віце-президент Асоціації (за  
 
посадою); 
 
3. Хомко Володимир Євгенович – міський голова м. Рівне, Віце-президент Асоціації (за  
 
посадою); 
 
4. Кирчів Андрій Романович – виконавчий директор Асоціації (за посадою); 
 
5. Гройсман Володимир Борисович – міський голова м. Вінниця; 
 
6. Рева Олексій Олександрович – міський голова м. Артемівськ; 
 
7. Дромашко Людмила Григорівна – міський голова м. Первомайськ. 
 
Ревізійна комісія Асоціації у складі 3 осіб: 
 
1. Удовиченко Володимир Петрович – міський голова м. Славутич, Голова Ревізійної  комісії; 
 
2. Романюк Микола Ярославович – міський голова м. Луцьк; 

Міста-члени АЕЕМУ 

Керівництво 
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ВСТУП 

 В силу довгоочікуваних процесів політичної та адміністративної децентралізації, стрімкого 
зростання цін на традиційні енергоресурси міста в Україні давно стали визначальним фактором 
енергетичної безпеки, сталого енергетичного розвитку в державі. На це вказує ціла низка очевидних 
фактів:  
 

майже 75% усіх видобутих та імпортованих енергоресурсів в Україні припадає на міські території 
і місцева влада прямо або опосередковано впливає на їх споживання  
місцева влада повністю відповідає за використання усіх видів енергоресурсів у 15% будівель на 
території міста, і має потужні важелі впливу для формування свідомості користувачів енергії у 
житловому фонді міста  
місцеві органи влади несуть усю повноту відповідальності за забезпечення мешканців тепловою 
енергією та водою, а також виступають регуляторами цін на локальних монопольних ринках 
послуг з постачання теплової енергії, питної води та видалення каналізаційних стоків  
через механізми генерального планування, видачу дозволів на будівництво і приймання 
споруджених об’єктів, інвестування в комунальну інфраструктуру місцева влада формує 
структуру майбутнього енерговикористання на територіях міських поселень  

На жаль, центральна влада тільки тепер починає усвідомлювати роль та значимість міської влади у 
енергетичному секторі і робити певні вагомі кроки у потрібному напрямку. Відтак пошук шляхів 
вирішення енергетичних проблем на місцевому рівні усім тягарем й надалі наразі лягає на плечі 
саме місцевої влади. Доводиться закладати основи місцевої енергетичної політики, освоювати нові 
механізми та інструменти енергетичного планування, нарощувати інституційні можливості місцевих 
органів влади та розбудовувати взаємовигідні партнерства з інвесторами та бізнесом для вирішення 
цілої низки застарілих та загрозливих проблем у енергетичній сфері міст. Без взаємного обміну 
досвідом з українськими та закордонними партнерами, без свідомого цілеспрямованого об’єднання 
зусиль та ресурсів вирішити усі ці завдання є надзвичайно складно.  

 
 
 

Пошук шляхів вирішення енергетичних проблем на 
місцевому рівні лягає на плечі місцевої влади  

 
 Усвідомлення завдання підтримки ініціативи міст із формування засад сталого енергетичного 
розвитку через інтенсифікацію обміну досвідом, передачу знань та умінь, підготовку спільних 
проектів, використання експертного потенціалу та партнерських зв’язків асоціації, впливу на 
формування сприятливої правової бази в ділянці муніципальної енергетики, енергоефективності та 
енергозбереження, - стало базою для творення Асоціації «Енергоефективні міста України». 
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Головні цілі діяльності Асоціації ЕМУ 

 

 

 

 

 

 

ГОЛОВНІ ЦІЛІ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

АСОЦІАЦІЇ 

ЕМУ: 

1. Формування на місцевому рівні нової свідомості і поведінки представників             

органів влади та громадян задля ефективного використання енергоресурсів, захисту 

клімату і довкілля 

2. Запровадження ефективних моделей комплексного управління енергетичними 

процесами та енергетичними коштами на місцевому рівні 

3. Нарощування потенціалу органів влади задля забезпечення сталого енергетичного 

розвитку 

4. Вивчення та популяризація сучасних технологій, спрямованих на задоволення 

потреб мешканців міст у енергетичних продуктах та послугах 

5. Об’єднання зусиль та мобілізація ресурсів усіх зацікавлених партнерів для                    

реалізації програм з енергоефективності та використання відновлюваних джерел 

енергії 

6. Розбудова і розвиток діалогу та партнерств влади, бізнесу, громадських                           

організацій та інших зацікавлених сторін 

7. Залучення інвестицій та організація роботи з іншими механізмами фінансування 

8. Зміцнення та розбудова внутрішнього потенціалу Асоціації ЕМУ іншими                      

механізмами фінансування 
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Формування на місцeвому рівні нової свідомості і поведінки 

представників органів влади та громадян задля ефективного 

використання енергоресурсів, захисту клімату і довкілля 

Дні Сталої Енергії   

Вкотре команда Асоціації “Енергоефективні міста України” виступає співорганізатором та допомагає 

містам у проведенні місцевих днів Сталої Енергії. Упродовж 2013 року міста з усіх куточків України 

долучилися до цієї ініціативи, адже більшість заходів відбувалися у рамках Тижня Сталої Енергії за 

підтримки Делегації Європейського Союзу в Україні. 

Зокрема варто відзначити що уперше цього року Дні Енергії відбулися у двох українських містах 

проекту “Україна та Грузія в Угоді мерів”, а саме в Нововолинську та Алчевську.  

 

У місті Нововолинськ  Тиждень Сталої Енергії  розпочався 24 

червня, об'єднуючи між собою ряд заходів у місті. Розпочався 

тиждень конкурсом дитячого 

малюнку на асфальті на тему «Дім 

моєї мрії» та флешмобом 

бульбашок і вікториною на 

енергозберігаючу тематику серед 

дітей. Упродовж 25 та 26 червня 

відбулися екскурсії об’єктами міста, де впроваджено заходи з 

енергоефективності, та круглий стіл на тему «Участь місцевої 

громади у глобальних процесах енергозбереження». Вже 28 червня заходи перемітилися до 

дитячого табору “Прикордонник” де відбувся фінал кубку з футболу “Energy Cup 2013”, а також 

товариський матч між командою посадовців міської ради Нововолинська та молодіжною радою.   

 

 

 

 

 

Завершився Тиждень Енергії показовими виступами велосипедистів та велопробігом, а в останній 

день юні майстри з Кіокушин-Кан карате демонстрували своє вміння на площі міста.  
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Насичений заходами Тиждень Сталої Енергії у Нововолинську продемонстрував прагнення влади 

та мешканців до вирішення глобальних проблем зміни клімату та ощадливого використання 

енергоресурсів.  

У Алчевську Дні Енергії відбулися 25-27 червня. Напередодні Днів 

Енергії, 20.06.2013 в Парку культури і відпочинку ім. Перемоги, в 

рамках проведення Олімпійського тижня, був проведений конкурс 

дитячих малюнків на асфальті, присвячений темі «Енергозбереження 

очима дітей». На 1 поверсі будівлі виконкому розміщена виставка 

дитячих малюнків на вищевказану тему. 26 червня був проведений 

круглий стіл на тему «Енергія - місто - я» в якому взяв участь міський 

голова, представники міської ради та працівник Асоціації Олег 

Гарасевич. Міський голова привітав учасників заходу, після чого О.Гарасевич виступив з 

презентацією про проблеми, пов’язані з глобальним потеплінням. На круглому столі 

представникам ОСББ були озвучені поради щодо енергозбереження для мешканців міста, 

представникам УЖКГ та комунальних підприємств вручені плакати для розміщення в 

громадському транспорті та на підприємствах а також маленькі календарики з найкращими 

дитячими малюнками на тему «Енергозбереження очима дітей».  

Діти, що взяли участь у конкурсі 

малюнків були нагороджені призами 

для подальшої творчої роботи у 

вигляді альбомів, фарб, кольорових 

олівців та наборів крейди. Окрім того, 

О. Гарасевич відвідав дитячий садочок 

№ 19 «Чайка» з тематичною 

доповіддю для дітей, після чого дітям були вручені призи за кращі малюнки на енергозберігаючу 

тематику. 

 25 червня у місті Кам’янець-Подільському в 

читальному залі бібліотеки-філії № 6 для дітей в рамках 

бібліотечної програми «Канікули з книгою» відбулася цікава і 

пізнавальна мандрівка «Енергія та збереження енергоносіїв», 

що проводилася у рамках Тижня Сталої Енергії.Разом з 

спеціалістом відділу енергозбереження департаменту ЖПДІ 

Андрієм Івачовим користувачі-учні різної вікової категорії 

обговорювали питання заощадження енергії, використання 

тепла, світла та їх збереження. Зацікавила слухачів дискусія щодо шляхів збереження енергії у 

побуті. 

З задоволенням діти розгадували енергетичні кросворди та працювали з тестами на збереження 

енергії. 

Формування 

9 



 

Доповнила мандрівку презентація книжкової виставки «Збережемо енергоресурси», де було 

виставлено енциклопедичні та науково-популярні книги про планету Земля та її природні ресурси. 

Кожному присутньому було вручено листівку – рекомендацію «Енергозбереження у побуті». 

Родзинкою заходу став перегляд відеоролика «Про збереження енергоресурсів». Діти активно 

включились в обговорення відеоролика та задавали запитання електрику бібліотечної системи 

Володимиру Романовичу. 

Найцікавішим моментом для учасників було практичне заняття щодо збереження світла та води, як 

в домашніх умовах так і в школі. Захід носив як інформаційний так і пізнавальний характер.  

Впровадження інструменту Дисплей 

 

В рамках проекту «Україна та Грузія в Угоді мерів»  

у 2013 р. для міст проекту був закуплений інструмент для  

енергетичної сертифікації будівель “Display”.  

Плакати Дисплей окрім безпосередньо  

сертифікації слугують гарним засобом  

підвищення свідомості  

мешканців та користувачів  

будівель щодо шляхів  

підвищення енергоефективності їх будівель.  

Електронні ресурси 

Зважаючи на те що зростає кількість громадян, які цікавляться 

публічними подіями в сфері сталого енергетичного розвитку, 

але з тих чи інших причин не є присутніми на них, команда 

Асоціації "Енергоефективні міста України" продовжує 

підтримувати офіційний відео-канал організації.  

Тепер усі, хто бажає, мають змогу переглянути відео з 

публічних подій, які проводяться ЕМУ. Відео-канал Асоціації 

можна переглянути за адресою:  http://www.youtube.com/user/

enefcities. Асоціація "Енергоефективні міста України" регулярно оприлюднює відео з публічних і 

просвітницьких подій, аби сприяти залученню ширшого кола громадськості до розуміння та 

вирішення проблем міської енергоефективності.Слід зазначити, що офіційна веб-сторінка Асоціації 

постійно оновлюється практично в усіх її рубриках. Окрім того, у 2012 році на веб-сторінці ЕМУ 

постійно оновлюються основні інформації про ініціативу Угода мерів (текст, форма приєднання, 
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умови участі, формуляр ПДСЕР) http://www.enefcities.org.ua/uk/2011-02-03-14-25-17 та пакет 

документів для розробки Планів дій сталого енергетичного розвитку міст українською, російською 

та англійською мовами http://www.enefcities.org.ua/uk/comoeast-documents.  

Також сторінки сайту Угоди мерів й надалі доступні українською http://www.uhodameriv.eu/

index_uk.html та російською http://www.soglasheniemerov.eu/index_ru.html   мовами, де команди 

проектів та Асоціації має можливість активно популяризувати позитивні практики міст підписантів, 

анонсувати конференції, тренінги та інші важливі заходи, які можуть стати в пригоді містам-

підписантам Угоди мерів.  

Щорічна церемонія Угоди мерів у Брюсселі  

24 червня у Брюсселі, в рамках Європейського Тижня 

Сталої Енергії відбулася щорічна урочиста церемонія 

підписання Угоди мерів у приміщенні 

Європарламенту. 

Участь у цьому заході взяли найвищі керівники 

європейських інституцій, члени європейського 

парламенту, мери міст, які приєдналися до 

ініціативи, серед них - повноважні представники 

українських міст міст (Луцьк, Львів,Тернопіль, Мена, 

Бурштин, Славутич, Конотоп, Житомир) та Асоціації 

"Енергоефективні міста України" як офіційної 

національної структури підтримки Угоди мерів, а також грузинських (Руставі, Горі) та казахських 

(Астана, Аксу) міст.  

Окрім того, керівництвом Фонду R20, очолюваного 

колишнім губернатором Каліфорнії та голівудською 

зіркою Арнольдом Шварценеггером було 

організовано приїзд делегації із Донецької області, 

до якої, зокрема, увійшли голова та заступник 

Донецької ОДА, міські голови Донецька, Маріуполя 

та Дімітрова, інші посадовці. На запрошення цієї 

делегації виконавчий директор ЕМУ А.Кирчів та 

енергоменеджер м.Луцька О.Дей взяли участь у 

робочій зустрічі, організованій Фондом R20 

безпосередньо перед церемонією, та розповіли про переваги участі в Угоді мерів і членства в 

ЕМУ. 

Церемонія розпочалася із презентації Фонду R20 та урочистого підписання угоди про співпрацю 

Фонду з Донецькою ОДА та Філіпс Електрик. Приємно зазначити, що під час цієї визначної події на 

подіумі Європарламенту український прапор було вміщено між стягами Євросоюзу та США. 
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Уже безпосередньо в рамках Церемонії підписання Угоди мерів Президент Єврокомісії Хосе 

Мануель Баррозу у своєму виступі звернув увагу на важливість надання підтримки містам, звідки 

надходить три чверті  ВВП ЄС, та проінформував про нові ініціативи Єврокомісії в сфері фінансування 

проектів з енергозбереження. Динамічний і дотепний виступ голови Фонду R20 А.Шварценеггера 

викликав буквально хвилю емоцій у присутніх. Окрім наведення фактів із власного досвіду про те, як 

зміна способу мислення може змінювати світ, у своїй промові він зазначив, що європейські лідери 

мають виразне бажання, енергію та силу задля досягнення сталого енергетичного розвитку на 

Старому континенті та у світі в цілому і висловив готовність до ефективної співпраці з ними у цій 

життєво важливій ініціативі. 

Окремо слід зазначити, що цього дня у стінах 

Європарламенту прозвучала українська мова: 

міський голова Львова Андрій Садовий представив із 

трибуни ЄС досвід міста у впровадженні 

енергоефективних заходів в рамках втілення Угоди 

мерів. У своїй промові він, зокрема, наголосив на 

необхідності впровадження нових підходів до питань 

формування енергетичної політики міста, 

запровадження системи енергоменеджменту для 

досягнення сталого енергетичного розвитку, а також 

підкреслив, що угода про асоціацію України з 

Євросоюзом могла б допомогти нашим містам ефективніше використовувати інструмент 

"енергетичного партнерства" та обміну досвідом із успішними європейськими муніципалітетами.  

 

Європейський Тиждень Мобільності 

16 - 22 вересня у Львові відбувся Європейський Тиждень Мобільності, який об’єднав мешканців 

міста навколо проблеми реформування транспортної системи, створення комфортного середовища 

для проживання, ефективного та раціонального використання ресурсів та проблеми зміни клімату. 

До численних заходів у рамках Тижня Мобільності долучилася і Виконавча Дирекція Асоціації 

«Енергоефективні міста України» . 

Зокрема, у рамках Тижня Мобільності у школах міста серед учнів 9-х 

класів відбулися уроки з енергоефективності. Учням розповідали про 

європейську ініціативу «Угода мерів», переваги відновлюваних 

джерел енергії та необхідність енергозбереження. Цікаві та 

інтерактивні презентації дозволили привернути увагу дітей до 

проблем глобального потепління та зміни клімату, а найкмітливіші 

учні мали змогу отримати подарунки за участь у енерговікторині.  
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У п’ятницю, 20 вересня,  у приміщенні Центру Міської 

історії відбулася конференція з сталої мобільності, яка 

зібрала разом представників громадських організацій, 

ентузіастів велосипедного транспорту та людей, які 

формують обличчя транспортної інфраструктури 

Донецька, Дніпропетровська, Одеси, Тернополя та 

Львова. Радник міського голови з питань розвитку 

велосипедної інфраструктури, Олег Шмід поділився 

своїми очікуваннями стосовно розширення велосипедної 

мережі. Згідно з планом у Львові має бути прокладено близько 260 км. велодоріжок, що 

безперечно , зробить місто ще комфортнішим для мешканців та туристів. Про досвід Асоціації в 

контексті роботи з містами та ініціативи Угоди мерів розповів Артур Яценко, фахівець із зв’язків з 

громадськістю. 

Цікавою подією у рамках конференції став також візит до Центру керування рухом, який був 

створений у рамках кредитування від Європейського Банку Реконструкції та Розвитку. Представник 

компанії підрядника SWARCO, Роман Кіндер розповів що наразі центр працює в тестовому режимі і 

аналізує рух на перехрестях, для того щоб створити так званий «зелений коридор»  для руху 

трамваїв за маршрутом №2 та №6, проте у майбутньому 

очікується що центр регулювати усю транспортну систему міста. 

І наостанок, працівники Виконавчої Дирекції долучилися до вело-

марафону, який відбувся у суботу.  Для учасників 25-ти 

кілометрового заїзду, який до речі зібрав більше сотні осіб, 

видалася чудова можливість проїхатися вулицями міста та 

продемонструвати свою екологічну свідомість і прагнення до 

використання екологічно чистих видів пересування. 

 

 Українські міста приєдналися до “Години Землі” 

23 березня о 20.30, люди по  всьому світі вимкнули світло на 

одну годину - "Годину Землі", заради того щоб боротися з 

глобальними змінами клімату. До цієї глобальної ініціативи 

приєдналися і міста-члени Асоціації “Енергоефективні міста 

України”. 

Минулого року в Україні, до ініціативи долучились 28 міст та 

зареєструвалися 515 свідомих українців. Ця на перший погляд 

проста подія дозволяє змінити свідомість людей, змусити їх діяти вже сьогодні, адже рішучі кроки 

для подолання змін глобального потепління потрібні вже зараз! 
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Підтримку кампанії в Україні забезпечив  Всесвітній Фонд Природи в Україні. В рамках кампанії 

також відбувся запуск концепції «Твій хід – мій хід», де тисячі людей кидають виклики змінам 

навколишнього середовища, змінивши свій стиль життя, якщо буде досягнуто певних дій заради 

збереження планети.  

Виконавча Дирекція Асоціації "Енергоефективні міста України" підтримує прагнення людей у 

всьому світі змінити свідомість стосовно раціонального використання енергоресурсів та зміни 

клімату, саме тому відповідна інформація про ініціативу була поширена серед міст-членів  

Асоціації. 

Підтримки кампанії реклами з енергоефективності                 

            Цього року Виконавча Дирекція Асоціації “Енергоефективні міста України” також 

долучилася до підтримки масштабної кампанії соціальної реклами з енергоефективності, яка була 

ініційована Державним Агентством з енергоефективності та енергозбереження України на 

виконання доручення Президента України щодо проведення заходів, спрямованих на 

формування у суспільстві свідомого ставлення до необхідності ощадливого споживання 

енергоресурсів.  

Варто зазначити, що трохи раніше цього року Держенергоефективність проводила конкурс 

студентської творчості “Плакатом по витратах”, і саме роботи переможців цього конкурсу були 

обрані для розміщення на рекламних площинах міст України. Таким чином, 

Держенергоефективність звернулася з проханням до Асоціації “Енергоефективні міста України” 

щодо поширення цих робіт на біг-бордах та сіті-лайтах міст-членів. З приємністю варто відзначити, 

щ о 

м і с т а 

Хмільник, Тернопіль, Первомайськ, Долина, Кривий Ріг, Ковель, 
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Миргород, Славутич, Херсон, Рівне, Артемівськ, Алчевськ, Бібрка та Славута відгукнулися на 

пропозицію та висловили свою підтримку у розміщенні соціальної реклами на безоплатній основі.   

Таким чином міста вкотре продемонстрували свою небайдужість стосовно глобального питання 

економії енергоресурсів та бажання впроваджувати принципи сталої енергетичної політики на своїх 

територіях, адже інформування населення щодо цих проблем та зміна свідомості громадян і є 

запорукою успіху.  

 

18 листопада 2013 року в залі Британського клубу у 

Львові відбулась зустріч студентів та викладачів Інституту 

архітектури Національного університету «Львівська 

Політехніка» зі старшим радником Асоціації 

«Енергоефективні міста України» Анатолієм Копцем.  

Захід було організовано в рамках мандрівної виставки 

«Плюс 1°С: Кліматичні зміни мовою карикатуристів 

України і Швеції» під егідою Посольства Швеції в Україні, 

яка в ці дні перебуває у Львові. 

У своєму виступі-презентації Анатолій Копець розповів 

про зародження, розквіт та основні причини сучасної кризи цивілізації Homo industrialis, внесок міст 

у нищення природного довкілля та перспективи виходу з глухого кута за допомогою новітніх 

розв'язків (зокрема, в царині архітектури і будівництва). Виступ викликав низку запитань і жваву 

дискусію. На згадку про подію кожен учасник зустрічі отримав у подарунок брошуру Єви Крутмеєр 

«Лицем до Землі: Сталість. Шведський шлях».  
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Запровадження ефективних моделей комплексного управління 

енергетичними процесами та енергетичними коштами на місцевому 

рівні  

20-21 лютого 2013р. у Кишиневі відбувся національний тренінг 

для міст-підписантів Угоди Мерів Молдови.  Метою тренінгу 

була допомога містам-учасникам Угоди у виконанні їх 

зобов’язань в рамках ініціативи, насамперед – у здійсненні 

практичних кроків для підготовки Базового кадастру викидів 

(BEI) та Плану дій для сталого енергетичного розвитку (SEAP). 

Тому до участі у ньому запрошено по два представники 

кожного із цих міст – енергоменеджера та особа, 

відповідальна за планування. Окрім того, у заході взяли участь представники Міністерства 

економіки Республіки Молдова, яке підписало Угоду про статус Національного Координатора УМ 

із Європейською Комісією. 

 

Окрім того, в рамках тренінгу відбулася спільна робоча зустріч 

проекту «Угода мерів-Схід», національних Структур підтримки 

Угоди мерів Молдови (CALM) та України (ЕМУ) із п. Вадимом 

Чебаном (Міністерство економіки Республіки Молдова). Під 

час зустрічі було досягнуто принципової домовленості про 

кроки із підтримки Міністерством, як Національним 

Координатором Угоди мерів в Молдові, міст-підписантів, 

співпраці із Структурами Підтримки (як діючими, так і 

потенційними) у країні, заходи із обміну досвідом між 

українськими та молдовськими експертами, подальші кроки із розвитку ініціативи в республіці.  

 

4-6 березня 2013р. в Тбілісі (Грузія)  відбувся тренінг для представників 

міст-підписантів Угоди із Азербайджану, Вірменії та Грузії, до якого 

долучилися також експерти із потенційних структур підтримки 

Казахстану і Киргизстану, а також м. Талас (одного із двох підписантів із 

Киргизії) та м.Караганди, яке має 

намір приєднатися до Угоди. 

Основними завданнями навчання, 

яке проводилося в інтерактивному 

режимі, були, зокрема, детальний 

розгляд розділів Плану дій для 

сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР-SEAP), глибоке 

ознайомлення із методиками обрахунку базового кадастру 
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викидів (БКВ – ВЕІ) та практична робота із шаблонами Плану, а також знайомство із функціями і 

завданнями Служби Підтримки Угоди та підходами до адаптації адміністративної структури міст-

підписантів і запровадження енергоменеджменту  В рамках тренінгу відбулися робочі зустрічі із 

представниками національної Структури підтримки Грузії – NALAG та потенційної казахської 

Структури підтримки, під час яких було досягнуто принципових домовленостей про тіснішу 

подальшу співпрацю в рамках Угоди.  

17-19 квітня, у Львові відбувся перший із серії чотирьох 

тренінгів проекту «Україна і Грузія в Угоді мерів», який 

відвідали представники пілотних міст проекту та 

консультанти з питань Угоди мерів з України та Грузії.  Під час 

першого вступного тренінгу проекту учасники ознайомилися 

з основними вимогами до побудови системи 

енергоменеджменту відповідно до стандарту ISO 50001, 

питаннями розробки енергополітики та впровадження 

енергетичного плану, а також проведення інформаційних 

кампаній і інших питань  дотичних до Угоди мерів.  

Плідна співпраця усіх учасників проекту продовжилася під час другого тренінгу, який відбувся 5-7 

червня у рамках щорічної конференції Асоціації, яка проходила у місті Долина.  Цього разу увазі 

учасникам було представлено методологію складання кадастру викидів парникових газів та 

відбулася практична сесія обрахунку СО2  і опрацьовано програми проведення Днів Сталої Енергії у 

пілотних містах.  

16-18 червня цього року  у Кам’янець-Подільському відбувся останній із серії чотирьох тренінгів, 

який акцентував свою увагу на практичних планах із підготовки Плану Дій та фінансуванні проектів з 

енергоефективності.  Нагадаємо що останній тренінг проекту відбудеться на початку наступного 

року та буде присвячений перетворенню Плану Дій в інвестиційні плани.  

 

 

Слід зазначити, що в рамках проекту «Україна та Грузія 

в Угоді мерів» протягом 2013 р. в містах проекту 

встановлювались та/ або вдосконалювали системи 

енергоменеджменту у відповідності до міжнародного 

стандарту ISO 50001 за допомогою спеціалізованого 

програмного забезпечення Energoplan та Jevis. Досвід 

запровадження систем енергоменеджменту, набутий 

в рамках даного проекту, поширюється в ряді 

українських міст. 

Окрім того,  у 2013 р. для міст вказаного проекту був закуплений програмний інструмент BEI, 

створений фахівцями німецької Асоціації «Кліматичний альянс» для розрахунку викидів парникових 

газів. Незважаючи на те, що зазначений інструмент був розроблений для допомоги містам у 

підготовці ПДСЕР у повній відповідності до параметрів, визначених для Угоди мерів Об’єднаним 
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Дослідницьким Центром, його можна використовувати і в інших випадках для оцінки викидів 

парникових газів містами. 

Порадник 

З метою максимального поширення досвіду ефективного управління енергією  у червні 2013 р. в 

рамках проекту «Україна та Грузія в Угоді мерів» була завершена робота над Порадником з 

підготовки українських міст для приєднання до Угоди мерів та Навчальними прикладами міст Львів, 

Кам’янець-Подільський і Долина (доступні варіанти українською, грузинською, російською та 

англійською мовами – на сайті проекту) 

Зазначені матеріали були розроблені для ознайомлення муніципалітетів регіонів з усіма аспектами 

сучасного енергоменеджменту (розробки енергетичної політики міст, сталого енергетичного 

планування та інвестування, реалізації та моніторингу енергетичних програм) починаючи від 

енергетичного менеджменту в муніципальних будівлях і завершуючи поширенням цього досвіду в 

інших секторах (як це відбувалося у Львові, Кам'янці-Подільському, Долині та інших містах-членах 

АЕМУ). 

Метою цих матеріалів є забезпечення активної 

участі працівників муніципалітетів в Угоді мерів і 

подальша трансформація й адаптація 

адміністративної структури міста для розробки та 

реалізації загальноміської сталої енергетичної 

політики, яка б враховувала інтереси всіх 

зацікавлених сторін. В порадниках містяться 

рекомендації, як розвинути свій власний 

політичний та адміністративний потенціал, щоб 

бути успішними не лише у розробці та поданні 

ПДСЕР, але і в реалізації реалістичних і 

здійсненних енергетичної політики та системи 

енергоменеджменту, які б давали реальні результати для громадян та міст в цілому. 

Порадник також розроблявся як доповнення до офіційного порадника з підготовки ПДСЕР, що 

розміщений на сайті Угоди мерів, щоб дозволити кожному місту з регіону Східного партнерства і 

Середньої Азії, зацікавленому у сталому енергетичному розвитку, накопичити потрібний політичний, 

організаційний, людський потенціал для того щоб розпочати впровадження Угоди мерів на рівні 

міста за мінімального зовнішнього фінансування і обмеженої зовнішньої технічної допомоги. 

Разом з офіційним порадником з підготовки ПДСЕР, цей порадник служить засобом планування і 

навчання для розробки програми інтерактивних тренінгів для представників міст проекту, а також 

українських та грузинських консультантів Угоди мерів. 

Вищезазначені матеріали доступні для завантаження за наступним посиланням: http://eecu-

comogrant.org.ua/about/downloads/ 
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Hарощування потенціалу органів влади задля забезпечення сталого 

енергетичного розвитку 

10-11 квітня 2013 року у Києві, в приміщенні 

Представництва ЄС в Україні відбувся семінар-тренінг для 

національних експертів – представників діючих та 

потенційних Координаторів Угоди Мерів з країн, 

охоплених проектом «Угода Мерів – Схід». 

У події взяли участь працівники Координаторів із 

Азербайджану, Молдови, Вірменії, Грузії, Казахстану, 

Киргизстану та України. Увазі національних експертів було представлено «дорожню карту» їхніх дій 

на майбутнє, детальний розгляд функцій та обов’язків, підходи до інформаційно-комунікаційної 

роботи, можливості державного та альтернативного фінансування кроків до реалізації  Угоди на 

рівні муніципалітетів, а також кращі приклади та ініціативи, реалізовані в рамках Угоди в ЄС та в 

Україні. Учасники особливо високо відзначили  дискусії на тему шляхів розвитку ініціативи в країнах, 

охоплених проектом «Угода Мерів – Схід» та її інституційної, фінансової, правової та інформаційної 

підтримки. На завершення роботи семінару-тренінгу його учасники підписали символічний 

меморандум, у якому ще раз висловили готовність до втілення Угоди у своїх країнах. 

 

20 червня 2013р. виконавчий директор ЕМУ А.Кирчів та 

директор Агенції сталого енергетичного розвитку (АСЕР) 

О.Шумельда на прохання міського керівництва відвідали м. 

Рівне. Метою візиту було підписання угоди між управлінням 

економіки міста та АСЕР щодо підготовки Плану дій для 

сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР) в рамках 

виконання Угоди мерів. Після зустрічі з міським головою м. 

Рівне учасники візиту спільно з начальником управління 

економіки міста М. Киреєю взяли участь у прес-конференції,  де одноголосно наголосили на тому, 

що цей процес підготовки Плану Дій є справою всієї спільноти міста, оскільки саме принцип участі 

громади лежить в основі Угоди мерів. 

 

25 листопада 2013 року у м. Львові відбулися загальні збори 

Львівського регіонального відділення Асоціації міст України, під 

час якого учасникам зустрічі був представлений Львівський 

обласний Клуб підписантів Угоди мерів.  Міський голова м. 

Новояворівська В.І. Муравель, член Клубу мерів,  ознайомив 

учасників засідання з першими результатами запровадження 

системи сталого енергетичного розвитку у своєму місті. 
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Важливим здобутком можна вважати добровільне зобов'язання Львівської 

міської ради виконувати функцію наставника Клубу мерів.  

26 липня 2013 року, місто Дубно Рівненської області  рішенням міської ради  
долучилося до ініціативи Угода мерів. Варто зазначити, що місто, яке налічує 38 
тис. осіб було доволі активним у сфері енергоефективності у 2005-2006 роках.  
Колишній мер міста, Віталій Никитюк (2000-2006) був одним із ініціаторів 

створення Асоціації «Енергоефективні міста 
України».  Сьогодні новий мер міста – Василь Антонюк спробує 
відновити позиції міста у сфері місцевого сталого енергетичного 
розвитку долучившись до європейської  ініціативи  

А вже 23 серпня на 45-сесії Євпаторійської міської ради депутати 
затвердили План Дій Сталого Енергетичного Розвитку міста 
на період до 2020 року. Це вже 13-ий за рахунком ПДСЕР 

розроблений і затверджений у містах-підписанти Угоди Мерів в 
Україні. Прийнятий документ містить перелік більш ніж 160 конкретних заходів, пов'язаних з 
впровадженням енергозберігаючих технологій, виконанням робіт з модернізації об'єктів та 

встановлення енергоефективного обладнання. Реалізація всіх заходів 
передбачених ПДСЕРом дозволить місту досягти скорочення викидів 
вуглекислого газу більш ніж на 20%.  

Варто також зазначити що План Дій Сталого Енергетичного Розвитку міста 
Долини першим в Україні успішно пройшов перевірку у Об’єднаному 
Дослідницькому Центрі Європейської Комісії (European Commission - Joint 
Research Centre). Про це повідомила Ірене Габрієляйтене, працівник служби 
технічної підтримки Угоди мерів у Дослідницькому Центрі. Сподіваємося, 
що успішний приклад міста Долини спонукатиме і інші міста в Україні 

долучитися до написання та впровадження своїх стратегічних енергетичних планів. Нагадаємо, що 
станом на грудень 2013 року  ініціатива налічує  41 міст підписантів, а Плани подано до 
розгляду 14 містами з усіх куточків України.   

12 вересня 2013 у приміщенні Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України відбулась нарада-семінар «Міжнародна ініціатива Угода 
мерів як інструмент скорочення споживання викопного палива : 
досвід міст та регіонів України». Організатором зустрічі, у якій 
взяли участь керівництво областей та міст України, представники 
Делегації ЄС та міжнародних фінансових інституцій, стало 
Міністерство у тісній співпраці з офісом проекту «Угода мерів – 
Схід» та Асоціацією «Енергоефективні міста України». В ході 

зустрічі учасники обговорили стан реалізації ініціативи «Угода мерів» в Україні, ефективність 
наявних структур інституційної підтримки, а також можливі джерела фінансування заходів з 
енергозбереження. Наприкінці наради т.в.о. Міністра Григорій Семчук зазначив, що «Угода мерів» 
є життєво важливою для України ініціативою та висловив пропозицію щодо участі у ній всіх без 
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винятку міст країни. Він запевнив, що, як майбутній Національний Координатор, Мінрегіонбуд 
готовий надавати максимальну підтримку містам, що підписали Угоду, дослухатися до їхніх 
побажань та пропозицій і вносити відповідні ініціативи на розгляд до Верховної ради та Кабінету 
Міністрів. 
 

Асоціація «Енергоефективні міста України» спільно з 

Державним агентством з енергоефективності та 

енергозбереження України, 5 листопада провела 

енергоефективний диспут «Битва мерів». Захід відбувся у 

рамках V Міжнародного інвестиційного бізнес-форуму з 

енергоефективності та відновлюваної енергетики. Загалом 

участь у диспуті взяли представники з 30 міст України. За 

звання «Найенергоефективніший мер України» змагались 

міські голови з чотирьох міст України, а саме: Володимир           

Дебой (м. Житомир), Петро Курляк (м. Бурштин), Володимир Гаразд (м. Долина) та Валентин 

Казаков (м.Сєверодонецьк). Переможцем за підсумками диспуту та двох глядацьких голосувань 

(перше – оцінка реалізованих проектів, друге – результати розв’язання кейсу з енергоефективності) 

став міський голова Житомира Володимир Дебой. У ході заходу мери-спікери ознайомили 

аудиторію зі своїм досвідом реалізації енергоефективних проектів, обговорили одне з найбільш 

важливих та болючих питань в цій сфері – пошук фінансових джерел, а також показали свій 

потенціал, розв’язуючи енергоефективний кейс. Голова Держенергоефективності Микола Пашкевич 

нагороджуючи переможця зауважив, що органи місцевого самоврядування можуть, і повинні 

відігравати ключову роль у забезпеченні сталого енергетичного розвитку країни. Він побажав як 

меру Житомира так і всім іншим учасникам упевненості, ініціативності та плідних звершень. Слід 

зазначити, що в рамках проекту «Україна та Грузія в Угоді мерів» протягом 2013 р. в містах проекту 

встановлювались та/ або вдосконалювали системи енергоменеджменту у відповідності до 

міжнародного стандарту ISO 50001 за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення 

Energoplan та Jevis. Досвід запровадження систем енергоменеджменту, набутий в рамках даного 

проекту, поширюється в ряді українських міст. 

Окрім того,  у 2013 р. для міст вказаного проекту був закуплений програмний інструмент BEI, 

створений фахівцями німецької Асоціації «Кліматичний альянс» для розрахунку викидів парникових 

газів. Незважаючи на те, що зазначений інструмент був розроблений для допомоги містам у 

підготовці ПДСЕР у повній відповідності до параметрів, визначених для Угоди мерів Об’єднаним 

Дослідницьким Центром, його можна використовувати і в інших випадках для оцінки викидів 

парникових газів містами. 
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Hарощування потенціалу  
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Вивчення та популяризація сучасних технологій, спрямованих на 

задоволення потреб мешканців міст у енергетичних продуктах та 

послугах 

Представник ЕМУ  13-16 вересня взяв участь у Sustainability Summit, який відбувався у м. Щолкіно. 

Захід був організований давніми партнерами ЕМУ — організацією Greencubator. Sustainability 

Summit – відкрита проектна лабораторія з розробки сталих ініціатив для громад та міст.  

Асоціація «Енергоефективні міста України» та створена нею 

Українська Некомерційна Енергетична Агенція були 

представлені Сергієм Кошаруком, який презентував досвід 

українських міст на шляху сталого енергетичного розвитку. 

Матеріали Асоціації ЕМУ стали в нагоді у експертних 

дискусіях та зацікавили багатьох учасників сесій, що були 

спрямовані на розробку проектів сталого розвитку громад 

та міст. 

 Учасники заходу були одностайні в переконанні, що сталі 

сценарії розвитку громад мають спиратися не лише на 

економічну та екологічну складові, але й мають 

передбачати соціальні інновації. Саме тому економісти, 

екологи, енергетики, соціальні інноватори з захопленням 

разом працювали на  майданчику дизайну сталих проектів 

Sustainability Summit. 

На додачу до лекцій експертів зі сталого розвитку, 

відновлюваної енергетики, соціальних інновацій 

цьогорічна подія сфокусувала увагу учасників на 

колективному створенні та тестуванні проектів та моделей 

для економічного, екологічного та соціального зростання 

їхніх громад. В цьому спільність формату з нещодавно 

проведеним Greencubator-ом хакатоном енергетичних 

інновацій TeslaCamp – демонстрація прототипів рішень:       

юридичних, технічних, інформаційних чи будь-яких інших. 

 

2 

Основне завдання Sustainability Summit – поєднати знання, досвід та енергію лідерів громад, 

представників громадського сектору та місцевих органів влади, випускників профільних 

університетських програм обміну для створення та поширення прикладних проектів для 

енергозбереження, розвитку місцевої економіки, зеленої та сталої енергетики, позитивних 

поведінкових змін.  

 Основне завдання Sustainability Summit – поєднати знання, досвід та енергію лідерів громад, 

представників громадського сектору та місцевих органів влади, випускників профільних 

університетських програм обміну для створення та поширення прикладних проектів для 

енергозбереження, розвитку місцевої економіки, зеленої та сталої енергетики, позитивних 

поведінкових змін.  

Фото: greencubator.info 
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 23-26 квітня відбувся навчальний візит представників міст із             

пост-радянського простору до шведського містечка Векшьо, де у ці 

дні проходила щорічна конференція європейської асоціації Energy 

Cities. Окрім представників ЕМУ, Львова, Івано-Франківська, 

Кам’янця-Подільського, Луцька, Первомайська, Кривого Рогу, 

Вознесенська та Славути, до Векшьо прибули працівники Агенції з 

енергоефективності Грузії (AEEG), Агенції з енергоефективності та 

відновних джерел енергії Молдови (AEER), а також особи, 

відповідальні за розробку та впровадження ПДСЕР з Полоцька (Білорусь), Тбілісі та Руставі (Грузія), 

Спітака (Вірменія), Дрокії (Молдова) – загалом 25 осіб із країн-учасниць обох проектів. 

Учасники візиту мали змогу відвідати об’єкти міського господарства, 

де свого часу було впроваджено інноваційні заходи, що підвищили 

їх енергоефективність, зокрема, підприємство з очистки органічних 

стоків та подальшого виробництва біогазу для громадського 

транспорту міста, а також спортивний комплекс та житлові 

квартали, побудовані за принципом «пасивного будинку». 

Другий та третій день навчального візиту були присвячені участі у 

пленарних та секційних засіданнях конференції. Приємно 

зазначити, що на спеціальній сесії для європейських мерів уперше 

прозвучала українська мова: із короткими інформаціями про 

здобутки міст Львова та Луцька виступили І.Кулинич та Т.Яковлев. 

Окрім того, представники Львова, Івано-Франківська та ЕМУ взяли участь у звітних зборах асоціації 

Energy Cities, членами якої вони є, та у виборах нового правління.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Вивчення та популяризація 

23 



 

Об’єднання зусиль та мобілізація ресурсів усіх зацікавлених партнерів 

для реалізації програм з енергоефективності та використання 

відновлюваних джерел енергії  

7-8 лютого 2013 р. у Києві, відбулася координаційна зустріч 

керівників робочих пакетів проекту «Угода мерів – Схід» та 

менеджерів проектів із програми підтримки цієї ініціативи 

під загальною назвою «Угода мерів іде на Схід». Метою 

зустрічі була необхідність кращого узгодження спільних або 

роздільних дій в рамках 

проектних завдань для 

уникнення їх  дублювання чи взаємних накладок.  

Результатом наради стали досягнуті домовленості про можливості 

синергії між командами з метою досягнення максимального ефекту при 

втіленні Угоди мерів у містах-підписантах Східної Європи, Кавказу та 

Середньої Азії.   

 

19-20 березня у столиці Вірменії відбулося 

передостаннє засідання Керівного комітету проекту 

MODEL-CIUDAD, участь в якому взяли представники всіх 

партнерів – міст Львова (лідер проекту), Луцька, 

Кам’янця-Подільського (Україна), Спітак (Вірменія), 

Тбілісі (Грузія), Дрокія (Молдова), а також Асоціацій ЕМУ 

та ЕЕР (Молдова). 

Комітет розглянув стан виконання проекту, окреслив завдання на останній період  та часові рамки 

підготовки звіту, а також обговорив програми та організаційні питання, пов’язані із запланованими 

двома навчальними візитами – до міста Векше (Швеція) у квітні та Львова і Кам’янця-Подільського у 

липні 2013р.  

 

10 квітня 2013р. у Києві, під час тренінгу для національних експертів 

країн-учасниць проекту «Угода Мерів – Схід», Асоціація 

«Енергоефективні міста України» підписала меморандум про 

співпрацю із Національною палатою житлово-комунального 

господарства Казахстану, яка у даний час проходить процедуру 

затвердження її офіційною Структурою підтримки УМ у цій республіці. 

У меморандумі зафіксовано прагнення обох сторін до партнерства та 

взаємодії для підтримки сталого енергетичного розвитку українських та казахських міст, обміну 
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досвідом у просуванні енергоефективності та застосування відновних джерел енергії, а також 

спільних пошуків рішень для забезпечення фінансової стабільності проектів у перелічених сферах.  

Варто зазначити, що даний меморандум – уже четвертий  документ такого характеру в історії 

міжнародної співпраці ЕМУ. До цього часу схожі спільні домовленості було зафіксовано та 

успішно реалізовано із Європейською Асоціацією Energy Cities, Climate Alliance та Спілкою Гмін 

“Польська мережа Енержі Сіте” (PNEC). 

 

 

Одна із найбільших світових мереж міст, що вважають своїм 

обов’язком формувати сталий енергетичний розвиток громад – 

Кліматичний Альянс (КА), 15-17 травня провів свою чергову щорічну 

конференцію у Гаазі (Нідерланди). Конференція проходила  під 

лозунгом «Змінюймося разом». 

 

Високий рівень заходу був забезпечений присутністю віце-мера Гааги п. Рабіна Балдевсінга, 

президента КА Йоахіма Лоренца, виконавчого директора Альянсу Ульріке Янссен, віце-президента 

КА та координатора програм для регіону Амазонії Дієго Ескобара та керівника Фонду розвитку і 

освіти дітей «Розділ, якого бракує» (Missing Chapter Foundation) принцеси Лорентін ван Оранж.  

Окрім традиційних пленарних засідань, одним із цікавих 

інноваційних заходів став т.зв. «Аукціон проектів», під час якого за 

окремими столами лідери проектів представляли їх всім 

зацікавленим, а перемогу здобував той проект, за столом якого 

побувало найбільше слухачів. Приємно зазначити, що розповіддю 

про втілення Плану дій для сталого енергетичного розвитку м. 

Долина, представленою заступником міського голови В.Смолієм, 

зацікавилися президент та виконавчий директор Кліматичного 

Альянсу. Більше того, у своїй заключній промові п. Лоренц особливо відзначив успіхи Долини, як 

міста-члена КА у Східній Європі, у просуванні і реалізації ідей Угоди мерів.  

Варто також наголосити що В.Гаразд, разом із своїм колегою, 

мером Батумі Дж. Ананідзе, були спеціально запрошені для участі у 

дискусії щодо успіхів Угоди мерів у різних містах Європи. Окрім 

того, як мер міста-члена КА, п. Гаразд долучився до загальних 

зборів Альянсу та голосування за новий склад правління. Тут 

доречно нагадати, що ЕМУ є асоційованим колективним членом КА 

із 2011р. 
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Мери, заступники мерів, енергоменеджери, представники 

Національних координаторів та Структур підтримки з 8-ми 

країн пострадянського простору - Вірменії, Азербайджану, 

Грузії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Узбекистану та 

Туркменістану ознайомилися з кращими практиками втілення 

Угоди мерів у Вінниці, Кам’янець-Подільському та Львові у 

рамках навчального візиту до України, який відбувся 15-19 

липня 2013р. У Вінниці  учасники події  відвідали об’єкти 

міста, де впроваджувалися заходи з реалізації міського Плану 

дій сталого енергетичного розвитку, а у Кам’янець-

Подільському відвідали НВК-16, де проводяться роботи з термомодернізації будівлі за кошти 

проекту MODEL-CIUDAD. Завершилася навчальна поїздка подорожею до Львова, озгайомлення з 

місцевим досвідом у сфері енергоеменеджменту та участі у підсумковій конференції проекту MODEL

-CIUDAD.  

5-6 вересня 2013 року у Тбілісі (Грузія) відбувся спільний форум проектів «Угода мерів Схід», 

«Україна та Грузія в Угоді мерів» та програми 

Європейської Комісії CIUDAD. Метою заходу було 

об’єднання країн регіону Східного Партнерства та 

Південного Кавказу і Центральної Азії для обміну кращими 

практиками та досвідом щодо впровадження ініціативи 

Угода мерів у своїх країнах. Форум відвідали 

високопосадовці з профільних міністерств, міської ради 

міста Тбілісі, Делегації Європейського Союзу в Грузії та 

представники міст вищезгаданих проектів та підписантів 

Угоди мерів. Окрім паралельних обговорень на теми побудови системи енергоменеджменту 

відповідно до стандарту ISO 50001, перетворення ПДСЕРів у практичні інвестиційні плани та пошук 

фінансування також відбулася зустріч Керуючого Комітету проекту «Україна та Грузія в Угоді мерів».  

9-11 жовтня 2013 р. виконавчий директор ЕМУ Андрій Кирчів та керівник проектів і програм Олег 

Гарасевич взяли участь у робочій зустрічі учасників 

проекту ReNERGY та міжнародній конференції 

«Енергоефективні стратегії для будинків» - обидва заходи 

відбувались у Талліннському технологічному  університеті. 

В центрі уваги вищезгаданої міжнародної конференції, що 

була заключним заходом проекту ENEF, опинились 

наступні питання: пасивне опалення і охолодження 

будівель, інструменти моделювання для процесу 

проектування, енергоефективність і фінансові аспекти 

термомодернізації. Паралельно з конференцією відбулась 
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виставка і презентація студентських проектів пасивного охолодження будівель команд з Естонії, 

Латвії, Фінляндії і Швеції. Представники ЕМУ налагодили контакти з низкою експертів, які 

висловили зацікавленість взяти участь у проектах з енергоефективного будівництва в Україні. 
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Розбудова і розвиток діалогу та партнерств влади, бізнесу, громадських 

організацій та інших зацікавлених сторін 

 

29 січня 2013 року в залі засідань Вченої ради НТУУ 

«КПІ» Сергій Кошарук, на той час заступник виконавчого 

директора ЕМУ взяв участь у церемонії офіційного 

представлення в Україні проекту ЮНІДО «Сприяння 

адаптації та впровадженню ресурсоефективного та 

більш чистого виробництва шляхом створення і роботи 

Центру більш чистого виробництва в Україні».   

Шилович Ігор Леонідович,  директор Центру 

ресурсоефективного та більш чистого виробництва, – 

запевнив у можливості співпраці Центру з містами Асоціації, зокрема проведення обстежень 

комунальних підприємств. 

 

12 лютого 2013 року в Києві відбувся круглий стіл на 

тему: «Політика в галузі енергоефективності та 

підвищення обізнаності громадськості: відповідальність 

і співпраця». Круглий стіл, став завершальним заходом у 

рамках проекту «Підвищення енергоефективності в 

Україні», що впроваджується Європейсько-Українським 

Енергетичним Агентством (ЄУЕА) за підтримки 

Посольства Великобританії в Україні.  

Цінні міркування щодо ролі місцевих громад у процесах 

змін в сфері енергоефективності та можливостей 

підтримки ініціативи «Угода Мерів» були представлені Президентом Асоціації ЕМУ, мером міста 

Долина Володимиром Гараздом та керівником проекту "Угода мерів - Схід" Анатолієм Копцем.  

Захід дав змогу обговорити  

 

Асоціація «Енергоефективні міста України» взяла участь у обговоренні теми реформування ринку 

електроенергії України, що відбулося у форматі круглого столу 5 березня 2013 р. в приміщенні  

Дипломатичної Академії.  Захід організований Громадською Радою при МЗС України та Українським 

національним комітетом Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) у рамках проекту "GREENERGY 

initiative" за підтримки Міністерства закордонних справ України. 
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Предметом обговорення став проект Закону України «Про засади 

функціонування ринку електричної енергії України» (реєстр. № 10571 від 14.11.2012 р.), 

розроблений на виконання міжнародних зобов’язань України з приведення національного 

законодавства у відповідність до Директив ЄС, згідно  Договору  про заснування Енергетичного 

Співтовариства, що набув чинності для України 2011 року. Асоціація ЕМУ, згідно схваленого 

Стратегічного плану, і надалі братиме участь у обговорюванні законопроектів, що стосуються 

енергоефективності та сталого розвитку.  

 

8 травня 2013 року Дмитро Леськів, експерт з 

енергозбереження та енергоефективності АЕМУ виступив з 

презентацією «Прості заходи з енергозбереження в офісі» на 

Форумі екологічно дружніх компаній, організований 

студентською організацією ENACTUS LNU. Захід відбувався в 

приміщенні Львівської бізнес школи (Український 

католицький університет). На форумі були висвітлені 

найцікавіші та найефективніші шляхи збереження 

навколишнього середовища. Присутні представники бізнесу 

та громадських організацій мали змогу не лише налагодити зв’язки, а й прослухати доповіді, 

отримати досвід та дізнатися багато нового від експертів у сфері екології та енергозбереження. 

 

31 травня, 2013 року, голова Делегації 

Європейського Союзу в Україні, Й.В. пан Ян 

Томбінській відвідав офіс Асоціації "Енергоефективні 

міста України" 

У рамках свого візиту пан Томбінській ознайомився з 

цілями і напрямком роботи Асоціації та її міст у 

рамках муніципального сталого енергетичного 

розвитку. Під час зустрічі працівники ЕМУ 

представили проекти та програми, які 

впроваджуються Асоціацією та висунули пропозиції щодо проектної діяльності, яка могла б 

стосуватися вирішення головних енергетичних проблем 

українських міст. 

Основна увага зустрічі була прикута до європейської 

ініціативи Угода мерів та проектів ЕМУ, які пов'язанні з 

просуванням та ефективним впровадженням ініціативи в 

Україні та інших країнах Центрального та Східного 

Партнерства. В цьому контексті були представлені та 
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обговорені цілі та основні досягнення проектів "Угода мерів Схід" та проекту "Модель розбудови 

потенціалу України і Грузії для їх участі в Угоді Мерів", а також інституційний розвиток Української 

Некомерційної Енергетичної Агенції, яка була створена у рамках проекту "Модель розбудови 

потенціалу України і Грузії для їх участі в Угоді Мерів".  

31 травня 2013р. у приміщенні Єврокомісії у Брюсселі відбулось третє засідання Керуючого комітету 

проекту «Угода мерів – Схід». В ході зустрічі провідні експерти та керівники робочих пакетів 

доповідали про стан виконання основних заходів, а також окреслили головні проблеми та труднощі 

при їх втіленні. Заступник виконавчого директора Асоціації Андрій Кирчів, який є керівником 

робочому пакету №2 «Розбудова потенціалу», представив звіт про реалізацію робочого плану за 

відповідний період та загальне бачення розвитку проекту в рамках його пакету на наступні 2 роки.  

У заході також взяли участь представники проектів підтримки «Угоди мерів», які отримали нагоду 

доповісти про основні досягнення та поточний статус реалізації проектів. Зокрема, заступник 

керівника проекту «Модель розбудови потенціалу України і Грузії для їх участі в Угоді мерів» Віталій 

Волков розповів про виконання проекту в цілому та окремо - по кожному пілотному місту в Україні і 

Грузії. 

19 червня 2013 року експерт ЕМУ Дмитро Леськів взяв участь в семінарі «Обговорення технічного 

завдання проекту ЮНІДО з питань впровадження стандарту ISO 50001 в Україні», яка проводилася 

ЮНІДО спільно з Інститутом Енергозбереження та Енергоменеджменту НТУУ «КПІ» в Києві. Під час 

семінару було обговорене коло питань щодо впровадження міжнародного стандарту ІСО 50001 як 

ДСТУ. Експертом АЕМУ була представлена версія перекладу стандарту ІСО 50001 на українську мову, 

зроблена АЕМУ для широкого загалу учасників.  

20 червня 2013 року, Дмитро Леськів взяв участь в роботі круглого столу з експертами Секретаріату 

Енергетичної Хартії в рамках Поглибленого дослідження виконання Україною взятих на себе на 

міжнародному рівні зобов’язань в сфері енергоефективності. Тематика даного круглого столу була 

присвячена визначенню рівня співпраці громадських організацій та інших установ, задіяних в сфері 

енергоефективності (ЕСКО-компаній) з державними структурами та їх ролі й залученості до процесу 

розробки та впровадження державної політики з енергоефективності; визначенню проблемних 

ділянок в сфері законодавства та регуляторної політики в сфері енергоефективності та 

відновлюваних джерел енергії.  

14-15 листопада 2013 виконавчий директор ЕМУ Андрій Кирчів, керівник проекту COM-Grant 

Агнєшка Скірру-Новицька та  заступник керівника проекту Віталій Волков були запрошені для участі в 

"Форумі високого рівня Угоди мерів для країн регіону європейської політики сусідства та регіону 

Центральної Азії" в Стамбулі, Туреччина. Під час заходу, вони мали можливість обмінятися думками 

та досвідом у підвищенні енергоефективності в муніципалітетах з представниками інших проектів, 

асоціацій і міст. Більше 200 мерів і місцевих керівників з країн Східної Європи, Південного Кавказу, 

Центральної Азії, та південного Середземномор’я , щоб поділитися локальним досвідом вирішення 

глобальних проблем сталого розвитку. Крім дійсних та потенційних підписантів Угоди мерів 

1 

Розбудова і розвиток  

30 



 

учасниками форуму стали представники міністерств вищого рівня, асоціацій міст та міжнародних 

фінансових інституцій. Кілька міст: Астана (Казахстан), Луцьк (Україна) і Ужда (Марокко) 

поділилися своїм досвідом у підвищенні енергоефективності в будівлях. Агадір (Марокко), Львів 

(Україна) та Великій Амман (Йорданія) представили свої історії успіху в поліпшенні вуличного 

освітлення та транспортних розв’язків для задоволення зростаючого попиту на поїздки та 

вирішення проблем, безпеки дорожнього руху. Захід був організований Європейською комісією 

спільно з проектами «Угода мерів – Схід», CES- MED і CIUDAD. 
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Залучення інвестицій та організація роботи з іншими механізмами 

фінансування 

17 -18 жовтня у виставковому Центрі м. Донецька проходив 

6-й міжнародний інвестиційний саміт та виставка під 

загальною назвою «Сталий розвиток: Енергоефективність, 

ресурсозбереження та енергобезпека». У відкритті саміту 

взяв участь Президент України В.Янукович.  В цілому подія 

відбувалася в атмосфері наближення підписання Україною 

угоди про асоціацію з ЄС, яка передбачається під час саміту 

ЄС у Вільнюсі, тож питання звернення до проблеми 

енергоефективності та «зелених» технологій й інноваційних 

підходів розглядалися саме у контексті загальноєвропейських тенденцій. На цьому наголошували 

Президент  В. Янукович, акціонер СКМ Р.Ахметов, голова Донецької ОДА А.Шишацький та інші 

високопосадовці України. Про необхідність побудови національної економіки на «зелених» засадах 

говорилося і у першій дискусійній секції, під час якої виступили виконавчий директор фонду R20 

Крістоф Нутталь, Надзвичайний і Повноважний Посол Фінляндії в Україні Арья Макконен, Генконсул 

ФРН у Донецьку др.Детлеф Волтер, Директор Східного 

комітету німецької економіки др.Райнер Ліднер та заступник 

голови Держенергоефективності Сергій Дубовик. 

 Саміт супроводжувала виставка, організована Донецькою 
ОДА, в якій свої досягнення представили понад 60 компаній 
та різноманітних структур регіону і України, а також 
міжнародні концерни. 
 У роботі саміту взяло участь близько 400 учасників та понад 

30 інформаційних агенцій. Виконавчий директор ЕМУ і не 

ключовий експерт проекту «Угода Мерів – Схід» А.Кирчів був запрошений модератором 2-ї секції 

«Зелені міста» та виступив із презентацією «Асоціація ЕМУ як модель структури підтримки Угоди 

Мерів в Україні».  

 

У рамках офіційних Тижнів Німеччини в Україні 26 

вересня у Харкові, відбулася конференція «Впровадження 

технологій енергоефективності та залучення інвестицій в 

інфраструктурні проекти», ініціатором якої стали 

Посольство ФРН в Україні, Генеральне Консульство ФРН у 

Донецьку, Почесне Консульство ФРН у Харкові, органи 

виконавчої влади міста та області, а також Німецький 

Центр та правнича фірма «Інюрполіс». 
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Насичену програму заходу було поділено на три основних блоки: «Досвід міст», 

«Енергозбереження в інфраструктурі міста та виробництва. Німецький досвід реалізації 

інфраструктурних проектів» та «Фінансування проектів з енергоефективності». У кожному з блоків 

– по 6 доповідей, у яких основну увагу приділено максимально повному (і, разом із тим – 

стислому) опису найкращих практик із заданої тематики. 

Із доповіддю «Енергоефективні міста України» як Національна структура підтримки Угоди Мерів: 4 

роки спільного досвіду» на конференції мав слово виконавчий директор ЕМУ А.Кирчів. На 

прохання організаторів у доповідь було включено приклади реалізації проектів з 

енергоефективності у містах Долині, Луцьку та Львові. В рамках конференції вдалося провести 

попередні розмови із Генеральним Консулом ФРН у Донецьку д-ром Вольтером та директором 

банку KfW п.Вельцгольцом про можливі варіанти співпраці із ЕМУ. 

 

7-8 листопада представник ЕЕМУ взяв участь у роботі 

міжнародного енергетичного форуму «Інвестиції в 

енергоефективність: Громадські будівлі та споруди" у 

Франкфурті, котрий був організований державним 

німецьким банком розвитку KfW за підтримки 

Федерального міністерства економічного 

співробітництва і розвитку Німеччини. В роботі 

форуму взяло участь понад 110 експертів з усіх 

континентів. Половина учасників  форуму 

презентували німецький досвід, інша половина була 

представлена експертами з країн, що розвиваються, та 

країнами з перехідною економікою. Форум проходив у будівлі, в якому розташований 

центральний офіс банку і яку без перебільшень можна віднести до числа найбільш 

енергоощадних споруд у Німеччині. 

Особливий інтерес для ЕЕМУ представляв досвід надання допомоги містам Німеччини у 

підвищенні енергоефективності будівель , що спирався на діяльність  регіональних (земельних) та 

місцевих енергетичних агенцій.  Це пов’язано з гострою необхідністю наповнення конкретним 

змістом діяльності Української неприбуткової енергетичної агенції, що була заснована у листопаді 

2012 року у відповідності до рішення загальних зборів міст-членів Асоціації. Досягнуто 

попередньої домовленості про співпрацю ЕЕМУ та УНЕА з Агентством  з питань енергетики та 

захисту клімату землі Баден-Вюртемберг у напрямку ґрунтовного вивчення та адаптації до 

українських реалій програм німецького агентства, що принесли відчутну користь у підвищенні 

енергоефективності фонду будівель та нарощуванні потенціалу німецьких міст щодо розробки та 

реалізації місцевої політики сталого розвитку. 
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В рамках проекту «Україна та Грузія в Угоді мерів» розпочалася фаза реалізації 

пілотних проектів з енергоефективності/ відновлюваної енергії для громадських 

будівель в містах проекту. 

Після проведення дослідження використання енергії в містах проекту, стало видно, які 

муніципальні будівлі є найменш енергоефективні (найбільш проблемні та 

енергозатратні). Декілька найбільш проблемних будівель були відібрані в кожному 

місті проекту на основі аналізу експертів і рекомендацій енергоменеджерів. Остаточні 

рішення щодо відбору пілотних будівель були прийняті керівництвом кожного з міст. 

Для того, щоб докладно оцінити енергоефективність будівель в процесі відбору 

пілотних будівель міста відвідували експерти проекту «Україна та Грузія в Угоді мерів». 

В ході цієї роботи були проведені співбесіди з адміністративним і технічним 

персоналом а також заповнені спеціальні опитувальники, в яких визначалася вся 

необхідна інформація для проведення енергетичних аудитів. Основною метою цієї 

роботи було визначення найбільш ефективних шляхів підвищення енергоефективності 

будівель за одночасного забезпечення потрібного рівня комфорту та зменшення 

викидів парникових газів. 

На підставі досліджень з використання енергії та/ або енергетичних аудитів, 

проведених у містах проекту були визначені конкретні заходи для кожного міста. 

Очікується, що повний перелік рекомендованих заходів в окремих муніципальних 

будівлях в містах проекту може перевищити планований бюджет (20.000 EUR) 

демонстраційних проектів в рамках даного проекту. Відповідно, експерти проекту та 

представники міст для успішної реалізації демонстраційних проектів вирішили 

провести пошук додаткового фінансування. Для цього, міста за підтримки експертів 

АЕМУ вирішили підготувати та подати проектні пропозиції на ряд конкурсів проектних 

пропозицій, таких як SUDEP, Програма малих грантів ПРООН та різні державні 

програми. 
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Зміцнення та розбудова внутрішнього потенціалу асоціації ЕМУ 

Розгортання діяльності Української Некомерційної Енергетичної Агенції  

 

11 та 12 лютого 2013 року у Києві відбулись партнерські зустрічі 

Української Некомерційної Енергетичної Агенції. Зокрема під час 

зустрічей між УНЕА та компанією «HamsterPromTeh» було підписано 

Меморандум про співпрацю у напрямку забезпечення сталого 

процесу комунікацій, інформаційно-аналітичної та організаційної 

взаємодії задля реалізації енергоефективних проектів у містах 

Асоціації ЕМУ. 

 

14 лютого 2013 року представники виконавчої дирекції 

Асоціації «Енергоефективні міста України» (ЕМУ) та Української 

Некомерційної Енергетичної Агенції (УНЕА) перебували з 

робочим візитом у місті Бурштин. Під час візиту до місту 

відбулась зустріч з міським головою Бурштина, Петром 

Курляком та директором Агенції місцевого економічного 

розвитку міста (АМЕР) Олександром Бабієм, з якими було 

обговорено подальшу співпрацю м. Бурштина та  Виконавчої 

дирекції ЕМУ в рамках виконання Стратегії соціального партнерства та інших енергоефективних 

заходів. Зокрема, О.Бабій запропонував УНЕА долучитися до реалізації проекту «Доступне Тепло», 

а також до підготовки обґрунтування можливостей реалізації проекту встановлення 

індивідуальних теплових пунктів в шести дошкільних закладах на території міста.    

 

5-6 березня представник ЕМУ та за сумісництвом директор 

УНЕА Дмитро Леськів взяв участь у роботі Форуму 

енергоощадності та Науково-практичній конференції 

«Екологічні та економічні аспекти пасивного будівництва – 

матеріали і технології». Події були організовані Львівською 

Торгово-промисловою палатою та Інститутом пасивного 

будівництва за підтримки Німецько-українського 

партнерського проекту у сфері економіки. На конференції 

виступили та поділились досвідом та останніми досягненнями провідні українські та закордонні 

фахівці у галузі пасивного будівництва та відновлюваних джерел енергії. Захід дав змогу не лише 

ознайомитися з виступами учасників, а також встановити контакти з представниками бізнесу, 

діяльність яких є дотичною до діяльності Української Некомерційної Енергетичної Агенції.  
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17-18 квітня 2013 року у м. Києві відбувся навчальний семінар на 

тему «Впровадження принципів та підходів енергоефективності у 

медичному закладі» для головних лікарів, що представляли понад 80 

медичних закладів з чотирьох областей України. Даний захід був 

організований Українсько-Швейцарською програмою "Здоров'я 

матері і дитини". До команди тренерів та висококваліфікованих 

спеціалістів у сфері енергозбереження та раціонального 

використання ресурсів також долучилися голова правління 

Української Некомерційної Енергетичної Агенції п. Кошарук С.Д., експерт з енергоефективності та 

енергозбереження Асоціації «Енергоефективні міста України» п. Леськів Д.В.  Взагалом до заходу 

було залучено 65 головних лікарів з партнерських закладів Програми з Волинської, Вінницької, Івано

-Франківської області та АР Крим. 

 

3 жовтня у Львові відбувся інформаційно-технічний семінар з питань 

теплопостачання, організований спільними зусиллями Посольства 

Данії в Україні та Асоціації «Енергоефективні міста України» і УНЕА. До 

участі у ньому зголосилося більше 60 учасників - міських голів, 

керівників комунальних підприємств та представників данських 

компаній, котрі, у свою чергу, мали нагоду представити сучасні технічні рішення у сфері 

централізованого теплопостачання та водовідведення.   

Під час урочистого відкриття семінару з вітальним словом до 

учасників семінару Надзвичайний і Повноважний Посол Данії в 

Україні, пані Мерете Юль, заступник міського голови Львова 

Василь Косів та Президент Асоціації ЕМУ Володимир Гаразд. 

Після вітальних промов, данські підприємці коротко 

представили свою діяльність на ринку теплопостачання. 

Формат останнього блоку семінару дав можливість учасникам 

заходу сісти за стіл переговорів із представниками данських 

виробників енергозберігаючої продукції та обговорити можливості і варіанти подальшої співпраці.   

Як відзначили організатори з боку Посольства Данії та учасники, семінар з його унікальним 

форматом та високим рівнем представництва, окрім досягнення поставленої перед ним мети,  став 

чудовим майданчиком для зустрічі представників міст та компаній-виробників, що свідчить про 

можливості і бажання всіх сторін розвивати співпрацю на взаємовигідних засадах.  

 

Українська некомерційна енергетична агенція» (УНЕА) продовжує налагоджувати комунікації з 

компаніями, які готові інвестувати в сферу поводження зі сміттям на території міст асоціації 

«Енергоефективні міста України» (ЕМУ). 20 листопада у Польщі відбулася робоча зустріч заступника 
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міського голови м. Нововолинськ Едуарда 

Савіка, керівника проектів та програм Асоціації 

ЕМУ Олега Гарасевича та голови правління 

УНЕА Сергія Кошарука з представниками 

німецької інвестиційної компанії «Інсіл» та 

компанії «Вібакон» (виробника 

сміттєпереробного обладнання). В рамках 

зустрічі відбулася презентація 

сміттєпереробної лінії за технологією високотемпературного піролізу та обговорювалася 

можливість заснування Нововолинського екотехнопарку, як відображення намірів міста щодо 

поводження з твердими, рідкими та промисловими відходами у рамках розробки Плану Дій 

Сталого Енергетичного Розвитку. 

 

6-8 червня у м. Долина відбулася щорічна конференція та 

загальні збори Асоціації «Енергоефективні міста 

України».  Темою цьогорічної зустрічі, яка зібрала більше сотні 

учасників з усіх регіонів України, було обрано «Сталий 

енергетичний розвиток малих та середніх міст України: 

сучасний стан та перспективи».  Співорганізатором 

конференції виступила Долинська міська рада. Конференція 

проходила у вигляді окремих паралельних сесій, де учасники 

мали змогу ознайомитися з найкращими енергоефективними 

практиками, аспектами впровадження ініціативи Угода мерів в Україні а також налагодити нові 

контакти.  Учасникам конференції вдалося заслухати доповіді міських голів, посадовців районних, 

обласних державних адміністрацій,обласних рад,  профільних урядових комітетів та 

представників європейських проектів з енергоефективності.  

 

 

 

 

 

Окрім  того, паралельно до заходів конференції 7 червня відбулися загальні збори Асоціації, на 

яких було заслухано та затверджено описовий та фінансовий звіти виконавчої дирекції Асоціації за 

2012р., а також плани на 2013р. До складу ЕМУ було прийнято міста Коломия, Теплодар, 

Тернопіль, Рівне та Козятин, які подали відповідні заяви про членство. Загальні збори висловили 
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свою повну довіру діючому Президентові ЕМУ, переобравши Володимира Гаразда на наступний 

дворічний термін, а також підтримавши його пропозиції щодо обрання віце-президентами Асоціації 

міських голів м. Рівного Володимира Хомка та м. Славута Василя Сидора. 

У зв’язку із зобов’язаннями в рамках посади керівника робочої 

групи експертів у проекті «Угода мерів – Схід» виконавчий 

директор ЕМУ Анатолій Копець склав свої повноваження. На цю 

посаду було обрано його заступника, Андрія Кирчіва. Окрім того, 

збори одностайно підтримали пропозицію провести наступний 

щорічний захід ЕМУ, запланований на 2014р. у м. Бердянськ. 

 

Розгортання діяльності Агенції Сталого Енергетичного розвитку  

Поширення програмного продукту Кліматичного Альянсу для обрахунку викидів СО2 в містах, які 

розробляють Плани дій сталого енергетичного розвитку. 

 

Агенцією сталого енергетичного розвитку 

було укладено Угоду про співпрацю з 

європейською асоціацією муніципалітетів 

«Кліматичний Альянс» (Climate Alliance). В 

рамках Угоди Агенція визначалась 

єдиним повноважним дистриб’ютором 

програмного продукту Climate Alliance – 

«Калькулятором СО2», який був 

спеціально розроблений для України як 

методичний інструмент для обрахунку 

викидів СО2.  

Дана програма містить національні 

статистичні дані у необхідних галузях 

статистики, в тому числі і 

диференційовані по областях. Виходячи з цілого ряду параметрів, програма нелінійним методом 

вираховує середні можливі значення по змінних у вибраних категоріях, дозволяючи упускати певні 

дані, стосовно яких немає жодної можливості виявити та використати місцеві статистичні дані.  В 

такий спосіб програма значно полегшує процес обрахунку викидів СО2 енергоменеджерам міських 

рад за умови неповного доступу до наявної місцевої статистичної інформації чи просто у випадку 

відсутності цих даних. Алгоритми та розрахунки повністю адаптовані під запити Угоди Мерів та Joint 

Research Center (організація, що здійснює верифікацію поданих Планів сталого енергетичного 

розвитку міст). 

За 2013 рік програму придбали такі міста: 

 
 Скрін-шот «Калькулятора»  
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Алчевськ  

Артемівськ 

Конотоп  

Київ 

Вінниця 

Нововолинськ  

Черкаси  

Кам’янець-Подільський  

Також було законтрактовано ще 6 міст окрім вищеперелічених, проте Казначейство ці 

зобов’язання, в силу різних обставин, не виконало.  

 

Окремо слід підкреслити, що міста-члени Асоціації «Енергоефективні міста України» отримали 

програму за собівартістю (закупівельна ціна плюс обов’язкові податкові видатки).  

Загальна вартість наданих послуг за контрактами по даній групі робіт становить 39 400 грн. 

Розробка Методики енергозбереження в бюджетній сфері та залучення позабюджетних 
коштів 

 

На замовлення міської ради Рівне спеціалістами Агенції сталого енергетичного розвитку було 
розроблено стратегічний документ щодо енергозбереження в бюджетній сфері. Структура 
документу – нижче: 
1. Проблеми енергозбереження в бюджетній сфері. 4 

2. Державна політика у сфері енергозбереження. 6 

2.1. Законодавство України у сфері енергозбереження ............................................................. 6 

2.2. Загальна характеристика Закону України ............................................................................ 12 

«Про енергозбереження» та сфера його регулювання ............................................................. 12 

2.3. Принципи державної політики у сфері енергозбереження ............................................... 13 

2.4. Напрями та потенціал енергозбереження в Україні .......................................................... 15 

2.5. Програмні документи з питань енергозбереження ........................................................... 16 

2.6. Державна експертиза у сфері енергозбереження .............................................................. 20 

3. Досвід міст України з енергозбереження в бюджетній сфері. 22 

3.1. Львів ........................................................................................................................................ 24 

3.2. Кам’янець - Подільський ....................................................................................................... 45 

3.3. Долина .................................................................................................................................... 58 

4. Стратегія формування енергоефективної економіки 81 

4.1 Органи державного управління у сфері енергозбереження .............................................. 81 
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Вартість виконаних згідно контракту  робіт становить 50 тис. грн.. 

 

Розробка Плану дій сталого енергетичного розвитку міста Рівне до 2020 року.  
 

26 червня 2013 року Агенцією було підписано Угоду з 

управлінням економіки Рівненської міської ради про 

розробку Плану сталого енергетичного розвитку міста 

Рівне до 2020 року. 

Перередбачені Угодою послуги включали: 

Методологічне забезпечення процесу стратегічного 

енергетичного планування в місті. 

Методологічне та програмне забезпечення процесу 

обрахунку викидів СО2 в місті та визначення Базової 

лінії. 

Організаційне та комунікаційне забезпечення діяльності Робочої групи з енергетичного 

планування. 

Розробка, впровадження та моніторинг дотримання алгоритмів збору статистичної інформації 

працівниками Замовника 

Формування попереднього тексту ПДСЕР. 

Презентацію чорнового ПДСЕР для міського голови. 

Презентацію кінцевого варіанту ПДСЕР перед сесією міськради. 

Законтрактовано 80 тис. грн. Проведено ряд вступних робіт, проведено прес-конференцію. 

Авансовий платіж заблоковано Казначейством.  
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Переклад книги Девіда МакКея «Стала енергія без словоблуддя» 
 

 

Агенція сталого енергетичного розвитку здійснила український 

переклад книги професора натуральної філософії Кембріджського 

університету Девіда Дж. МакКея «Стала енергія - без словоблуддя». 

Переклад і видання книги є частиною проекту UK «Pathway Analysis 

2050 for Ukraine», яке фінансувало Посольство Британії в Україні.  

Видано сигнальний тираж україномовної версії в кількості 100 екз. 

Дана книга є методичною частиною спеціального розрахункового 

інструмента "The UK 2050 Calculator" Департаменту енергетики та зміни 

клімату уряду Великобританії. Результатом використання цього 

інструменту є те, що тисячі мешканців Великої Британії - від школярів і 

журналістів  до  урядовців та науковців - були залучені до опрацювання 

найбільш доцільного сценарію визволення країни із тотальної залежності від викопного палива з 

одночасним скорочення викидів вуглекислого газу до 2050 року більш ніж на 80% .  

У цій  книзі автор на прикладі Великобританії прискіпливо аналізує  енергетичні аспекти життя 

сучасної людини з усіма можливими альтернативами енергетичного забезпечення людських потреб, 

і пропонує тверезий підхід до побудови виважених стратегій сталого енергетичного розвитку для 

будь-якої території, населеної людьми.  Форми представлення аналітичних оцінок та викладу 

матеріалу книги були настільки доступні, що це дозволило донести найскладніші проблеми і 

перспективи сучасної енергетики до широкого загалу суспільства. Методологічні засади книги лягли 

в основу кількох національних розрахунково-аналітичних інструментів, призначених для 

опрацювання стратегій енергетичної трансформації національних економік (включно з 

інфраструктурою) до станів, котрі б цілком відповідали принципам сталого розвитку. Такі 

інструменти, що живляться ідеями книги Девіда Дж. МакКея «Стала енергія  - без словоблуддя», 

з’явилися зараз у Великобританії, Китаї та Південній Кореї на підході ще з десяток країн. За час з 

грудня 2008 року, коли книга вперше побачила світ, і до березня 2013 року книгу вже переклали 15 

мовами світу. Тепер, дякуючи Агенції сталого енергетичного розвитку, заснованій Асоціацією 

«Енергоефективні міста України», а також Посольству Сполученого Королівства Великої Британії та 

Північної Ірландії в Україні, книга стала доступна також і українцям.  

Загальна вартість виконаних за контрактом робіт складає 64 500 грн. 
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Запровадження в містах елементів моніторингу використання енергоресурсів 
на основі модернізованої версії програмного продукту «Енергобаланс». 

 

 

Протягом звітного періоду Агенцією було відібрано 

постачальника інформаційного забезпечення для 

ведення енергомоніторингу. В результаті конкурсу 

переміг продукт колишнього енергоменеджера м. 

Славута Дмитра Сакалюка. Було укладено Угоду про 

співпрацю, в рамках якої проведена модернізація 

програмного інструменту коштом Агенції. 

Програма щоденного моніторингу споживання 

енергоносіїв "Енергобаланс" покликана автоматизувати 

процедуру подачі та аналізу споживання енергоносіїв в усіх закладах та на усіх об'єктах, які  

піддаються моніторингу. 

Дана програма створена для обрахунку споживання енергоносіїв установами міста або окремими 

структурними одиницями. Аналіз даних виводиться у вигляді обрахунків за місяць, за рік, аналіз 

по окремій установі або по категоріях. Дана програма складається з 3-х модулів:  

Введення даних. 

Аналіз даних. 

Панель Адміністратора 

Програма розроблена таким чином, що не потребує встановлення ніякого програмного 

забезпечення. Для подачі даних працівнику вистачить 2-5 хвилин роботи на день в мережі 

Internet для внесення показів лічильників. Усі інші операції проходять автоматично, що виключає 

людський фактор. 

Простота в користуванні - оскільки основним джерелом 

інформації для аналізу даних є покази лічильників, то 

система налаштована таким чином, що вистачає  4 

натискань кнопки миші і 2 хв. часу на день від людини, 

яка за це відповідає.  

Інформативність аналізу даних включає в себе аналіз 

використання усіх видів енергоносіїв за будь-який 

період часу як у табличній формі так і у графіках, 

розрахунок вартості, порівняння із встановленими лімітами на дані види енергоносіїв, а також 

дані споживання на одну людину. Все це дає чітке уявлення про стан енергоспоживання у  місті, а 
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також дозволяє швидко виявити аварії в 

комунікаціях та заощадити масу коштів на втраті 

енергоносіїв. 

Програма створена на базі відкритого програмного 

забезпечення РНР, SQL та JavaScript яке не потребує 

дорогих ліцензій, дані мови програмування вже 

давно завоювали довіру міжнародної спільноти 

програмістів своє гнучкістю, простотою в 

користуванні та надійністю, завдяки чому кількість 

програм написаних на них постійно росте. 

Програма вже встановлена та працює у таких містах, як м. Хмельницький, м. Славута, м. Бурштин, м. 

Ладижин, м. Добротвір, м. Вільногірськ, м. Славутич, м. Горлівка, Костопільска РДА, м. Дубно, м. 

Кузнецовськ, м. Самбір тощо.  

Даний напрямок слід розглядати як дотаційний, який поки що потребує інвестицій. Загальна вартість 

вкладених . у розробку нових моделей програми коштів становить 25 000 грн.. 

Розробка Програми запровадження комплексного енергомоніторингу у бюджетних будівлях 

Рівненської області. 

Мета програми - забезпечити щоденний моніторинг використання електроенергії, води, та теплових 

ресурсів у будівлях бюджетної сфери Рівненської області шляхом використанням сучасних 

інформаційних мереж та можливостей із збору та обробки даних, а також через підняття фахового 

рівня та технічної грамотності персоналу, що здійснюватиме моніторинг.  

Програма охоплюватиме всі 16 адміністративних 

районів Рівненської області та всі міста обласного 

значення (Рівне, Дубно, Кузнецовськ, Острог) - всього 

20 суб’єктів енергомоніторингу, кожен з яких 

управляє цілим рядом будівель, загальною 

чисельністю понад 3000 об’єктів.  

Всі ці будівлі сумарно спожили в 2013 році енергії 

(тепло, вода, електроенергія) на суму понад 321 млн. 

грн. 

В  рамках виконання Угоди Агенцією будуть оплачені 

відрядження працівників, послуги з розробки організаційної схеми взаємодії різних сторін Програми 

та Методики енергомоніторингу, закуплені та передані енергоменеджерам суб’єктів моніторингу 

персональні ноутбуки високої продуктивності з легальним операційним програмним 

забезпеченням, закуплено програму для налагодження енергомоніторингу - Енергобаланс, 

проведено серію навчань для енергоменеджерів (в т.ч. практичні завдання з використанням 
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ноутбуків), інструктаж для всіх технічних працівників, відповідальних за роботу з приладами 

обліку (понад 3000 учасників), виявлено навчальні та кваліфікаційні потреби енергоменеджерів, 

проведене вступне та фінальне оцінювання ефективності Програми. 

Після запровадження таким чином енергомоніторингу ми очікуємо досягнення економії 

енергоресурсів у області році на рівні не менше 3% від показників 2012 (за цей рік наявні всі дані). 

В умовних величинах мова йде про економію більше 9 млн. гривень ще у цьому, 2014 

бюджетному році. З часом ефективність та економічна доцільність енергомоніторингу буде лише 

зростати.  

У випадку завершення проекту Рівненщина стане першою областю в Україні, що системно та 

комплексно почне роботу зі зниження енергозатратності шляхом налагодження системи 

енергомоніторингу у всій бюджетній сфері. Жодна інша область цього поки що не робить.  

 

Оголошена кінцева вартість Програми узгоджена з Замовником. Її законтрактований обсяг  

складає 412 000 грн. 

«Нововолинський Екотехнопарк»  

 

Протягом звітного періоду погоджено 

участь Агенції в створенні Товариства 

«Нововолиський Екотехнопарк».  Іншими 

співзасновниками Товариста є німецька 

компанія "INSIL Deutschland UG", а також  

місто Нововолинськ (земельною ділянкою, 

сировиною, кадрами). 

В основі проекту «Нововолинський 

Екотехнопарк» є завод з переробки 

комунальних побутових відходів за 

технологією високотемпературного 

піролізу.  

Нововолинська  міська рада, згідно Умови з німецькими інвесторами, забезпечує, протягом 20 

років, постачання на піролізний завод 25 000 тонн твердих побутових або промислових відходів 

щорічно, зокрема 69 тон щодоби, в тому числі, і  у вихідні та святкові дні. Відшукує можливість 

збуту всієї продукції заводу по ринковим вигідним підприємству цінам. Забезпечує проект 

найбільш ефективним виробничим майданчиком, який може бути або орендований, або  

викуплений інвестором, або внесений міськрадою, як внесок до статутного капіталу спільного 

міжнародного підприємства «Нововолинський Екотехнопарк» - за згодою. Міськрада підбирає та 
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рекомендує менеджменту новоствореного підприємства найкращі місцеві кадри на всі робочі 

вакансії заводу. 

Агенція сталого енергетичного розвитку, заснована Асоціацією енергоефективних міст України 

(АЕМУ), координує роботу міськради та іноземного інвестора, проводить фандрайзінг проекту 

(відшукує додаткові джерела фінансування), особливо - грантові джерела мають сенс для виконання 

додаткових наукових та архітектурно-макетових досліджень, організовує навчання персоналу 

Нововолинського Екотехнопарку, проводить ПР-компанію, супроводжує процес оформлення 

законодавчих дозволів та ліцензій, слідкує за відповідністю діяльності підприємства чинному 

українському законодавству, забезпечує супровід підприємству заради сталого, довготривалого, 

збалансованого та керованого розвитку міської громади Нововолинська, використовує проект, як 

навчальний приклад для інших міст України задля створення та мультиплікації практичної моделі 

100% енергоефективності міста. 

 

Загальна вартість інвестиційного проекту - 40 мільйонів євро, які повністю інвестуються компанією 

"INSIL Deutschland UG" як інвестиційний зворотний пільговий капітал для будівництва та введення в 

експлуатацію промислового підприємства і виведення його на планову потужність. Підприємство 

має повертати цю інвестицію у продовж 20 років. З розрахунку всіх виплат по інвестиції до 

федерального німецького банку має виплачуватися не більше як 2,9 млн. євро на рік.  

Установчі збори Клубу підписантів Угоди мерів Львівщини  
 

1 лютого 2013р. в офісі проекту 

«Угода мерів-Схід»у 

Львові  відбулися установчі збори 

Клубу Мерів міст Львівщини, які 

приєдналися до ініціативи Угоди 

мерів.  

Участь у засіданні взяли міські 

голови Кам’янки-Буської Олег 

Омелян, Жовкви – Петро Вихопень, 

Перемишлян – Олександр Зозуля, 

Бібрки – Тарас Чабан, 

Новояворівська – Василь Муравель 

та Глинян – Ярослав Паньків (у телефонному режимі до зборів долучився також міський голова 

Самбора Тарас Копиляк, який через службові обставини не зміг бути безпосередньо присутнім), а 

також керівник проекту «Угода Мерів –Схід» та його ключовий експерт Анатолій Копець, голова 

правління ГО «Інститут врядування»,  уповноважений представник міського голови Самбора та в.о. 

начальника Управління енергоефективності та інвестиційної політики Департаменту економічного 

розвитку, інвестицій, торгівлі та промисловості Львівської обладміністрації (відповідальний за 

реалізацію повноважень ЛОДА як територіального координатора Угоди мерів на Львівщині) В. 

Лозинський, Анатолій Чемерис - експерт-консультант з питань сталого розвитку малих міст, 
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заступник виконавчого 

директора Асоціації ЕМУ Андрій 

Кирчів та директор Агенції із 

сталого енергетичного розвитку 

О.Шумельда. Учасники зустрічі 

розглянули та в цілому 

затвердили Положення про 

клуб, домовившись про незначні 

зміни та деталізацію окремих 

пунктів, а також обрали 

Президента Клубу Мерів. Ним, 

за пропозицією В.Муравеля, 

одностайно підтриманою учасниками зборів, став міський голова Жовкви Петро Вихопень. У 

виступах засновники клубу відзначили значення неформального спілкування керівників такого 

рангу для максимально ефективного впровадження Угоди у містах, підкреслюючи, водночас, 

важливу роль Територіального Координатора (Львівської ОДА) та національної Структури 

Підтримки (ЕМУ) у координації та практичної допомоги у стабільності та прогресі цього процесу. 

Міські голови малих міст висловили сподівання, що такого типу об’єднання дозволить їм  більш 

плідно діяти як на національному, так і загальноєвропейському рівнях, стати більш привабливими 

для міжнародних донорських інституцій і виходити із власним досвідом та ініціативами на 

найвищий рівень прийняття рішень. 

  

Під час прес-конференції, яка відбулася у стінах Львівської ОДА після завершення установчих 

зборів, в.о. начальника Управління енергоефективності та інвестиційної політики Департаменту 

економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та промисловості ЛОДА В.Лозинський, як і  керівник 

проекту «Угода мерів-Схід» А.Копець та один з очільників Структури Підтримки – ЕМУ А.Кирчів 

запевнили Президента новоствореного клубу у постійній увазі та всебічній можливій підтримці 

його діяльності. 

 Важливо зазначити, що Клуб підписантів Угоди мерів Львівщини є першим на усьому просторі, 

охопленому проектом «Угода мерів – Схід». Роль Секретаріату Клубу покладено на Асоціацію ЕМУ. 

 

З метою підвищення ефективності та результативності праці, команда Виконавчої дирекції за 

сприяння зовнішнього незалежного експерта-консультанта Анатолія Чемериса розпочала процес 

реформування структури та перерозподілу функцій її працівників. Очікується, що процес буде 

завершено до кінця 2014р. 

 

Окрім того, колективом Виконавчої дирекції ЕМУ було розроблено і доведено до впровадження 

модель т.зв. «кущових зустрічей» з містами-членами ЕМУ для налагодження активної і тісної 

співпраці. На жаль, через складну суспільно-політичну ситуації, процес налагодження цієї схеми 

було відкладено. 
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 ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ ГРОМАД У ПИТАННЯХ СТАЛОГО 
ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ, ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЗАХИСТУ КЛІМАТУ 
І ДОВКІЛЛЯ  

 

Захід ЧАС 

ПРОВЕДЕННЯ 

ФОРМА 

ЗВІТНОСТІ 

Відпові-

дальний 

Джерела 

фінансування 

Спеціальні зустрічі з керівництвом 

міст з метою переконання у 

важливості ролі місцевих політиків в 

забезпеченні сталого розвитку 

підзвітних територій 

Постійно Піврічні звіти А.Кирчів, 

М.Приступа 

В.Лесюк, 

А.Скірру-

Новіцка 

  

Внески, гранти 

Прес-конференції, прес-релізи та 

публікації в ЗМІ з приводу 

досягнень міст Асоціації ЕМУ 

(реалізованих проектів, проведених 

Днів енергії, конференцій, семінарів, 

тренінгів і т.п.) 

Постійно, згідно 

отриманої з міст 

інформації 

Інформація про 

поширені 

повідомлення в 

ЗМІ, інформація 

на веб-сторінці 

ЕМУ 

П.Балук, 

Працівники 

закріплені за 

містами 

Внески, гранти 

Організація інтерв’ю з міськими 

головами та з керівниками 

відповідних напрямків 

міськвиконкомів у містах ЕМУ 

Постійно Інформаційні 

повідомлення 

П.Балук, 

Працівники, 

закріплені за 

містами 

Внески, гранти 

Презентації для керівництва та для 

потенційних енергоменеджерів міст-

кандидатів та учасників Угоди мерів 

Постійно, згідно 

із попередніми 

домовленостями з 

містами 

Набір 

інформаційних 

матеріалів та 

презентацій 

(частково – із 

розміщенням на 

сайті ЕМУ), 

роздатковий 

тематичний 

матеріал 

О.Гарасевич, 

П.Балук, 

Працівники, 

закріплені за 

містами 

Внески, гранти 

Допомога містам в організації Днів 

Сталої енергії та ін. масових заходів 

із підвищення поінформованості 

громад (в т.ч. в містах Луцьк, Львів, 

Камянець-Подільський) 

Постійно, згідно 

із попередніми 

домовленостями з 

містами 

інформаційні 

повідомлення 

О.Гарасевич, 

П.Балук, 

Працівники, 

закріплені за 

містами 

Внески, гранти, 

проект МОДЕЛ-

СІУДАД 
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Участь в організації та проведенні 

Європейського Тижня Сталої Енергії 

Квітень – червень Інформаційні 

повідомлення, звіт 

О.Гарасевич, 

А.Кирчів, 

П.Балук 

  

Гранти 

Використання тематичних 

інформаційних матеріалів при 

організації Днів сталої енергії 

Впродовж року 

  

  

Звіт за проектами, 

інформація в ЗМІ 

  

О.Гарасевич, 

П.Балук 

Гранти (УМ

-Схід, КОМ-

Грант) 

  

Виготовлення інформаційних буклетів 

на тематику використання 

відновлювальних джерел енергії 

Упродовж року Друкована 

продукція 

  

О.Гарасевич, 

П.Балук 

 

Внески/

гранти 

Прес-анонси та прес-релізи з приводу 

заходів Асоціації ЕМУ на тематику 

використання відновлювальних джерел 

енергії (конференцій, семінарів, 

тренінгів і т.п.) 

Постійно 

  

  

Інформація про 

поширені 

повідомлення в ЗМІ 

П.Балук, 

О.Гарасевич 

  

  

Внески, 

гранти 

 Внески 

Організація інтерв’ю з запрошеними 

експертами та відомими діячами у 

сфері використання відновлювальної 

енергії авторські матеріали експертів 

Постійна робота Інформація про 

поширені 

повідомлення в ЗМІ 

П.Балук, 

О.Гарасевич 

Внески, 

гранти 

Пошук  аналітичних матеріалів на тему 

використання відновлювальних джерел 

енергії (іноземні та українські 

інформаційні джерела) 

Постійно 

  

Звіт про виконання, 

розміщення на веб-

сторінці ЕМУ 

  

О.Гарасевич 

 

Внески 

  

  

  

Збір та оновлення бази організацій, які 

працюють в секторі відновлювальної 

енергетики 

Постійно 

  

Звіт про виконання, 

розміщення на сайті 

О.Гарасевич 

  

Внески 

Відображення тематики ефективного 

використання енергії та відновних 

джерел в освітніх програмах на базі 

навчальних закладів міст-членів 

Асоціації 

Упродовж року, 

згідно з 

погодженим 

графіком із 

містами 

Звіт О.Гарасевич Внески 

Дистанційне навчання працівників 

ОМС із проведення кампаній з 

підвищення обізнаності у питаннях 

ефективного використання енергії та 

захисту довкілля (навчальна 

платформа) 

Зі серпня 2014р. Навчальний модуль 

на веб-сторінці 

ЕМУ 

О.Гарасевич 

  

ГЕФ 

Дистанційне навчання працівників 

ОМС із впровадження та активного 

використання системи 

енергоменеджменту (навчальна 

платформа) 

Зі серпня 2014р. Навчальний модуль 

на веб-сторінці 

ЕМУ 

О.Гарасевич ГЕФ 
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3. ДОПОМОГА У ФОРМУВАННІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ 
МІСЦЕВИХ ГРОМАД НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ   

2 

ЗАХІД 
ЧАС 

ПРОВЕДЕННЯ 

ФОРМА 

ЗВІТНОСТІ 

ВІДПОВІ-

ДАЛЬНИЙ 

ДЖЕРЕЛА 

ФІНАНСУ-

ВАННЯ 

Оновлення енергетичних профілів міст-

членів Асоціації 

Проведення спеціального анкетування 

та дослідження стану із втіленням 

енергетичних політик міст, зведений 

аналіз 

Упродовж року Анкетування 

проведено, 

здійснено аналіз, 

формуються 

висновки та поради 

  

М.Приступа/ 

закріплені за 

містами 

працівники 

  

Внески/ 

Гранти (УМ-

Схід) 

Оновлення аналітичних даних щодо 

тенденцій у муніципальній енергетиці 

(поповнення бібліотечки ЕМУ в 

друкованій та електронній версіях) 

Упродовж року Каталог описових 

та графічних 

матеріалів для 

використання 

експертами ЕМУ 

О.Гарасевич, 

А.Копець, 

Д.Леськів 

Внески 

“Кущові зустрічі” для міст-членів ЕМУ 

з метою активізації впровадження 

енергетичних політик  

Упродовж року Проведені зустрічі 

(семінари) у містах 

М.Приступа, 

В.Лесюк 

Внески 

Порадник з підготовки українських 

міст для приєднання до Угоди мерів та 

навчальні приклади міст Львів, 

Кам’янець-Подільський і Долина 

(доступні українською, грузинською та 

англійською мовами – КОМ-Грант) 

Квітень-вересень Оновлення, 

розміщення на сайті 

ЕМУ та Угоди 

Мерів (для 

завантаження) 

О.Гарасевич, 

відповідальні 

працівники 

Офісу Угоди 

мерів 

УМ-Грант 

УМ-Схід 

Оновлення пакету матеріалів для 

формування мотивації та політичної 

волі керівництва міста та депутатів для 

впровадження системи 

енергоменеджменту 

Упродовж року Підготовлені  

матеріали для 

проведення 

консультацій 

(електронна версія 

пакету документів) 

М.Приступа,  

А.Копець, 

А.Кирчів, 

Д.Леськів 

  

Внески 

Консультації містам з питань 

розгортання систем енергомоніторингу 

для будівель на основі таблиць Excel та 

спеціалізованих програм 

На запити міст 

згідно 

погодженого 

графіку 

Консультування Д.Леськів, 

УНЕА, АСЕР 

Внески 
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Підготовка та проведення семінарів 

і тренінгів для міст з питань впро-

вадження  систем енергоменеджме-

нту 

Підготовка тренінгових матеріалів 

Узгодження списків учасників та 

дати і місця проведення тренінгів 

чи консультацій 

Упродовж року, в 

рамках графіку 

виконання проек-

тів КОМ-Схід та 

КОМ-Грант 

Піврічні звіти для 

Єврокомісії 

М.Приступа, 

А.Кирчів, 

А.Скірру-

Новіцка, 

В.Волков, 

Д.Леськів, 

О.Гарасевич 

УМ-Схід, УМ-

Грант, ГЕФ 

Підготовка та проведення семінарів 

і тренінгів для енергоменеджерів з 

питань підготовки стратегічних 

енергетичних планів міст Планів 

дій для сталого енергетичного роз-

витку – SEAP) (задіяно міста-

учасники Угоди мерів) 

Підготовка тренінгових матеріалів 

Узгодження списків учасників та 

дати і місця проведення тренінгів 

чи консультацій 

Упродовж року, в 

рамках графіку 

виконання проек-

тів КОМ-Схід та 

КОМ-Грант 

Піврічні звіти для 

Єврокомісії 

М.Приступа, 

А.Кирчів, 

А.Скірру-

Новіцка, 

В.Волков, 

Д.Леськів, 

О.Гарасевич 

УМ-Схід, УМ-

Грант 

Навчання та консультаційна допо-

мога містам-підписантам Угоди 

Мерів у підготовці ПДСЕР  

Упродовж року, в 

рамках графіку 

виконання проек-

ту КОМ-Схід та 

МЕРП 

Звіти М.Приступа, 

А.Кирчів, 

А.Скірру-

Новіцка, 

В.Волков, 

Д.Леськів 

УМ-Схід, МЕРП 

Ознайомлення міст із міжнародним 

стандартом управління енергією 

ISO 50001, його основними засада-

ми та способом впровадження 

Упродовж року, в 

рамках графіку 

виконання проек-

ту КОМ-Схід 

Піврічні звіти для 

Єврокомісії 

М.Приступа, 

  

УМ-Схід 

Навчання міст-учасників Угоди 

мерів із перетворення SEAP у інве-

стиційні проекти (шляхом підготов-

ки ТЕО та оформлення бізнес-

планів у відповідності до вимог 

банків) 

Упродовж року, в 

рамках графіку 

виконання проек-

тів КОМ-Схід  

Піврічні звіти для 

Єврокомісії 

М.Приступа, 

А.Кирчів, зов-

нішні експер-

ти 

УМ-Схід 

Допомога містам в участі у інфор-

маційному семінарі та підготовці 

концептуальних записок для участі 

у проекті SUDeP 

Січень-березень Проведення семіна-

ру, подані концеп-

туальні записки 

А.Кирчів, 

В.Лесюк, 

Д.Леськів 

внески 

Допомога відібраним містам у під-

готовці проектних заявок на SUDeP 

Червень-липень Подані заявки Експерти 

ЕМУ 

SUDeP 

Допомога містам ЕМУ у плануван-

ні та реалізації заходів щодо вико-

ристання відновлювальних джерел 

енергії 

Постійно 

  

Звіт про виконання 

  

Д.Леськів 

О.Гарасевич 

  

Внески 
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4. СПІВПРАЦЯ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ВСІХ РІВНІВ ТА НУО У 
ПИТАННЯХ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ, СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСТ І ТЕРИТОРІЙ, 
ЗАЛУЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ 
ЗАКОНОДАВСТВА  

Захід ЧАС 

ПРОВЕДЕННЯ 

ФОРМА 

ЗВІТНОСТІ 

Відпові-

дальний 

Джерела фінан-

сування 

Налагодження постійних комунікацій 

між членами Правління і Ревізійної ко-

місії та ключовими в сфері енергоефек-

тивності урядовими структурами та ор-

ганізаціями національного рівня 

Упродовж року, 

згідно з графіком 

Заслуховування 

інформації на засі-

даннях Правління 

В.Гаразд (за 

згодою), 

А.Кирчів, 

А.Копець, 

А.Чемерис 

(як зовнішні 

експерти) 

Внески 

Співпраця з Державним Агентством з 

енергоефективності та енергозбережен-

ня України 

Узгодження плану співпраці згідно під-

писаного Меморандуму про співпрацю 

Постійно 

  

  

  

Щоквартальне зві-

тування 

В.Гаразд (за 

згодою), 

А.Кирчів 

Внески 

Участь в роботі Громадської Ради при 

ДЕРЖЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 

Постійно Щоквартальне зві-

тування 

А.Кирчів Внески 

Співпраця з Міністерством регіонально-

го розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства 

 

Постійно, по мірі 

можливостей і на 

запит Мінрегіону 

Щоквартальне зві-

тування 

В.Гаразд (за 

згодою), 

А.Кирчів 

Внески 

Допомога в отриманні статусу та розви-

тку діяльності Територіальних коорди-

наторів Угоди Мерів обласними адмініс-

траціями України 

Постійно Інформація поши-

рена в ЗМІ 

А.Кирчів,  

М.Приступа 

Внески,  

УМ-Схід 

Підтримка розвитку концепції багаторі-

вневого управління та мережі Клубів 

Угоди Мерів, організація його засідань 

та участь у них 

Постійно Поширення прикла-

ду Клубу Львівсь-

кої області, функції 

Секретаріату Клубу 

А.Кирчів, 

А.Чемерис, 

А.Копець 

(як зовнішні 

експерти) 

Внески,  

УМ-Схід 

Співпраця з Асоціацією міст і громад 

України та її регіональними відділення-

ми 

Постійно План співпраці, 

інформаційні звіти 

В.Гаразд (за 

згодою), 

А.Кирчів 

Внески 

Розвиток співпраці з Європейсько-

Українським енергетичним Агентством 

Постійно, участь у 

заходах (травень) 

Інформаційні звіти В.Гаразд, 

А.Кирчів, 

УНЕА, 

АСЕР, 

Внески 

Розвиток партнерської співпраці із про-

фільними НУО та Асоціаціями з інших 

країн  (мережева співпраця) 

Постійно, участь у 

заходах 

Інформаційні звіти, 

меморандуми про 

співпрацю 

А.Кирчів Внески,  

гранти 
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5.НАЛАГОДЖЕННЯ СПІВПРАЦІ МІЖ МІСТАМИ ТА РОЗВИТОК 
МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА  

 

Підтримка «Угоди мерів» в Україні 
Захід ЧАС 

ПРОВЕДЕННЯ 

ФОРМА 
ЗВІТНОСТІ 

Відпові-

дальний 

Джерела 

фінансу-

вання 

Проведення семінарів з приводу вико-

нання «Угоди мерів» українськими 

містами 

Упродовж року згі-

дно погодженого 

графіка 

Звітування про про-

ведені заходи на засі-

даннях Виконавчої 

дирекції 

А.Кирчів гранти 

Забезпечення доступу до  української 

версії методичних матеріалів з веб-

сайту «Угоди мерів» 

Упродовж року Матеріали доступні 

на сайті ЕМУ та 

укр.версії сайту Уго-

ди мерів 

А.Кирчів 
П.Балук 

гранти 

Кампанія із збільшення кількості під-

писантів «Угоди мерів» (у першу чер-

гу—з числа міст-членів ЕМУ) 

Постійно Щоквартальне інфор-

мування на засідан-

нях Виконавчої дире-

кції 

А.Кирчів, 

А.Скірру-

Новіцка, 

В.Волков 

Гранти 

Участь (спільно з Європейськими пар-

тнерами) в реалізації Проекту Угоди 

мерів – Схід (УМ - Схід) 

Січень - грудень Піврічні звіти в рам-

ках проекту УМ - 

Схід 

А.Кирчів 
М.Приступа 

Внески, гра-

нти 

Надання консультацій містам з приво-

ду приєднання та виконання Угоди 

мерів 

Постійно Консультації нада-

ються (Реєстр звер-

нень) 

П.Балук 
(у співпраці зі 

Службою 

Підтримки 

УМ) 

Внески, гра-

нти 

Консультування щодо організації та 

проведення Днів сталої енергії  у міс-

тах-підписантах «Угоди мерів» 

Постійно Звітування на засі-

даннях Виконавчої 

дирекції 

О.Гарасевич Внески, гра-

нти 

Налагодження консультацій експертів 

із впровадження Угоди мерів за прин-

ципом «місто до міста» (допомога 

міст-лідерів містам, що мають трудно-

щі із впровадженням УМ) 

Червень-грудень Піврічний звіт в рам-

ках проекту Угода 

Мерів – Схід 

А.Кирчів 
М.Приступа 

Проект УМ-

Схід 

Організація та проведення навчально-

го візиту до міст-лідерів впроваджен-

ня УМ в ЄС 

Березень-квітень Участь міст ЕМУ в 

навчальному візиті 

до м.Брюссель 

А.Кирчів, 

О.Копець, 

М.Приступа 

УМ-Схід,  

Тренінги для енергоменеджерів міст Травень-вересень Піврічний звіт в рам-

ках проекту Угода 

Мерів - Схід 

М.Приступа, 

А.Кирчів 
  

УМ-Схід,  

ГЕФ 
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Розвиток мережі партнерств Асоціації 

ЗАХІД 
ЧАС 

ПРОВЕДЕННЯ 

ФОРМА 

ЗВІТНОСТІ 

ВІДПОВІ-

ДАЛЬНИЙ 

ДЖЕРЕЛА ФІ-

НАНСУ-ВАННЯ 

Укладання меморандумів про спів-

працю з центральними органами 

влади та громадськими організація-

ми в Україні 

Впродовж року Щоквартальне ін-

формування на засі-

даннях Виконавчої 

дирекції 

О.Копець 

Д.Леськів 

Внески, гранти 

Налагодження співпраці з європей-

ськими асоціаціями муніципаліте-

тів, енергетичними агенціями та з 

міжнародними фінансовими інсти-

туціями 

Впродовж року Щоквартальне ін-

формування на засі-

даннях Виконавчої 

дирекції 

А.Кирчів 
О.Копець 

Д.Леськів 

  

  

Внески, гранти 

Налагодження співпраці та парт-

нерства із діючими та потенційни-

ми Структурами підтримки Угоди 

мерів на пост-радянському просторі 

Постійно Підписані меморан-

думи 
А.Кирчів 
О.Копець 

УМ-Схід 

Підтримання членства у «Енерджі-

Ситіз» та «Кліматичному Альянсі» 

Постійно Сплата внесків, 

участь у заходах 

(Брюссель, Люк-

сембург) 

А.Кирчів, 

В.Лесюк 

Внески 

У партнерстві з КА та ЕнС - підбір 

міст – підписантів Угоди мерів, які 

володіють яскравим досвідом вико-

ристання відновлювальних джерел 

енергії 

Постійно 

  

Звіт про виконання 

  
А.Кирчів, 
А.Скірру-

Новіцка, 

О.Гарасевич, 

О.Копець 

Внески 

  

  

  

Налагодження комунікацій з відпо-

відними містами, які відгукнулися 

на заклик щодо співпраці та парт-

нерства 

Постійно 

  

Звіт про виконання 

  
А.Кирчів, 
А.Скірру-

Новіцка, 

О.Гарасевич, 

О.Копець 

Внески 

Формування рекомендацій для міст 

ЕМУ щодо можливостей парт-

нерств з містами – взірцями у пи-

таннях використання відновлюваль-

них джерел енергії 

Постійно 

  

Звіт про виконання 

  
О.Гарасеви

ч, 

П.Балук 

  

Внески 

Налагодження «енергетичного пар-

тнерства» між містами ЕМУ та ЄС 

для обміну/передачі досвіду із 

впровадження енергетичних полі-

тик 

Постійно Листування, угоди 

про партнерство, 

план діяльності 

А.Кирчів, 
О.Копець 

Внески, гранти 

Посилення співпраці з Європейсь-

кою Комісією та участь у енергети-

чних програмах ЄК 

Постійно Щоквартальне ін-

формування на засі-

даннях Виконавчої 

дирекції 

А.Кирчів 

  

Внески, гранти 

Формування та розвиток стратегіч-

них партнерств з представникам 

українського та міжнародного біз-

несу у відповідності до програмних 

напрямків діяльності Асоціації 

Постійно Щоквартальне ін-

формування на засі-

даннях Виконавчої 

дирекції 

Д.Леськів 

(УНЕА) 

О.Шумельд

а (АСЕР) 

А.Скірру-

Новіцка 

Внески, гранти 

Оновлення бази даних про україн-

ські та іноземні компанії/

організації, що працюють в галузі 

відновлювальної енергетики та ене-

ргоефективності 

Постійно 

  

Звіт про виконання 

  
Д.Леськів 

(УНЕА) 

Внески 
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Налагодження комунікацій з компа-

ніями/організаціями, які відгукну-

лися на заклик щодо співпраці, за-

лучення їх до співпраці з містами 

ЕМУ 

Постійно 
  

Звіт про виконання 
  

Д.Леськів 
(УНЕА) 

Внески 

Інституційна діяльність та розвиток Асоціації 

ЗАХІД 
ЧАС 

ПРОВЕДЕННЯ 

ФОРМА 

ЗВІТНОСТІ 

ВІДПОВІ-

ДАЛЬНИЙ 

ДЖЕРЕЛА ФІ-

НАНСУ-ВАННЯ 

Активізація діяльності комерційної 

«Агенції сталого енергетичного 

розвитку» 

Щотижневі спільні наради; Участь 

Агенцій в реалізації проектів Асоці-

ації ЕМУ; Дослідження ринків ене-

ргоефективних послуг 

Постійно Щомісячне інфор-

мування про діяль-

ність на засіданнях 

Виконавчої дирек-

ції ЕМУ 

О.Шумельда 

(АСЕР), 

А.Скірру-

Новіцка 

Д.Леськів 

(УНЕА), 

А.Кирчів 

Власні кошти 

Агенції, гранти 

Співпраця з «ІТ – менеджмент» 

щодо застосування програмного 

продукту ЕнергоПлан в містах чле-

нах Асоціації 

За запитом Звіт про формаліза-

цію співпраці та 

план спільної діяль-

ності 

А.Кирчів 

О.Копець 

Т.Копець (за 

згодою) 

О.Шумельда 

(АСЕР) 

Д.Леськів 

(УНЕА) 

  

Внески, інші 

джерела 

 Діяльність Української неприбут-

кової енергетичної Агенції (УНЕА) 

в рамках реалізації проекту КОМ-

Грант 

Січень  Оновлені стратегія і 

план діяльності 

неприбуткової Аге-

нції 

Д.Леськів 

(УНЕА), 

А.Скірру-

Новіцка 

Внески, гранти 

Підготовка та проведення Загаль-

них зборів Асоціації ЕМУ 

Березень-червень Звіт про проведення 

Загальних зборів 

(протокол – рішен-

ня) 

А.Кирчів, 

М.Приступа, 

В.Лесюк, 

О.Копець, 

В.Гаразд (за 

згодою) 

внески, 

інші джерела 

Підготовка та проведення тематич-

ної щорічної конференції Асоціації 

ЕМУ (чи ін.заходу) 

  

Березень-червень Звіт про проведення

(збірка інформацій-

них матеріалів) 

М.Приступа, 

А.Кирчів, 

В.Лесюк, 

О.Копець 

внески, 

інші джерела 

Підготовка та проведення засідань 

Правління Асоціації ЕМУ 

  

Упродовж року, за 

погодженням з 

членами Правлін-

ня 

Звіт про проведення 

засідань Правління 

(протоколи, рішен-

ня, інформація) 

А.Кирчів, 

О.Копець 

В.Гаразд (за 

згодою) 

внески 

Організаційне, інформаційне, техні-

чне забезпечення проведення Зага-

льних зборів, засідань Правління та 

інших заходів Асоціації ЕМУ 

Упродовж року Відповідна звіт-

ність про проведені 

заходи 

А.Кирчів, 

М.Приступа, 

В.Лесюк, 

О.Копець, 

П.Балук 

  

Внески 
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Організаційна діяльність та розвиток Асоціації 

ЗАХІД 
ЧАС 

ПРОВЕДЕННЯ 

ФОРМА 

ЗВІТНОСТІ 

ВІДПОВІ-

ДАЛЬНИЙ 

ДЖЕРЕЛА ФІ-

НАНСУ-ВАННЯ 

Реформування організаційної стру-

ктури  Виконавчої дирекції ЕМУ з 

метою зростання ефективності пра-

ці та підвищення конкурентоздат-

ності (удосконалення позиційно-

функціональної структури Вико-

навчої дирекції ЕМУ, чіткий розпо-

діл функцій, підвищення професій-

них вимог до працівників) 

Квітень-жовтень Звіт про проведені 

зміни та перехід до 

роботи згідно онов-

леної організаційної 

структури Виконав-

чої дирекції ЕМУ 

А.Кирчів,  

М.Приступа, 

А.Чемерис 

(як зовн. 

Експерт) 

Внески 

Впровадження та удосконалення  

внутрішніх політик ЕМУ: 

Інформаційна; 

Організаційна; 

Управління персоналом; 

Управління фінансами; 

Облікова; 

Зеленого офісу 

Постійно Інформування на 

щомісячних засі-

даннях Виконавчої 

дирекції 

А.Кирчів, 

М.Приступа, 

О.Копець, 

В.Лесюк, 

В.Волков, 

Д.Леськів, 

П.Балук 

Внески 

Сприяння дотриманню працівника-

ми Виконавчої дирекції внутрішніх 

політик ЕМУ (Інформаційна; Орга-

нізаційна; Управління персоналом; 

Управління фінансами; Облікова; 

Зеленого офісу) 

Постійно Інформування на 

щомісячних засі-

даннях Виконавчої 

дирекції 

С.Кошарук 

М.Приступа 

О.Копець, 

В.Лесюк, 

В.Волков, 

М.Васкез 

А.Янів, 

Д.Леськів 

Внески 

Удосконалення робочого середови-

ща офісу Асоціації: 

облаштування нових робочих 

місць меблями та технікою 

інформаційні знаки і вказівники 

Упродовж року Журнал інвентари-

зації 

В.Лесюк 

П.Балук 

Внески, гранти 

Впровадження системи доступу та 

постійна робота з системами елект-

ронних віртуальних файлосховищ 

Упродовж року Звіт про впрова-

дження 

Д.Леськів, 

В.Лесюк 

  

Внески, гранти 

Забезпечення функціонування тех-

нічної бази ВД ЕМУ 

Постійно Звіт про роботу на 

нарадах (за необхід-

ності) 

Д.Леськів 

  

Внески 

Виконання функцій згідно затвер-

дженої організаційної структури та 

прийнятих політик Асоціації ЕМУ 

Постійно Звітність про вико-

нану роботу 

(система тижневих, 

місячних та річного 

звіту) 

М.Приступа 

А.Кирчів 

Усі праців-

ники Вико-

навчої дире-

кції Асоціа-

ції ЕМУ 

Внески 

Залучення до роботи ВД ЕМУ ква-

ліфікованих експертів, фінансова-

них міжнародними структурами 

(волонтери Корпусу Миру США, 

СІМ-експерти) 

Упродовж року Оформлення заявок

-прохань на залу-

чення експертів; 

новий експерт СІМ 

А.Кирчів, 

А.Скірру-

Новіцка 

Внески 
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Звітування в рамках реалізації гран-

тових проектів та програм Асоціації 

ЕМУ, зокрема, фінансова звітність, 

контроль за вчасністю та повнотою 

надходження коштів 

Постійно Інформування на 

щомісячних засі-

даннях Виконавчої 

дирекції 

М.Приступа, 

В.Лесюк, 

Призначені 

керівники 

проектів 

Внески 

Робота зі студентами-

практикантами та стажерами уні-

верситетів Львова та Європи 

Підписання відповідних Угод про 

співпрацю 

Постійно Угоди про прохо-

дження виробничих 

практик та організа-

цію стажувань 

О.Гарасевич 

А.Скірру-

Новіцка 

О.Копець 

Внески, гранти 

Консультування щодо управління 

персоналом, корпоративної етики, 

уникнення та розв’язання конфлік-

тів у Виконавчій дирекції Асоціації 

ЕМУ 

Постійно Рекомендації та 

консультації в усній 

та письмовій формі 

А.Чемерис 

(зовн. Екс-

перт) 

Внески 

Посилення активності членів Асоціації 

ЗАХІД 
ЧАС 

ПРОВЕДЕННЯ 

ФОРМА 

ЗВІТНОСТІ 

ВІДПОВІ-

ДАЛЬНИЙ 

ДЖЕРЕЛА ФІ-

НАНСУ-ВАННЯ 

Впровадження системи праці з міс-

тами, як окремими проектами ВД 

ЕМУ 

Липень-грудень Концепція, затвер-

дження на Правлін-

ні, плани діяльності 

М.Приступа, 

А.Кирчів, 

В.Лесюк 

працівники, 

закріплені за 

містами, 

А.Чемерис 

(зовнішній 

експерт) 

Внески 

Aналіз виконання містами статут-

них зобов’язань та участі міст-

членів у програмах Асоціації 

За рік Річний звіт-аналіз М.Приступа, 

В. Лесюк 

Внески 

Впровадження Положення про мі-

німальні вимоги до міст-членів 

ЕМУ 

Постійно Інформація на сайті М.Приступа 

О.Копець 

П.Балук 

Внески 

Опитування міст-членів з метою 

виявлення їх очікувань та досяг-

нень від членства та ступеню задо-

волення досягнутими результатами 

Останній квартал 

року 

Звіт-аналіз опиту-

вання 

М.Приступа 

Працівники 

закріплені за 

містами 

внески, гранти 

Вибір наступного місця проведення 

Загальних Зборів з врахуванням 

здобутків міст-членів Асоціації 

Під час Загальних 

зборів 

Пропозиції винесе-

ні на обговорення 

Правління 

А.Кирчів, 

В.Гаразд (за 

згодою) 

Внески 
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Залучення нових членів 

ЗАХІД 
ЧАС 

ПРОВЕДЕННЯ 

ФОРМА 

ЗВІТНОСТІ 

ВІДПОВІ-

ДАЛЬНИЙ 

ДЖЕРЕЛА ФІНАН-

СУ-ВАННЯ 

Оновлення презентації про діяль-

ність Асоціації для публічних ви-

ступів представників ЕМУ 

Постійно Презентація у Pow-

erPoint 

А.Яценко Внески, гранти 

Підготовка нового буклета про дія-

льність Асоціації та вигоди від 

членства на заходах в Україні 

Квітень-вересень буклет розроблено в 

українській та анг-

лійській версіях 

А.Яценко/

П.Балук, 

А.Кирчів 

В.Волков 

Внески, гранти 

Інформування ЗМІ про діяльність 

та аналітичні матеріали Асоціації 

ЕМУ 

Постійно Щомісячне інфор-

мування щодо добі-

рок новин для інфо-

рмагентств, інтер-

в’ю для ЗМІ, інфор-

мація на сайті ЕМУ 

А.Яценко 

О.Гарасевич 

Внески, гранти 

Організація телефонної та елект-

ронної консультаційної підтримки 

вступу нових міст-членів 

Постійно Журнал реєстрації 

звернень міст та 

відмітки про вико-

нання 

А.Яценко 

  

внески 

          

Залучення додаткового фінансування діяльності Асоціації ЕМУ 

ЗАХІД 
ЧАС 

ПРОВЕДЕННЯ 

ФОРМА 

ЗВІТНОСТІ 

ВІДПОВІ-

ДАЛЬНИЙ 

ДЖЕРЕЛА 

ФІНАНСУ

-ВАННЯ 

Ведення каталогу донорських орга-

нізацій в Україні та закордоном, що 

працюють з темою сталого енерге-

тичного розвитку та зміни клімату 

на місцевому рівні зокрема, про 

оголошені грантові пропозиції 

Постійно Щомісячне інфор-

мування на засідан-

нях Виконавчої 

дирекції 

Д.Леськів 

В.Лесюк 

А.Скірру-Новіцка 

  

Внески 

Моніторинг оголошень про конкур-

си на подання проектних заявок від 

Асоціації та/або міст-членів 

постійно Щомісячне інфор-

мування на засідан-

нях Виконавчої 

дирекції 

Д.Леськів 

В.Лесюк 

А.Скірру-Новіцка 

  

Внески 

Написання і подання заявок в рам-

ках тематичних напрямків та оголо-

шених умов конкурсів 

постійно Щомісячне інфор-

мування на засідан-

нях Виконавчої 

дирекції 

Д.Леськів 

В.Лесюк 

А.Скірру-Новіцка 

  

Внески 

Співпраця з Агенцією Сталого ене-

ргетичного розвитку та неприбут-

ковою енергетичною Агенцією 

постійно Щомісячне інфор-

мування на засідан-

нях Виконавчої 

дирекції 

А.Кирчів, 

Д.Леськів (УНЕА) 

О.Шумельда 

(АСЕР) 

В.Лесюк 

А.Скірру-Новіцка 

Внески, 

гранти, 

інші дже-

рела 
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Розвиток інформаційних ресурсів асоціації 

ЗАХІД 
ЧАС 

ПРОВЕДЕННЯ 

ФОРМА 

ЗВІТНОСТІ 

ВІДПОВІ-

ДАЛЬНИЙ 

ДЖЕРЕЛА 

ФІНАНСУ

-ВАННЯ 

Оновлення бази даних журналістів 

та інформагентств 

Упродовж року База контактів А.Яценко, 

П.Балук 

  

Внески 

Підготовка аудіо-файлу та відео-

сюжету (слайд-шоу) про діяльність 

Асоціації 

Жовтень-грудень Підбір матеріалів, 

розміщення готових 

зразків на сайті для 

загального доступу 

П.Балук, 

О.Гарасевич 

Внески, 

гранти 

Удосконалення веб-сайту Асоціації: 

*форум енергоменеджерів 

*відображення усіх програм 

*англомовне відображення сайту 

*покращення дизайну 

Постійно Щомісячне інфор-

мування на засідан-

нях Виконавчої 

дирекції 

П.Балук, 

О.Гарасевич 

Внески 

Пошук та анонсування грантових 

пропозицій, навчань, тренінгів, ста-

жувань,конкурсів, конференцій на 

теми сталого енергетичного розвит-

ку, енергетичної безпеки міст та 

участі міст у захисті клімату 

Постійно Добірка анонсів на 

сайті 

Д.Леськів 

В.Лесюк 

А.Скірру-

Новіцка 

А.Яценко 

Внески, 

гранти 

Оновлення підбірки «зразкових 

прикладів із сталого енергетичного 

розвитку» на підставі досвіду міст-

членів Асоціації та міст з-за кордо-

ну 

Постійно Матеріали на сайті О.Гарасевич 

П.Балук 

Внески, 

грант 

Розвиток співпраці з інформаційни-

ми партнерами 

Постійно Щомісячне інфор-

мування на засідан-

нях Виконавчої 

дирекції ЕМУ 

А.Яценко Внески 

Впорядкування, поповнення, та 

забезпечення зручного користу-

вання інформаційними матеріа-

лами Асоціації (електронна бібліо-

течка ЕМУ) 

Впровадження систем збереження 

та швидкого доступу до електрон-

них версій 

Постійно Щомісячне інфор-

мування на засідан-

нях Виконавчої 

дирекції 

О.Гарасевич, 

П.Балук, 

Д.Леськів 

Внески 
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Надходження ресурсів 
 

 
 

 
Рис. 1. Розподіл джерел надходжень ресурсів 

 

 
 

Рис. 2. Загалом надходження по роках  

Вид надходжень 
Сума, грн. 

Вступні та членські внески (5%) 216 300 

Цільове фінансування (93%) 3 963 919 

Пасивні доходи (2%) 96 894 

Разом 4 277 113 

63 



 

1 

 
Таблиця 1. Членські внески по містах 

 

 
 
 

Таблиця 2. Розподіл внесків за видами 
 

 

 

 

№ з/п Міська рада Вид внесків Сума, грн. 

1 Львівська міська рада Членський внесок 31 300 

2 Миргородська міська рада Членський внесок 8 000 

3 Жмеринська міська рада Членський внесок 2 000 

4 Черкаська міська рада Членський внесок 22 000 

5 Артемівська міська рада Членський внесок 6 000 

6 Теплодарська міська рада Вступний та членський внесок 5 000 

7 Южноукраїнська міська рада Членський внесок 4 000 

8 Рівненська міська рада Вступний та членський внесок 9 000 

9 Долинська міська рада Членський внесок 2 000 

10 Первомайська міська рада Членський внесок 6 000 

11 Камянець- Подільська міська рада Членський внесок 16 000 

12 Бурштинська міська рада Вступний та членський внесок 3 000 

13 Нововолинська міська рада Членський внесок 4 000 

14 Славутицька міська рада Членський внесок 2 000 

15 Вінницька міська рада Членський внесок 30 000 

16 Криворізька міська рада Членський внесок 50 000 

17 Бердянська міська рада Членський внесок 10 000 

18 Вознесенська міська рада Членський внесок 2 000 

19 Новоград- Волинська міська рада Членський внесок 4 000 

  Разом   216 300 

Вид внесків Кількість міст Сума, грн. 

Вступні внески 3 11 000 

Членські внески 19 205 300 

Разом   
  216 300 
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Рис 3. Сума надходжень вступних та членських внесків 
 
 

Таблиця 3. Динаміка надходжень вступних та членських внесків 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 4. Чисельність міст-членів, котрі сплатили внески 

 

Показники Надходження за роками, грн. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

К-ть міст членів Асоціації 16 18 23 27 32 35 

К-ть міст, котрі сплатили член-
ські та вступні внески 

9 12 14 15 20 19 

Сума сплачених внесків, 
в т. ч.: 

119 388 106 688 139 000 177 000 247 400 216 300 

вступних внесків 36 000 8 000 12 000 28 000 12 000 11 000 

членських внесків 83 388 98 688 127 000 149 000 235 400 205 300 
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Таблиця 4. Надходження за проектами 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис 5. Надходження за проектами 
 
 

 
 
 
 
 

Структура витрат 
 

 
 

 

 

 

Назва проекту Донор  Сума, грн. У відсотках 

Управління галузями пов’язаними з енергією в місцевих органах вла-
ди 

ЄС 340 193 8% 

Угода мерів - Схід ЄС 1 301 231 33% 

Модель розбудови потенціалу України і Грузії для їх участі в Угоді ме-
рів 

ЄС 2 129 744 54% 

Ефективний енергоменеджмент в українських муніцип. ГЕФ 192 751 5% 

Разом   3 963 919   

Назва витрат За 2013 рік 

Сума, грн. % 

Адміністративні видатки 627 057 20% 

Програмні видатки 2 513 012 
80% 

Разом 3 140 069   
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Таблиця 5. Баланс фінансових результатів 
 
 

 
 

 

 
Таблиця 6. Розподіл адміністративних видатків 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Сальдо на р/р станом на 01.01.2013р. 72 074 

Прихід коштів за 2013 рік 4 277 113 

Видатки за 2013 рік 3 140 069 

Кошти на р/р на 31.12.2013р. 1 209 118 

Статті видатків Сума, грн. % 

Зарплата, соціальні нарахування та податки 294 786 47   

Зарплата штатним працівникам(в т. ч. нарахування) 193 786     

Зарплата експертів 101 000     

Відрядження 27 753 4   

Забезпечення діяльності офісу 131 633 21   

Витрати на комунікації 11 384     

Матеріали офісу 4 779     

Оренда та утримання офісу 86 724     

Технічне обслуговування обладнання 15 657     

Інші офісні витрати 7 453     

Банківські збори 5 636     

Проведення заходів 29 322 5   

Проведення загальних зборів і засідань правління 29 322     

Обладнання та програмне забезпечення 91 138 15   

Інші витрати 52 425 8   

Промоція діяльності організації 52 425     

Разом 627 057                        
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Рис. 7. Адміністративні видатки  
 

 
 

Таблиця 7. Розподіл програмних видатків 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

Статті видатків Сума, грн. % 

Зарплата, соціальні нарахування та податки 600 042 24   

Зарплата експертів 600 042     

Відрядження 310 704 12   

Проведення заходів 669 449 27   

Проведення семінарів та конференцій 451 010     

Ознайомчі поїздки 170 750     

Дні енергії 25 689     

Заходи для ЗМІ 22 000     

Витрати на партнерів згідно грантових договорів 821 370 32   

Підготовка та друк матеріалів 97 447 4   

Інші витрати 14 000 1   

Аудит проектів 14 000     

Разом 2 513 012     
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Рис. 7. Програмні видатки  
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Фінансовий план на 2014 рік 
 

Таблиця 8. Планові надходження ресурсів на 2014р. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Розподіл надходжень на 2014р.  
 
 
 

Джерела надходження коштів Сума, грн. % 

 Вступні та членські внески 260 000 7 

 Цільове фінансування, в т.ч. 3 617 527 93 

Угода мерів - Схід 2 496 000 64 

Модель розбудови потенціалу України і Грузії 
для їх участі в Угоді мерів 

507 527 

13 

Ефективний енергоменеджмент в українських 
муніципалітетах 

230 000 

6 

Інші 384 000 10 

Разом 3 877 527   
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Таблиця 9. Планові витрати на 2014р. 

 

 
 
 
 

Таблиця 10. Плановий розподіл адміністративних витрат на 2014р. 

 

Розподіл планових витрат Сума, грн. % 

 Адміністративні витрати 882 000 23 

 Програмні витрати 2 995 527 77 

Разом 3 877 527   

Розподіл планових витрат  Сума, грн. % 

Витрати на зарплату та на оплату послуг залучених експертів 442 000 50 

Витрати на відрядження 45 000 5 

Витрати на забезпечення діяльності офісу 215 000 25 

Промоція діяльності організації 45 000 5 

Обладнання та програмне забезпечення 60 000 7 

Проведення загальних зборів і засідань правління 45 000 5 

Аудит 10 000 1 

Непередбачувані витрати 20 000 2 

Разом 882 000   

Рис. 10. Прогноз адміністративних видатків на 2014р. 

71 



 


