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Угода мерів – Схід: Україна.

Угода мерів щодо клімату та 
енергії - наймасштабніша в світі 
ініціати ва Європейського Сою-
зу щодо клімату та енергії на 
локальних територіях, які беруть 
на себе добровільні зобов’язання 
підвищувати енер го ефективність, 
нарощувати ви ко ристання віднов-
лювальних джерел енергії та 
впроваджувати заходи з адап тації 
клімату на своїх терито ріях.

Слідуючи цим зобов’язанням під
писанти Угоди прагнуть ско ротити 
власні викиди СО2 щонай менше 
на 20% до 2020 року  та на 30% до 

2030 року, сприяючи, таким чином, 
розвитку екологічно орієнтованої 
економіки та підви щенню якості 
життя.

Угода мерів – Схід (CoMEast) – це 
проект, який фінансується Євро
пейським Союзом і територіально 
покриває наступні країни Східного 
партнерства: Вірменія, Азербай
джан, Білорусь, Грузія, Молдова та 
Україна.

Україна*

Загальна кількість містпідписантів: 
169

74 міста зобов’язалися скоротити 
викиди СО2 на 20% до 2020 
року

95 міст зобов’язалися скоротити ви
киди СО2 на 30% до 2030 року

Населення: 14,87 млн – кожен 
третій мешканець України живе 
у містахпідписантах Угоди (35% 
від загальної кількості населення) 
Затверджені Плани дій зі сталого 
енергетичного розвитку та клімату 
у 82 муніципалітетах

Національний координатор Угоди 
Мерів в Україні: Міністерство 
регіонального розвитку, будів
ництва та житловокомунального 
господарства України 

Територіальні координатори Угоди 
Мерів в Україні:

Чернігівська ОДА, Дніпропетров
ська ОР, Донецька ОДА, Харківська 
ОР, Херсонська ОДА, Київська 
ОДА, Львівська ОДА, Полтавська 
ОДА, Вінницька ОДА, Волинська 
ОДА

Структури підтримки Угоди Мерів: 
Асоціація «Енергоефективні міста 
України» 

Офіс проекту «Угода мерів – Схід» 
в Україні 

вул. Прорізна, 10, офіс 66, Київ 
01034, Україна

Тел./факс +380 44 278 03 13

http://www.comeast.eu/

Оксана Кисіль  національний 
експерт в Україні oksana.kysil@eu
mayors.eu

*станом на 31 груд ня  
2017 року
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Міжнародна конференція європейської Асоціації «Енерджі Ситіз».
26-28 квітня у м.Штуттґарті (Ні-
меччина) відбулася чергова між-
народна конференція європей-
ської Асоціації «Енерджі Ситіз». Ця 
подія щороку відбувається в місті-
члені Асоціації, яке має особливі 
здобутки у сфері енергоефектив-
ності та забезпечення ком форту 
і безпеки своїх мешканців, тож 
столицю землі Баден-Вюртемберґ 
було вибрано не випадково.

Перший день конференції розпо
чався із сесії для містучасників 
Угоди мерів. Особливу увагу гостей 
було звернено на необхідність 
своєрідної «децентралізації» цієї 
ініціативи та передачу значної час
тини допомоги і відповідаль ності за 
просування і впровадження Угоди 
саме на національний рівень. Де
тально аналізувалися як переваги, 
так і труднощі і можливі проблеми, 
пов’язані із цим процесом.

По обіді учасникам було запро
поновано на вибір три «енерге
тичні тури» на об’єкти, що стали 
своєрідними символами зміни 
політики міста щодо ефек тивного 
використання енергії. Одна група 
вирушила на екскурсію до від
новленої будівлі школи, яка здат
на повністю забезпечити себе 
енергоресурсами завдяки ф ото
вольтаїці, тепловим помпам і со
нячним колекторам. Інші учасни
ки мали змогу побачити на стадії 
будівництва ультрасучасну підзем
ну залізничну станцію «Штуттґарт
Ульм», або ж відвідати фірму, що 
виготовляє сучасні сто лярні вироби 
для внутрішнього оздоблення, які 
мають високий коефіцієнт енерго
збере ження.

Основний робочий день конфе
ренції розпочався традиційною 
церемонією відкриття, під час якої 
виступили президент «Енерджі 
Ситіз» др. Еккарт Вюрцнер, дер
жавний секретар німецького 
міністерства довкілля, захисту клі
мату та сектору енергетики для 
землі БаденВюртемберґ др. Андре 
Бауман, а також мер Штуттґарта 
Фріц Кун, який відразу перейшов до 
розповіді про здобутки його міста 
у царині енергоефективності та 

плани щодо покращення існую чого 
стану речей. Так за його словами 
до 2050р. Штуттґарт од ним із 
перших у Європі збирається звести 
кількість викидів двоокису вуглецю 
до нуля. Для цього впроваджується 
комплексна програма із рекон
струкції житлового та будівель
ного фонду, транспортної систе
ми, управління енергомережами, 
а також досягнуто домовленості 
із розташованими у зоні міста 
виробництвами (насамперед – та
ким промисловим гігантом, як 
«МерседесБенц») про радикальне 
скорочення викидів та споживання 
ними енергії. 

Не менш цікавою видалася па
нельна дискусія, що розпочалася 
після натхненного виступу мера 
Штуттґарта. Головною її темою 
стало питання основних трен
дів у енергетичній політиці країн 
Євро пи, головних гравців на 
ринках енергії та регуляторної 
політики у цій сфері. Учасники 
дискусії, основну увагу звернули 
на правові та технічні рішення що
до балансування європейських 
енергосистем з урахуванням спе
цифіки комбінування підключень 
традиційних та відновлюваних 
джерел.

Обідній виступ професора Гаральда 
Вельцера, соціального психолога та 
директора Фундації «Футурцвай» 
про те, який вплив можуть мати 
суспільні рухи на нових грав

ців у енергетичній політиці, став 
своєрідною прелюдією до відвер
того діалогу мерів за круглим 
столом  про важливість постійної і 
плідної комунікації із мешканцями 
та активістами громадських органі
зації. На завершення насиченого 
подіями дня відбулися загальні 
збори «Енерджі Ситіз». Вони 
заслухали та затвердили загальний 
та фінансовий звіти про діяльність, 
прийняли зміни до Статуту, згідно 
з якими Президент та Правління 
обиратимуться на три роки (а 
не на два, як було досі), а також 
обрали новий склад Правління і 
Президента Асоціації. Ним знову 
став проф. др. Еккарт Вюрцнер. 
Збори також прийняли до 
відома, що наступна конференція 
«Енерджі Ситіз» відбудеться у 
Ренні (Франція).

Останній день був повністю при
свячений поглядам на те, яким 
чином слід забезпечити захист 
довкілля і клімату у час неймо

вірного прис корення розвитку сві
ту, а також питанням щодо перс
пектив і труднощів впровадження 
відновлювальної енергетики.
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Європейський тиждень сталої енергії в Україні.
Вже стало доброю і, водночас, 
слушною та необхідною тради-
цією щорічно проводити в Украї-
ні Європейський тиждень сталої 
енергії. Україна долучилась до 
цієї ініціативи у 2010 році, з ро-
ку в рік розширюючи географію 
заходу.

Цього року урочиста церемонія 
відкриття Європейського тижня 
сталої енергії відбулася 19 червня 
у Сла вутичі на Центральній площі 
перед міськвиконкомом. До жи
телів і гостей міста зі словами 
при вітання звернулися міський 
голо ва Славутича Юрій Фомічев, 
заступник голови Представництва 
Європей ського Союзу в Україні То
мас Фреллесен, заступник голови 
Київської обласної державної адмі
ністрації Олег Міщенко, Президент 
Асоціації «Енерго ефективні міста 
України» Володимир Га разд та Пре
зидент Всеукраїнського клубу мерів 
Володимир Удовичен ко.

На відкриття заходу завітали також 
представники донорських струк
тур та міжнародних організацій, 
міські голови українських міст, 
громадські організації, експерти 
та консультанти. Співорганізатора
ми заходів виступила Асоціація 
«Енергоефективні міста України», 
Делегація Європейського Союзу 
в Україні, міжнародні донори та 
господарі – Славутицька міська 
рада.

В рамках Тижня2017 у багатьох 
українських містах – підписантах 
Угоди мерів та членах Асоціації 
«Енергоефективні міста України» 

організовувались різноманітні за
ходи, серед яких: виставки енер
гоефективного обладнання та 
енергоощадних технологій, еко
логічні квести, хакатони, демон
страція тематичних відеороликів, 
круглі столи, семінари, велопробіги 
та вуличні просвітницькі по дії 
для широкої громадсь кості, які 
показували досягнення українсь
ких міст у реалізації Планів дій 
зі сталого енергетич ного розвит
ку. Цей комплекс масових захо
дів покликаний привертати увагу 
широкої громадськості до проб
лем ефективного викорис тання 
енерго ресурсів, необхідності йти 
у ногу з часом в кон тексті засто
сування новітніх технологій та 
відновних джерел енергії, дбай
ливого став лення до довкіл ля і 
клі мату та збереження природних 
бага тств для наступних поко лінь.
Насамперед, до проведення Днів 
сталої енергії заохочуються міс та

підписанти Угоди мерів, для яких 
інформаційні кампанії задля підви
щення рівня обізнаності їхніх гро
мад у царині енергоефективності 
є добровільним обов’ язком та що
денною практикою.

У 2017 році 43 містачлени АЕМУ 
про водили Дні сталої енергії, 
серед них: Бахмут, Бердянськ, 
Бурштин, Вінниця, Вознесенськ, 
Гола Пристань, Долина, Жмерин
ка, ІваноФранківськ, Кам'янець
Поділь ський, Коломия, Кривий Ріг, 
Луцьк, Миргород, Новово линськ, 
НовоградВолинський, Первомай
ськ, Рівне, Славута, Славу тич, 
Українка, Херсон , Черкаси, Мена, 
Конотоп, Сватове, Краматорськ, 
Запоріжжя, Жовква, Канів, Су ми, 
Житомир, Чортків, Ізмаїл, Волно
ваха, Дубно, Обухів, Вугледар, 
Хотин, Лубни, Новогродівка, Кре
менчук, Володимирець. 

Такі заходи допомагають громад
ськості підняти питання спільного 
усвідомлення проблем ощадливо
го споживання енергії, викорис тан
ня відновлюваних джерел енергії 
і зв’язків між енергоспоживанням 
та зміною клімату, формують 
енергоефективний світогляд під
ростаю чо го покоління, залучають 
молодь до навчальнопрактичної 
діяльності з питань економного 
використання енергії, і зрештою 
допомагають усвідомити необхід
ність заощадження енер ге тичних 
ресурсів країни та збе реження 
клімату і життя на Землі.



5

Вісник Асоціації "Енергоефективні міста України" — 2017

Угода Мерів у фокусі уваги експертів - перші підсумки конференції 
АЕМУ у Славутичі.
19 червня в Славутичі на Цент-
ральній площі відбулася цере-
монія відкриття Європейсь кого 
тижня сталої енергії в Україні.

Урочисте відкриття Європейського 
тижня сталої енергії плавно перей
шло в стіни кіноконцертного комп
лексу, де відбулася символічна 
церемонія підписання Угоди Мерів 
новими її учасниками.

Представників 24 українських міст 
особисто вітали заступник голови 
Представництва Європейського 
Союзу в Україні Томас Фреллесен, 
Президент Асоціації «Енергоефек
тивні міста України» Володимир 
Гаразд та керівник Команди 
проекту ЄС «Угода мерів  Схід» 
Крістоф Фрерінг. Всім учасникам 

були вручені пам'ятні плакетки з 
символікою цієї Ініціативи, після 
чого всі учасники торжества 
зробили загальне фото на пам'ять 
про важливу подію. До учасників 
церемонії підписання та інших 
делегатів конференції звернувся 
з промовою пан Т.Фреллесен. Він, 
зокрема, підкреслив, що реалізація 
планів дій сталого енергетичного 
розвитку українськими містами 
є найважливішим, якщо не вирі
шальним фактором на шляху до 
досягнення енергетичної неза
лежності та безпеки України.

Після церемонії підписання відбув
ся пресбрифінг для українських 
журналістів, в якому взяли участь 
панове Т.Фреллесен, В.Гаразд, 
К.Фрерінг, а також заступник голови 

Київської обласної державної ад
міністрації О.Міщенко, міський го
лова Славутича Ю.Фомічев і керів
ник команди підтримки Програми 
ЄС « Угода мерів  Демонстраційні 
проекти » Я.Ваандерс.

Відразу після церемонії підписання 
Угоди мерів розпочала свою роботу 
дводенна міжнародна конферен
ція «Угода мерів та енергоефектив
ність в будівлях: вчора, сьогодні, 
завтра», організована Асоціацією 
«Енергоефективні міста України» 
спільно зі Славутичем за підтримки 
Проекту ЄС «Угода мерів  Схід 2», 
Програми ЄС «Угода мерів  Демон
страційні проекти» та спільно з 
Deutsche Gesellschaft für Interna
tionale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
за дорученням уряду Німеччини. 
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Понад 300 делегатів взяли участь у 
цьому заході.

Перший день цілком був присвяче
ний різним аспектам впро вадження 
політики сталого енер гетичного 
розвитку та ПДСЕР містамипід
писантами Угоди Мерів. В рам
ках чотирьох пленарних сесій  
«Енергоефективність як голов ний 
елемент енергетичної стратегії 
України», «Енергоефективність в 
будівлях: виклики для України і 
практичні уроки від країннових 
членів ЄС», «Енергоефективні рі
шення в системах центрального 
теплопостачання» і «Відновлю
вальні джерела і стійка мобільність: 
виклики і рішення для міст » 
виступили керівник 3го Сектору 
Делегації ЄС в Україні Йоганнес 
Баур, керівник проекту Світового 
Банку/ Міжнародної Фінансової 
Корпорації Софія Лінн, керівник 
Команди проекту ЄС «Угода 
мерів  Схід» Крістоф Фрерінг, 
директор проекту GIZ Крістіана 
Хагенедер, Президент Асоціації 
«Енергоефективні міста України» 
Володимир Гаразд, член групи 
незалежних експертів при Кабінеті 
Міністрів України Карел Гірман, 
заступник керівника проекту Євро
пейського Інвестиційного Бан ку 
Святослав Павлюк, ключовий екс
перт Програми CoMDeP Максим 
Верещак, засновник Польського 
інституту пасивного будівництва 
проф. Гюнтер Шляговскі, менеджер 
програми Demo Ukraine DH/NEFСO 
Ронні Нільссен, міські голови 
міст членів АЕМУ і багато інших 
експертів.

Другий день конференції був не 
менш насиченим, ніж поперед
ній. Зокрема, учасникам випала 
нагода почути виступи найві
доміших українських, польських 
та німецьких експертів в області 
пасивного будівництва, а також 
ознайомитися з деталями ЕСКО
контрактів і проблемами, пов'
язаними з впровадженням енер
гоменеджменту в бюджетному 
секторі міст.

Крім цього, відбулася координа
ційна зустріч проектних команд 
і експертів Програми ЄС «Угода 
мерів  Демонстраційні проекти», 
а також партнерський семі нар 
для представників Держав ного 
агентства України з енергоефектив
ності та енерго збереження і Мініс
терства регіонального розвитку, 
будівництва та житловокому
нального господарства України, 

організований Німецьким това
рис твом міжнародного співробіт
ництва GIZ. Слід зазначити, що 
крім дводенної міжнародної 
конференції АЕМУ в період з 
19 по 25 червня в Славутичі 
проходило понад 50 різноманітних 
заходів, націлених на зміну свідо
мості жителів по відношенню до 
енергії.

Учасники конференції у своїх 
відгуках наголошували на цікавій, 
інтенсивній та винятково пізнава
льній програмі заходу і висловили 
одностайне побажання проводити 
якомога більше подібних зустрі
чей. Адже тільки спілкування, 
обмін досві дом та спільні зусилля 
дають змогу гідно відповісти 
викликам, що постають перед 
нашим сус пільством і країною в 
контексті справжньої енергетичної 
незалежності.
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АЕМУ започатковує новий напрямок у своїй роботі
Згідно з Директивою 2010/31/
EU Європейського Парламенту 
і Ради всі нові будівлі у країнах 
ЄС, почавши з 31 грудня 2020р., 
зво дитимуться лише за стан-
дартом «будівля з майже ну-
льовим спожи ванням енергії». 
Для гро мадських будівель цей 
обов’язковий стандарт почне 
діяти навіть раніше – 31 грудня 
наступного року. У Брюсселі ж 
усе нове будівництво переве дено 
на стандарт «пасивний будинок» 
(питоме енергоспоживання – 
15 кВт∙год/м²∙рік) ще у 2015 
році.

Фактично зовсім поруч, на наших 
кордонах відбувається грандіоз
на революція в архітектурній і 
будівельній галузях, спричинена 
глобальною зміною клімату, в 
яку свій «вагомий» внесок зроби
ли і продовжують робити також 
будівлі.

Що ж на це Україна, яка офіційно 
проголосила курс на Європейський 
Союз, та де офіційно середнє пито
ме споживання енергії в будівлях 
сьогодні – 275 кВт∙год/м²∙рік?

Якщо коротко: як мокре горить. Бо 
навіть серед тих, хто обізнаний зі 
сучасними світовими тенденціями 
щодо будівель, нерідко побутує  
переконання, що все це, звичайно, 
добре, але не для нас – задорого, 
передчасно, може зачекати. Що 
вже казати тоді про пересічного 
українця.

Саме тому для своєї цьогорічної, 
вже ХІ міжнародної конференції 
Асоціація «Енергоефективні міста 
України» обрала тему «Угода мерів 
щодо клімату й енергії та енерго
ефективність будівель: вчора, сьо
годні, завтра». Конференція від
булась 1920 червня у Славутичі,  
місті, що є одним із засновників 

Асоціації.

При доборі промовців виріша
льним критерієм була наявність 
практичного досвіду, зокрема, з 
проектування і спорудження нових 
будівель та комплексної реновації 
існуючих за стандартом «пасивний 
будинок». 

Цьому питанню повністю прис
вятили окрему секцію «Практичні та 
фінансові аспекти термореновації 
будівель та переходу на європейські 
стандарти будівництва» другого 
дня конференції.

Серед доповідачів – невтомний 
попри гарний вік, пасіонарний 
поширювач стандарту «пасивний 
будинок» у Німеччині і поза нею, 
інженер Ґюнтер Шляґовскі, прези
дент Великопольської асоціації 
«Пасивний дім», економіст Бар
тош Крульчик, досвідчена україн
ськонімецька архітектор з 
КиєваШтуттґарта Тетяна Ернст і 
моло да архітектор зі Львова Зоря
на Онишкевич, автор сенсаційно
го, виго товленого за допомогою 
3Dдруку найтеплішого у світі буди
нку українець Максим Ґер бут.

Вельми повчальним і водночас 
таким, що надихає, став для при
сутніх представників україн ських 
міст виступ Міхала Хвас тка, віце
мера польського містеч ка Сломнікі, 
де, почавши з 2010 року, всі нові 
громадські будів лі (спортивні зали, 
центр розвит ку дитини, центр 
надання медич них послуг) будують 
лише за стандар том «пасивний 
будинок». Для цього не треба було 
чекати законів і розпо ряджень 
згори з Варшави, вистачило да
леко глядності й по літичної волі 
місцевого керівника, дещо раніше 
запаленого прист расною лекцією 
Ґюнтера Шляґовсь кого.

Була теж мова і про велику полі
тику: директор департаменту стра
тегічного розвитку Державного 
агентства з енергоефективності та 
енергозбереження України Воло
димир Бучик докладно роз повів 
про останню редакцію Закону про 
енергоефективність будівель (до 
речі, ухваленого Верховною Радою 

через день після конференції у 
Славутичі). Стражденного закону, 
запеклі парламентські баталії  
дов кола якого точились вісім ро
ків, і який, щоб стати справді ді
йо вим, а не просто черговим 
«компромісним» законом, вже 
зараз потребує негайного допра
цювання. Чого, наприклад, вартує 
поняття «економічно доцільний 
рівень енергетичної ефективності 
будівель» без одночасного визна
чення часового горизон ту: вигід
ний сьогодні? через рік? че рез 
десять років, коли тари фи на 
енергію прогнозовано сягнуть зах
мар них порівняно зі сьогод нішніми 
значень?

Найважливіший висновок з конфе
ренції: для якісного стрибка ук
раїнських будівель у ХХІ століття 
необхідно якнайшвидше допо
могти всім здоровим і досі 
розпо рошеним первинним учас
никам цього сектору економіки 
усвідомити взаємну вигоду від 
об’єд нання зусиль на основі прав
дивої, неспотвореної фахової ін
формації, щоби відтак започат
кувати потужний зустрічний рух 
«знизувгору», здатний змусити 
законотворців стати врештірешт 
державниками.

Підсумовуючи: на конференції у 
Славутичі пробито лишень невелику 
дірку в мурі незнання, нерозуміння 
і непорозумінь довкола стандарту 
«пасивний будинок», що існують 
сьогодні в Україні в середовищі 
міських достойників, замовників 
та виконавців. Відтак наше зав
дання на найближче майбутнє – 
розширювати її, аж поки той «мур» 
не завалиться.

Як влучно зазначив під час дискусії 
вищезгаданий Ґюнтер Шляґовскі, 
активні будинки (в сенсі активно
го «пожирання» енергії – прим. 
автора) – для пасивних людей, 
пасивні ж будинки – для людей 
активних, бо найбільше джерело 
дешевої енергії сьогодні – саме 
енергоефективність.

Олег Гарасевич,  
керівник проектів і програм АЕМУ
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Проект «Школа енергії 2.0» в дії.
Після успішного втілення проекту 
«Школа Енергії», наприкінці 2016 
року у 15 найактивніших шко-
лах АЕМУ розпочала реалізацію 
другого етапу проекту - «Школа 
Енергії 2.0».

Стартував проект з підписання 
школами Енергетичних деклара
цій, в яких вони взяли на себе 
зобов’язання впровадити систе
му енергетичного менеджменту, 
інформувати про результати енер
гомоніторингу шкільну громаду, 
пропонувати заходи зі зменшення 
енерго споживання та розповсюд
жувати інформацію серед персо
налу школи, учнів, їх батьків та 
інших зацікавлених осіб. 

Після цього організовано 2 тре
нінги для вчителів під час яких 
вони опанували базові елементи 
енергетичного менеджменту, оз
найомилися із завданнями та 
заходами проекту, налагодили 
співпрацю із енергоменеджерами 
свого міста і технічними експер
тами проекту, а також отримали 
знання як організувати та провести 
Шкі льні дні енергії. Під час одного 
з тренінгів учасникам презенту
вали надзвичайно цікаву і корис
ну добірку навчальних мате
ріалів «Бібліотека Школи Енергії», 
яка була зібрана, опрацьова
на і рекомендована експертом 
О.Гарасевичом до використання 
вчителями у своїй діяльності.

Енергетичні команди, що були 

сформовані вчителем та групою 
учнів у кожній школі, отримали 
спеціально розроблену технічними 
експертами проекту Методологію 
розбудови шкільного енергетич
ного менеджменту та доступ до 
програмного продукту і розпочали 
щоденний моніторинг показників 
енергоспоживання та внесення їх у 
програму.

У березні вийшов перший навчаль
ний відеоролик проекту про пое
тапний процес створення системи 
енергетичного менеджменту на 
прикладі Конотопської спеціалізо
ваної школи №2. У відеоролику 
проводиться огляд завдань мето
дології та інстру ментів, які засто
совуються в новому етапі прое
кту, технічний експерт зна йомить 
із енергетичною деклара цією, 
програмним забезпеченням для 
енер гоменеджменту та розповідає 
про процес зняття даних з лічиль
ників, акцентуючи на най більш 
важливих моментах: час, періо
дичність збору даних і які дані 
моніторяться. Відео розраховане 
на широку аудиторію, зокрема, 
керівників шкіл, вчителів, учнів та 
міських енергоменджерів.

Впродовж зимових місяців технічні 
експерти відвідали всі школи 
проекту. Під час зустрічей, юні 
енергоменеджери презентували 
результати своєї роботи, зокрема, 
розказали як вони виконують 
щоденний енергетичний моніто
ринг. Він полягає у зніманні показ

ників засобів обліку та внесенні 
даних у програмний продукт для 
енергомоніторингу, вимірюванні 
внутрішньої температури і вико
нанні ревізії справності елементів 
внутрішніх інженерних систем 
школи (світильників, водорозбірної 
арматури, зливних бачків тощо). 
Діти з цікавістю опанували нову для 
них програму та проаналізували 
результати використання енергії 
в школі за таблицями, схемами та 
графіками.

Протягом квітнятравня у всіх 
школах проекту прой шли основні 
інфор маційні заходи проекту – 
Шкільні дні енергії. Зокре ма, у 
містах Херсоні, Черка сах, Рівному, 
Краматорську, Коно то пі, Коломиї 
та смт. Глибока – з 18 по 21 квітня, 
у Бердянську – з 21 по 23 квітня, у 
Вінниці та Сумах – з 20 по 27 квітня, 
у Львові, Запоріжжі і Кам’янці
Подільському – з 24 по 28 квітня та 
у Змієві – з 17 по 20 травня.

Впродовж Шкільних днів енергії 
організовувалися різноманітні за
ходи, презентації, виступи, інтерак
тивні ігри, екоквести, відкриті уро
ки, семінари, показові енерге тичні 
аудити приміщень та безліч інших 
цікавинок за допомогою яких юні 
енергоменеджери поши рювали 
інформацію про те, як управляти 
енергоспоживанням, економити 
ресурси і дбати про довкілля. 

Активна фаза проекту завершена 
Енергетичним табором, куди 
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з’їхались понад 100 учасників 
проекту з 15 українських міст, а 
також технічні експерти, таборові 
науковці, виховники та органі
затори – команда АЕМУ. До табо
ру також долучились консультант 
проекту Кіліан Шуберт та пред
ставник проекту GIZ «Ство рення 
енергетичних агентств в Україні» 
Тетяна Пилипчук.

З 26 по 30 червня у затишному і 
комфортному Пансіонаті «Слав
ський», який розташований у 
однойменному курортному міс
течку Славсько, що на Львівщині 
юні енергоменеджери спілкуватися 
між собою, ділися результатами 
реалізації проекту у своїх школах, 
розказували про заплановані 
енергоефективні заходи, брали 
участь у різноманітних майстер
класах, змаганнях, лекціях, а також 
здійснили вихід на гору Захар Бер
кут, щоб помилуватися неймовір
ними краєвидами та зарядитися 
енергією Карпат. Організатори под
бали про різноманітні розважальні 
заходи.

У перший день таборові науков
ці провели дві вступні лекції на 
тему генерації енергії сонця, ви
готовлення сонячних панелей та 
принципів функціонування «ро
зумного будинку». Впродовж 
трьох днів учні займалася виго
товленням навчальнодемонстра
ційних макетів «розумного будин
ку» та автономної фотоелектричної 
установки, які будуть цікавим 
наглядним матеріалом для інших 

учнів шкіл та інших шкіл міста. Під 
керівництвом таборових науковців, 
технічних експертів та вчителів, 
діти власними руками створили 
ці макети, що додало кращого 
розуміння роботи даних систем на 
практиці.

Учасникам Енергетичного табору 
дуже поталанило, адже на другий 
день організатори подбали про 
підйом на крісельній дорозі на 
вершину гори Захар Беркут. Не 
секрет, що серед юних учасників 
були і такі, хто мав перше знайом
ство з Карпатами. Щасливі і зас
маглі юні учасники помилува
лися неймовірними карпатськими 
краєвидами та зарядилися енер
гією Карпат. 

Третій день табору був творчим, 
креативним і захоплюючим. Впро
довж двох годин, надих нувшись 

красою і енергією мальов ничих 
Карпат, учасники малювали це на 
своїх полотнах, а допомагав їм у 
цьому місцевий художник Ярос
лав Ціко, який поділився своїми 
секретами малювання. Ми віримо 
в те, що такі моменти шко лярі за
пам’ятають на все своє життя. 
Окрім цього, кожен день був 
насичений екологічними ігра ми, 
розважальними заходами, спор
тив ними змаганнями, купанням 
в басейні та вечерею на свіжому 
повітрі.

Завершенням табору стало оголо
шення результатів та нагородження 
переможців ІІ етапу проекту 
«Школа Енергії», яке відбулось в 
урочистій атмосфері у приміщенні 
Пансіонату «Славський». 

Головни ми переможцями ІІ ета
пу проек ту «Школа енергії» 
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стали 3 найактив ніші українські 
школи з міст Львова, Запоріж
жя і Коломиї, зокрема, Львівська 
спеціалізована школа «Надія» 
Запорізька спеціальна загально
освітня школаінтернат «Джерело» 
та Коломийській НВК №9 "Школа
природничоматематичний ліцей". 
Впродовж усього проекту вчителі 
Мар’яна Боднар, Олександр Жук 
та Тетяна Гуцуляк і їхні вихованці 
незмінно дивували членів жу
рі професійним виконанням 
завдань проекту, своїми ідеями, 
креативними та творчими під
ходами до реалізації проекту та 
залученням широкого кола своїх 
друзів, партнерів та громади міст 
до Шкільних днів енергії. Інші 
учасники проекту були не менш 
активними та продемонстрували 
свою виняткову компетентність у 
окремих категоріях конкурсу.

23 листопада в Києві проходив 
Форум «Кліматична освіта», який 
зібрав понад 100 освітян, пред
ставників громад ськості, учнівську 
молодь та усіх зацікав лених 
тематикою екологіч ної освіти. 
Родзинкою цьогорічного заходу 
стала панельна дискусія за участі 
молоді на тему їх залученості до 
реалізації шкільних екопроектів. 
В рамках цієї панелі дві школярки 
з львівської школи «Надія»  Анна 
Войтанович та Христина Боднар 
разом з відповідальним вчителем, 
Мар’яною Боднар презентували 
результати реалізації проекту 
«Школа Енергії». Від АЕМУ у захо
ді також взяла участь керівник 
проектів і програм, експерт із 
захисту довкілля, Олена Вітрак та 
4 відповідальних вчителя зі шкіл 
Запоріжжя, Вінниці, Краматорська 
та Черкас  Олександр Жук, Ірина 

Матковська, Олена Мєшкова та 
Людмила Довгаль.

Довідково

Проект «Школа Енергії 2.0» реа
лізується Асоціацією «Енерго
ефективні міста України» за 
підтримки проекту "Створення 
енергетичних агентств в Ук
раїні", що впроваджується ком
панією «Німецьке товариство 
міжнародного співробітництва 
(GIZ) ГмбХ» за дорученням Феде
рального міністерства довкілля, 
охорони природи, будівництва 
та безпеки ядерних реакторів 
Німеччини.

Термін реалізації проекту: грудень 
2016 року  грудень 2017 року.

Для участі у проекті було відібрано 
15 шкіл з усієї України.

Метою проекту є покращення 
енергоефективності та енерго
збереження в школах проекту 
шляхом запровадження енерго
моніторингу та енергоменедж
менту; підняття рівня обізна
ності школярів, а також передача 
їм технічних знань щодо енерго
споживання і поширення набутого 
досвіду в місцевій громаді та 
в інших навчальних і освітньо
виховних закладах.

Детальніше про Шкільні Дні Енер
гії, інші заходи та резуль тати 
проекту  ви можете довідатися 
на офіційному сайті Асоціації 
"Енергоефективні міста України" 
у розділі "Школа Енергії"
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У «Школах Енергії» в Херсоні, Сумах та Коломиї реалізовують заходи з 
підвищення енергоефективності власних будівель.
«Школи енергії» Херсону, Сум та 
Коломиї значно скоротять спожи-
вання енергоресурсів через впро-
вадження енергозберігаючих та 
енергоефективних заходів.

Наприкінці літа команда проекту 
«Створення енергетичних агентств 
в Україні» розглянула подані най
активнішими школами проектні 
пропозиції та обрала школи Хер
сону, Сум та Коломиї для співфінан
сування демонстраційних проектів 
з підвищення енерго ефективності 
будівель.

Серед обраних проектів:

Встановлення модульного індиві
дуального теплового пункту в 
НВК №9 міста Коломиї. 

Встановлення модульного індиві
дуального теплового пункту з по
годним регулюванням, дозволить 
оптимізувати споживання тепло
вої енергії в приміщенні школи, 
створить комфортні умови для 
організації навчального процесу 
та значно скоротить витрати на 
енергоносії. 

Утеплення горищного перекрит
тя І та ІІ прибудови будівлі ЗОШ 
№5 в місті Суми.

Утеплення буде зроблено спеціа
льними матеріалами, здатними під
вищити термічний опір конструкції, 
адже через покрівельні перекриття 
втрачається до 1520 % тепла.
Для утеплення 750 м2 площі буде 
використано базальтовий утеп
лювач товщи ною 20 см, а та кож 
паро та гідроізо ляційні матеріали. 
Окрім того, бу дуть встановлені 
14 вентиляційних приладів з 
рекуперацією тепла у тих примі
щеннях школи, де спостерігаються 
відхи лення від нормативних показ
ники вологості. 

В результаті виконання робіт очі
кується нормалізація темпера
тури та вологості у приміщеннях 
школи, покращиться фізичний стан 
горищного перекриття, знизяться 
тепловтрати через огороджуючу 
конструкцію та, відповідно, скоро
тяться витрати на енергоносії.

218 LED ламп замість ламп роз
жарювання для старого корпусу 
Ан тонівської ЗОШ ІІІІ ступенів 
№21 в місті Херсон.

Завдяки реалізації цих заходів  
підвищиться якість освітлення кла
сів, відбудеться скорочення спо
живання електроенергії та витрат 
на енергоносії. Заміну ламп буде 
здійснено власними силами школи 
та батьківського комітету.

Адміністрація Антонівської ЗОШ 
ІІІІ ступенів №21, батьківський 
та учнівські колективи висловили 
вдячність за можливість реалізації 
цих заходів у їхній школі.«Тепер 
наші учні мають гарно освітлені 
класні кімнати, а найголовніше  це 
економія енергоресурсів. Оскільки 
наша «Зелена школа» є центром 
екологічного виховання учнівської 
молоді. Позитивний досвід із 
впровадженням екологічних енер
гоносіїв навчальний заклад роз
повсюджує серед жителів міста, 
бо це чудовий приклад заощад
ження енергоресурсів»,  зазначає 
директор Антонівської 21 «Зеленої 
школи» Галина Лугова. 

У Коломийській та Сумській шко
лах виконання робіт та монтаж 
обладнання буде здійснено за 
рахунок співфінансування з місь
ких бюджетів та проекту, а у Анто
нівській школі заміну ламп про
ведуть власними силами школи та 
батьківського комітету.

Передбачається, що завдяки реа
лізації проекту у Коломийській 
гім назії на 35% знизяться витрати 

теплової енергії на опалення. 
Очікувана економія складатиме 
179,66 тис.грн. за опалювальний 
сезон або – 86,1 Гкал. теплової 
енергії, що в свою чергу еквіва
лентно – 25 тонам СО2. У Сум ській 
школі річна економія теп лової 
енергії становитиме 34,9 Гкал, еко
номічний ефект   51,24 тис. грн. та 
викиди СО2 ско ротяться на 10,1 тон. 
У Антонівській школі відбудеться 
скорочення споживання енергії на 
93 073 кВт*год, що в грошовому 
еквіваленті становить 47 730 грн. 
щорічно і зменшить викиди парни
кових газів на 40,17 тон. 

Команда АЕМУ сподівається що 
це стане хорошим прикладом 
для наслідування та поштовхом 
для інших шкіл у підготовці своїх 
проектів та пошуку фінансу
вання для реалізації заходів з 
енергозбере ження та енергоефек
тив ності. Адже підвищення енерго
ефективності і раціональне вико
ристання ресурсів має велике 
значення для українських міст та 
для України в цілому.

Реалізація таких заходів стала 
можливою завдяки фінансовій  
під тримці  проекту "Створення 
енер гетичних агентств в Україні", 
що впроваджується компа нією 
«Німе цьке товариство міжнарод
ного співро бітництва (GIZ) ГмбХ» 
за доручен ням Федерального 
мініс терства довкілля, охорони 
природи, будівництва та безпеки 
ядерних реакторів Німеччини в 
рамках реалізації проекту «Школа 
Енергії 2.0».
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АЕМУ реалізує проект «Польсько-норвезька допомога для підвищення 
енергоефективності в Україні».
У лютому 2017 року АЕМУ як 
місцевий партнер розпочала реа-
ліза цію нового проекту «Польсько-
нор везька допомо га для під-
вищен  ня енергоефективності в 
Ук раї ні». Окрім АЕМУ партне рами 
про екту виступають Асоціація 
міст Польщі, Норвезька асоціація 
місцевих та регіональних влад та 
Асо ці ація міст України. Учасни-
ками про екту є 3 міста-члени 
АЕМУ - Тернопіль, Вінниця та 
Жи то мир, а також 2 інших, не 
менш активних мі с та - Коростень 
і Біла Церква. Тривалість проекту 
становить 12 місяців.

Метою проекту є використання 
норвезького досвіду для покра
щення компетенцій працівників 
органів місцевого самоврядування 

польських та українських міст для 
підготовки інвестиційних проектів 
у сфері енергоефективності та 
кліма тичних змін, а також підго
товка типових документів, що 
доз во ляють українським містам 
належ ним чином планувати та 
реалі зовувати інвестиційні проекти 
у сфері енергоефективності.

Серед основних завдань проек ту: 
аналіз Плану дій сталого енерге
тичного розвитку Білої Цер кви та 
вибір 4х об’єктів для залу чення 
коштів приватного інвестора за 
механізмом ЕСКО; орга нізація 
двох навчальних візитів пред
ставників українських міст до міст
побратимів у Польщі та навчальний 
візит у Норвегію; надання містам 
консуль тативної підтримки щодо 

застосування механізму ЕСКО та 
поширення досягнутих  результа
тів у проекті; підготовка пакету 
до кументів для Білої Церкви з ме
тою реалізації послуг з енергосер
вісу в бюджетних установах; 
під готовка публікації щодо досяг
ну тих результатів та поширення 
напрацювань серед інших україн
ських міст, організація підсум кової 
конференції проекту в Києві.

В рамках реалізації проекту упро
довж тижня, з 24 до 28 квітня 
2017року українські міста – учас
ники проекту взяли участь у 
навчальній поїздці до Польщі. У 
рамках насиченої програми учас
ники мали змогу на власні очі 
побачити практику реалізації про
ектів термомодернізації будівель 
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у польських містахпобратимах: 
Кєльце, Краснік, Плоцк, Островєц 
і Хожув. Окрім цього відбувся 
робо чий семінар з керівництвом 
міста Плоцьк, де були присутні 
президент міста та профільні ке
рів ники, представник Асоціації 
Енерджі Сітіз у Польщі. Польські 
міста поділились власним дос
відом реалізації проектів публічно
приватного партнерства, після 
чо го учасники здійснили візити 
на три термомдернізовані обєкти 
із використанням ВДЕ: басейн, 
шко ла та садок. В останній день 
візиту місто Кобилка під Вар
шавою з населенням 20 тис. 
осіб представило свій досвід ро
боти з реалізації проектів пуб
лічноприватного партнерства, а 
саме: будівництво нового кор пусу 
спортивної школи (клас енерго
ефективності А) із сучасним пок
рит тям залу для гри у волейбол, 
баскетбол та скалодром. 

З 5 по 9 червня 2017 року від бувся 
навчальний візит українських міст 
у Норвегію. Метою поїздки бу ло 
отримання норвезького дос віду 
у царині збереження енергії із 
максимальним екологічним ефек
том. В рамках поїздки учасники 
здійс  нили огляд декіль кох об’єктів 
у місті Осло, де впроваджені 
передові енерго зберігаючі та 
екологічні технології. Зокрема, 
делегація здійс нила візит у школу 
Vollebekk. Для українців провели 
екскурсію по енергоефективних 
приміщеннях школи у Осло. 
Окрім того, учасники здійснили 

візит до Центру енергії у Fåberg, 
Ліллехамер. Центр спеціалізується 
на відновлювальній енергії. Для 
того, аби навчати дітей енерго
ощадності, сюди щоденно при
возять групи школярів, які у формі 
гри вивчають особливості води та 
електроенергії, а також проводять 
досліди, під час яких наочно 
бачать як із води утворюється 
електроенергія. 

21 листопада 2017 року в Білій 
Церкві відбувся семінар для 
представників структурних під
роз ділів міської ради щодо 
використання енергосервісних 
кон т рактів з метою реалізації 
проектів підвищення енерго
ефективності бюджетних будівель. 
На зустрічі були присутні експерти 
з Норвегії, Польщі та України, 
зокрема: юридичні консультанти 
Рафал Цєслак, Міхал Ліжевський, 

технічний консультант Микола 
Гутник, фінансовий консультант 
Тетяна Андрієнко, експерт 
проекту з енергозбереження з 
Норвегії  Торфінн Лісфьорд, юрист 
Сергій Сільченко та консультант 
від Асоціації «Енергоефективні 
міста України» Віталій Волков. 
Закордонні експерти детально 
розповіли про власний досвід 
проек тів публічно приватного 
партнер ства у сфері енерго
збереження на прикладі польських 
та норвезьких міст. Зокре ма 
зупини лись на таких питаннях, 
як гарантії кожної сторони, роз
поділ обов’ язків, переваги, виго ди, 
зобов’язання та можливі ризики 
під час реалізації таких проек
тів, а також обговорили тех нічні, 
фінансові та юридичні питання, 
пов’язані із впровадженням енер
го сервісних контрактів. 
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Місто Рені прийняло План дій зі сталого енергетичного розвитку та 
клімату до 2030 року
Починаючи з грудня 2016 року 
АЕМУ у співпраці з проектом  
"Муніципальна енергетична ре-
форма в Україні" USAID розпо-
чала діяльність в рамках проекту 
"Надання допомоги місту- парт-
неру Рені Одеської області з пла-
нування дій сталого енергетич ного 
розвитку", яка включає на дан ня 
консультативної підтримки міста 
щодо підготовки Плану дій зі 
сталого енер гетич ного та кліма-
тичного розвитку (ПДСЕРК). 

23 грудня 2016 року м. Рені приєд
налось до Угоди мерів і тим самим 
взяло на себе зобов'язання по 
ско роченню викидів парникових 
газів до 2030 року щонайменше на 
30% на свої території. 1 і 2 лютого 
2017 року у приміщенні Ренійської 
районної ради відбулась дводенна 
навчальна сесія для представників 
робочої групи з питань розробки 
ПДСЕРК.

Навчальна сесія включала озна
йом лення представників робочої 
групи із загальними принципами 
написання ПДСЕРК, роз робкою 
базового кадастру викидів парни
кових газів, оцінки кліма тичних 
ризиків та вразливостей міста до 
змін клімату, а також заходів з 
підвищення енергоефективності 
у різних секторах та підготовки 
фінан сової рамки і ран жування 
проектів в залежності від рентабе
льності та інших соціальних та 
екологічних факторів.

За результатами навчання робоча 
група визначила сектори для 
оцінки викидів парникових газів 
(житловий, бюджетний, вуличне 
освітлення, транспорт, у т. ч. при
ватний, комунальний і транзит ний) 
та розпочала збір інформації по 
енергоспоживанню та підготов ку 
самого документу. 

Експерти АЕМУ, Віталій Волков та 
Юрій Лягутко, які 11 липня взяли 
участь у презентації проекту до
кументу, звернули увагу пред
ставників міста на те, що лише 
розробки ПДСЕРК недостатньо. 
Необхідно постійно працювати над 
залу ченням коштів і реалізацією 
заходів, прописаних у цьому доку
менті та кожні 2 ро ки подавати 
моніторинговий звіт про їх вико
нання. Для цих цілей порекоменду
вали в штаті міської ради перед
бачити посаду енергоменед жера. 
Практика міст, які вже вже працю
ють в цьому напрямку по казує, що 
такий працівник не тіль ки окуповує 
свою зарплату, але і з часом при
носить реальний прибуток у виг
ляді економії бюд жетних коштів на 
опалення і освітлення. За словами 
секретаря Ренійської міської ради 
Сергія Кобенко, за прийняття 
ПДСЕРК одноголосно проголосу
вали 18 депутатів місь кої ради та 
міський голова Ігор Плехов.

«Початок роботи покладено ще 
за довго до того, як місто стало 
під писантом ініціативи «Угода ме

рів». Весь час працював дорадчий 
комітет, до роботи якого залучено 
представників комунальних уста
нов – надавачів послуг. Усі розу
міли, що це важлива іні ціатива та 
відповідальність, яку місто бере 
на себе. Документ мав повну під
тримку, адже не мав політичного 
підтексту. Всі розуміють, наскільки 
він важливий для міста. Це мож
ливість залучати інвестиції»,  
зазначив пан Кобенко.

Комплексна термомодернізація, 
встановлення індивідуальних теп
лових пунктів, заміна світлових 
конструкцій, заміна дверей – ось 
перелік першочергових заходів у 
багатоквартирних будинках, які 
допоможуть заощадити до 50% 
енергії загалом. Для досягнення 
мети потрібні значні кошти, які 
планується отримати як із бюд
жету, так і шляхом залучення 
грантів. Також місто розраховує на 
підтримку мешканців, власників 
житла. Наявність ПДСЕРК є неод
мінною умовою отримання грантів 
чи кредитів на енергоефективні 
заходи. Впровад ження заходів з 
енерго ефективності дасть змогу 
скоротити перевитрати.

Співпраця влади і громади, направ
лена на енергоефективні заходи, 
допоможе зберегти не лише 
кошти, а й навколишнє природне 
середо вище прекрасного міста 
розташованого на березі річки 
Дунай.
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На початку липня цього року 
АЕМУ розпочала реалізацію про-
екту «Енергоефективне вряду-
вання в Україні». Партнерами 
проекту виступають Словацька 
Асоціація Міжнародної Політики 
(Братислава, Словацька Респуб-
ліка), Регіональний Центр Дос-
ліджень Енергетичної Політи ки 
(Будапешт, Угорщина), Університет 
Масарика (Брно, Чеська Респуб-
ліка), Колегіум Східної Європи ім. 
Я.Новака-Єзьорань ського (Вроц-
лав, Польща). 

Впровадження проекту здійсню
ється за фінан сування Міжна
родного Вишеградського Фонду. 
Триватиме проект до кінця жовтня 
2018 року. Учасниками проекту є 5 
громад із західного регіону Украї
ни: Жовква, Броди, Новояворівськ, 
Дубно та Чортків.

Метою проекту є зміцнення 
взає мин між бюджетним та 
суспільним секторами громад че
рез побудову архітектури довіри 
між організаціями громадянського 
суспільства і місцевим самовря
дуванням та вдосконалення уже 
налагоджених механізмів. Впро
вадження проекту передбачає 
проведення тренінгів і стажувань 
для представників ОМС та акти
вістів місцевих ОГС у регіоні 
Вишеградської Четвірки з акцентом 
на передачі набутого досвіду у 
цих країнах. Проект націлений на 
навчання та підготовку місцевих 

лідерів та активістів ОГС у царині 
енергоефек тивності, енергетичного 
планування, енергоменеджменту. 
Адвокасі та моніторинг будуть 
одними із най важливіших елемен
тів проекту. У діяльність проекту 
включено інноваційний елемент, 
який полягає у написанні проектних 
пропозицій бенефі ціарами проек
ту, що стосуватимуться покра щення 
ситуації з ефективним використан
ням енергії на локальномк 
рівні.

У рамках реалізації проекту 25 
липня у Львові та 2122 вересня 
у Жовкві проведено два тренінги 
з впровадження системи енерго
менеджменту для п’яти міст 
проекту. З учасниками тренінгу 
працював словацький тренер  
енергоменеджер м.Трнава Матуш 
Шкварка. В ході навчання були 
розглянуті актуальні проблеми, 

що стосуються практики енергоме
неджменту в Словаччині, тех
нічних та адміністративних рі
шень в енергомоніторингу та 
енергоменеджменті, а також за
собів і методів, що використо
вуються в повсякденній роботі 
енергоменедже ра міста.

Учасники тренінгу також мали 
можливість побачити енергозбері
гаючі заходи, що були впроваджені 
у м. Жовква в рамках інших проектів, 
а саме: повне теплове відновлення 
дитячого садка, дві котельні, які 
були переведені з газу на дерев'яні 
чіпси, індивідуальні точки нагріву в 
житлових будинках та клас підви
щення енергоефективності у місце
вій школі, де для навчальних цілей 
встановлено деякі поновлювані 
джерела енергії, рекуперативне 
обладнання та інші сучасні 
пристрої.

Асоціація «Енергоефективні міста України» реалізує проект 
«Енергоефективне врядування в Україні»
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Підтримка ініціативи Угода мерів в Білорусії (Strong CoM)
У травні 2016 року Асоціація 
«Енергоефективні міста України» 
спільно з Міжнародним еко-
логічним об’єднанням «Еко-
партнерство» (Республіка Біло-
русь) та Балтійським екологіч ним 
форумом Німеччини розпочала 
реалізацію проекту «Підтримка 
ініціативи Угода мерів в Білорусії» 
(Strong CoM). Проект реалізується 
за фінансової підтримки Європей-
ського Союзу. Період реалізації 
проекту: 2016 - 2019 роки.

Мета проекту полягає у зміцненні 
спроможності організацій грома
дянського суспільства брати участь 
у формуванні та забезпеченні до
тримання місцевої і національної 
політики щодо енергії і зміни 
клімату. 

За період з 2011 року до Угоди 
мерів долучилось понад 10 білору
ських міст, і в більшості випадків 
це було ініційовано організаціями 
громадянського суспільства. 

В Білорусі відсутні ділові контакти 
між підписантами Угоди мерів та 
їхня взаємодія з організаціями 
громадянського суспільства і дер
жавною владою.

Проект StrongCoM зосереджується 
на розбудові потенціалу громад
ських організацій компетентно 
і кваліфіковано брати участь у 
формулюванні екологічної політи
ки й управлінні природними ре
сурсами, співпрацювати під час 
прийняття рішень із ключових 
питань та представляти інтереси 
громадян і громад у дискусіях і 

дебатах стосовно довкілля і сталого 
розвитку. Проект продемонструє 
як недержавний сектор може 
тісно й успішно співпрацювати із 
владою.

Цілі проекту: 

1. Покращити спроможність 
місцевих організацій громадян
ського суспільства взаємодіяти 
з місцевими органами влади й 
іншими зацікавленими сторонами 
задля впровадження Угоди мерів 
та ініціювати долучення до неї 
нових підписантів;

2. Надавати підтримку міс
цевим органам влади для забез
печення успішного виконання ними 
поточних і майбутніх зобов’язань по 
Угоді мерів у співпраці з місцевими 
організаціями громадянського сус
пільства та іншими зацікавле ними 
сторонами;

3. Розробити і впровадити 
інструменти громадської участі 
в політичному діалозі між орга
нізаціями громадянського суспі
льства та посадовими особами, які 
приймають рішення і відповідають 
за енергоменеджмент;

4. Посилити налагодження 
ділових контактів між органі
заціями громадянського суспіль
ства та їхню участь у діалозі з 
державними органами влади щодо 
енергії та клімату. 

Проект включає діяль ність:
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Для організацій громадянського 
суспільства:

• Програму вишколу з роз
будови потенціалу та підтримку 
участі організацій громадянського 
суспільства в моніторингу впровад
ження Планів дій щодо сталої 
енергії і клімату на місцевому 
рівні,

• Фінансову підтримку міс  
цевих пілотних ініціатив громад
ських організацій в рамках Угоди 
мерів (6 ініціатив до 10 000 
євро), 

• Навчальний візит у міста 
ЄС  підписанти Угоди мерів,

• Участь у прийнятті рі шень 
стосовно енергії і клімату на місце
вому й національному рівнях

 Для органів місцевої влади:

• Програму вишколу з розбу
дови потенціалу та консультаційну 
підтримку створення  і впровад
ження Кадастру базових викидів 
та Плану дій щодо сталої енергії і 
клімату,

• Навчальний візит у міста 
ЄС  підписанти Угоди мерів,

• Фінансову підтримку пілот  
них ініціатив місцевих органів 
влади в рамках Угоди мерів (45 
ініціатив вартістю до 40 тисяч 
євро),

• Проведення місцевих фо
румів, Днів сталої енергії, круглих 
столів

 Для фахівців:

• Аналіз найкращих практик 
європейських міст в рамках Угоди 
мерів, застосовних у Білорусі, 

• Здобуття знань і навичок зі 
створення на місцевому рівні Када
стрів базових викидів та Планів дій 
щодо сталої енергії і клімату,

• Допомогу білоруським 
містам у виконанні зобов’язань за 
Угодою мерів. 

Робота, виконана АЕМУ у 2017 
році:

2425 січня в Мінську О.Гарасевич 
та В.Волков провели тренінг з 
організації і проведення Днів ста
лої енергії та розбудови потен
ціалу міст для їхньої успішної 
участі в Угоді мерів для представ
ників білоруських містпідписан
тів Угоди мерів і громадських 
організацій.

19 вересня М. Приступа провела 
скайпконференцію для білору
ських експертів з написання Пла
нів дій зі сталого енергетич ного 
розвитку, а також низку інди
відуальних консультацій з цього 
питання впродовж вересня.

2329 вересня О.Гарасевич у 
складі білоруської делегації взяв 
участь у навчальній поїздці до 
містпідписантів Угоди мерів, що 
нині є лідерами цієї магістральної 
європейської ініціативи: німецьких 
Фленсбурґа, Бремена і Гамбурґа та 
данського Сондерборґа.

Зараз триває підготовка до 
наступної конференції в Мінську, 
запланованої на лютий 2018 
року для білоруських учасників 
проекту.
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«Угода мерів – Демонстраційні проекти» (CoM-DeP): кращі практики 
енергоефективних проектів в Україні.
Програма ЄС «Угода мерів – Де-
монстраційні проекти» (CoM-DeP) 
започаткована для невеликих (до 
200 тис. населення.) міст-підпи-
сантів загальноєвропейської ініці-
ативи «Уго да мерів» для впро-
вад ження Планів дій зі ста лого 
енер гетичного розвитку та кліма ту. 
Програма фінансується Європей-
сь ким Союзом та надає підтримку 
22 Підписантам з країн Східного 
партнерства у процесі реалізації 
ПДСЕРК.

В Україні впроваджуються 11 де
монстраційних проектів у містах 
Вознесенськ, Гола Пристань, До
лина, Жмеринка, Жовк ва, Коно
топ, Краматорськ, Мена, Новово
линськ, Самбір, Славутич. 

Проекти спрямовані на: впро
вадження енергоефективного ву
личного освітлення, модернізацію 
громадського транспорту, модер
нізацію систем теплопоста чання, 
термомодерні зацію буді вель.

Кожним містом підписано з Євро
пейською Комісією грантові угоди. 
Загальний запланований обсяг фі
нансування грантів в Україні ста
новить 8,2 млн. євро.

Стан реалізації проектів у 2017 
році:

Скорочення енергоспоживання 
та викидів СО2 в житловому 
секторі міста Долина, розмір 
гранту - 772 579 євро.

За повідомленням комунікаційного 

менеджера проекту, у 2017 році 
майже повністю завершено роботи 
по будинках IIї черги (тобто тих, які 
подавалися на загальнонаціональ
ний тендер). Це, зокрема, житлові 
будинки по прос пекту Незалеж
ності,17, по Б.Хмельницько го,21А 
і по Грушев ського, 26В.

Якщо проаналізувати виконання 
робіт по проекту, то станом на 
2017 рік повністю утеплені фасади 
будинків по вул.Грушевського,19 
і вул.Пушкіна,7; по вул.Облески,2 
фасад утеплений на 70%, а цоколь 
вже до цього був утеплений самим 
ОСББ; будинок по вул.Полуванки,30 
все ще в процесі робіт з утеплення 
фасаду, а утеплення цоколя запла
новано на наступний рік; утеплені 
цоколі будинків по вул.Пушкіна,9 
і 10, а також майже повністю  в 
будинку по вул.Грушевського,20; 
почалися роботи в будинку по вул.
Пушкіна,6.

Підвищення енергоефективності 
будівель навчальних закладів в 
м.Конотоп, розмір гранту - 400 
000 євро.

Реконструкція садка здійснюється 
комплексно, на кінець року пов
ністю замінені вікна та виконані 
штукатурні роботи по відко сах, 
завершується монтаж металочере
пиці і підшивки покрівлі, облашту
вання жолобів для від ведення до
щової води, пов ністю утеплені 8 
фа садів з 12. Встановлення сучас
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ної системи рекуперації було за
вершальним етапом робіт по ре
конструкції дитя чого садка №10 
«Ялин ка», які були заплановані на 
2017 рік.

Для повної готовності об'єкту в 
2018 році буде утеплений цоколь і 
4 фасади з 12 існуючих.

Після досить тривалого розгляду 
державною експертизою погодже
но проектнокошторисну докумен
тацію з реконструкції будівлі міської 
гімназії. Сьогодні місто отримало 
позитивний висновок. Наступні 
кроки  тендерні процедури і вико
нан ня будівельних ро біт.

Муніципальні партнерства для 
підвищення енергоефективності 
в містах Самбір та Жовква, роз-
мір гранту – 699 788,91 євро.

Після закінчення робіт з монтажу 
декоративного підсвічування на 
будівлі Церкви Різдва Пресвятої 
Богородиці в Самборі, які увійшли 
в завершальну фазу, учасникам 
проекту залишиться всього один 
об'єкт, який поставить фінальну 
крапку в цьому дуже важливому 
для міста проекті. Останнім об'єк
том стане міська Ратуша. 

На кінець року вже закінчені всі 
роботи з модернізації загальної 
мережі вуличного освітлення. За 
результатами реалізації проекту 
замінено приблизно 27% загальної 
мережі вуличного освітлення і 
50% освітлювальних приладів. 
Зокрема, замінено понад 25 км 
електромережі, старі світильники 

замінені на світлодіодні. Крім цього, 
замінені щити живлення вуличного 
освітлення на шафи управління 
вуличним освітленням.

Реалізація першого етапу про-
цесу модернізації муніципальної 
котельні та системи центра-
льного опалення у місті Жовква, 
розмір гранту - 688 000 євро.

Успішна реалізація проекту з 
дотриманням європейських стан
дартів неодмінно дає відповідний 
ефект. За повідомленням менед
жера місцевого проекту, вже в 
листопаді, завдяки впровадженню 
енергоефективних заходів привели 
до економії теплової енергії на 
60,2% і електричної енергії на 
10,1% в порівнянні з аналогічним 
періодом попередніх років.Але 
найголовніше: діти в садочку 
перебувають в комфортних і здо
рових умов, що є найголовнішим 
кінцевою метою Угоди мерів.

У кінці жовтня експерти і ко
ман да проекту відвідали дошкі
льний навчальний заклад №2, де 
завершені роботи по реконструк
ції з впровадженням енергозбе
рігаючих технологій, а також ко
мунальні будинки, де встановлені 
індивідуальні теплові пункти. Так, 
зокрема, експерти оглянули вікна, 
які були замінені, систему венти
ляції, теплу підлогу, сонячний ко
лектор, індивідуальний тепловий 
пункт. За даними команди проекту, 
економія енергоресурсів уже в пер
ший місяць опалювального сезону 
склала 65%.

Зниження рівня енергоспоживан-
ня в приміщеннях лікарень міста 
Воз несенськ, розмір гранту - 635 
458 євро.

Проект націлений на модернізацію 
будівель поліклініки та педіат
ричного відділення Вознесенської 
лікарні з метою зниження енер
госпоживання, а також демон
страції ефективного вико ристання 
відновлюваних джерел енергії. 
На кінець року розробле на про
ектнокошторисна доку мента ція 
на проведення енергоефективної 
модер нізації двох будівель. За 
українським будівель ними прави
лами проекти повинні проходити 
комплексну буді ве льну експертизу 
перед почат ком виконання робіт. 
Проект модернізації будівлі педі
атрії отримав позитивний висно
вок державної експертизи. Про ект 
модернізації поліклініки знахо
диться на погодженні.

Проектом по комплексній енер
гоефективній модернізації будинку 
педіатрії передбачено: утеплення 
стін; модернізацію системи освіт
лення будівлі; модернізацію сис
те ми водопо стачання та водо
відведення; установку системи 
дис петчеризації; інші загальнобуді
вельні та ремонтні роботи.

EnergyGo: Реалізація Плану дій зі 
сталого енергетичного розвитку 
міста Жмеринка, розмір гранту - 
727 560,65 євро.

В рамках реалізації проекту в 
дитячому дошкільному закладі №3 
завершені роботи з облаштування 
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вимощення, яка стане перешкодою 
впливу на фундамент будівлі грун
тових і дощових вод, які, в свою 
чергу, здатні за певний час підмити 
фундамент, а також підходять до 
кінця роботи по монтажу пожежних 
евакуаційних виходів.

З метою захисту поверхні фасаду 
будівлі в тому випадку, якщо до 
настання холодного періоду не 
буде завершено весь цикл оздоб
лювальних фасадних робіт, в ДДЗ 
№4 завершуються роботи по 
консервації фасаду на зиму.

Перший етап на шляху до вико
ристання відновлюваних дже рел 
енер гії у місті Нововолинськ, роз
мір гранту  1 037 062,41 євро.

Упродовж року було завершено ро
боту над проектнокошторисною 
документацією нового дизайну 
про екту, згідно з яким основну 

увагу зосереджено на повній ком
плексній модернізації Новово
линської ЗОШ №7 і встановленні 
на ній відновних джерел енергії. 
Доку ментація передана Команді 
підтримки для погод ження.

Пілотний демонстраційний про-
ект міста Славутич - модер-
нізація двох муніципальних об’ єк-
тів, які утримуються за рахунок 
бюджетних коштів, розмір гран-
ту - 721 937 євро.

У Славутичі завершено роботи з 
термомодернізації школи №2 та 
дитсадка №1. Роботи виконувалися 
компанією «УкрпромбудБ», яка 
була обрана шляхом проведення 
відкритих торгів через систему 
елек тронних закупівель «Prozorro». 
На обох об'єктах виконано ком
плекс ремонтних та робіт з вико
ристанням сучасних будіве льних 
технологій і якісних мате ріалів. 

Здійснено повну заміну старих 
вікон на енергозберігаючі, фасади 
утеплено мінеральною ва тою, 
влаштовано відкоси всередині буді
вель, утеплено наземну і під земну 
частини цоколів, у школі встанов
лено нову систему венти ляції та 
індивідуальний теп ловий пункт. 
Сьогодні заклади мають сучасний і 
привабливий вигляд та вже почали 
суттєво еко номити енер гетичні і 
фінансові ре сур си.

Введення економічно обґрунто-
ваної моделі сталого енерге-
тичного розвитку системи опа-
лення на прикладі теплового 
району міста Гола Пристань, 
розмір гранту - 700 000 євро.

Проект зосереджений на термо
модернізації теплового району, в 
який входять школа №1, дитячий 
садок №1 і котельня, яка опалює 
ці заклади. У 2017 році основні 
роботи були зосереджені на школі 
та реконструкції котельні.

Команді проекту вдалося:

 значно зменшити втрати тепла че
рез підлогу, утепливши підземну 
і надземну частину цоколя; по пе
риметру школи влаштували нове 
вимощення, яке буде захищати 
будівлю від підмивання;

 замінити 140 вікон і 3 дверей на 
нові енергозберігаючі, з високим 
коефіцієнтом опору теплопере дачі; 
 очистити горище від сміття і 
керамзиту, який виконував роль 
утеплювача; відремонтувати гнилі 
балки і утеплити перекриття горища 
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спіненим поліуретаном.

Візуально ці заходи не дуже поміт
ні і естетичного задоволення, див
лячись на школу, поки не отримуєш, 
але в приміщеннях школи стало 
знач но тепліше і комфортніше 
навчатися.

Також в 2017 році провели модер
нізацію котельні: встановили два 
нових твердопаливних котла, об
лаштували автоматизовану систе
му подачі палива і замінили внут
рішню систему опалення. А вже в 
наступному році замінять тепло
траси і проведуть реконструкцію 
внутрішньої системи опалення в 
школі і дитячому садку.

За цей рік в рамках проекту вдалося 
виконати більшу частину робіт, 
що вже сьогодні дає можливість 
дітям навчатися в комфортному 
мікрокліматі.

Модернізація підстанції міського 
електротранспорту у м. Крама-
торську, розмір гранту - 985 
662,72 євро.

Проект в Краматорську вступив в 
завершальну фазу. Головним зав
данням залишається підготовка 
майданчика для монтажу модулів 
тягової підстанції.

Для реалізації цього завдання був 
оголошений тендер, перемогу в 
якому одержало ТОВ "Моноліт 
Центр" з Харкова. У листопаді від
бувалась підготовка всієї необхід
ної документації для отримання 
дозволу на початок робіт щодо 
підготовки монтажного майдан
чика, де будуть встановлені модулі 
підстанції. Самі роботи розпоча
лися у грудні, очікується, що ста
ном на березень 2018р. тягову 
підстанцію буде змонтовано та 

підк лючено.

Модернізація вуличного освіт-
лення в місті Мена, розмір гран-
ту - 500 000 євро.

Модернізація вуличного освітлен
ня в місті Мена спочатку була зап
ланована шляхом монтажу 1403 
LED світи льників, 1072 з яких  за 
рахунок гранту Євросоюзу.

Частина світильників була вста
новлена в 20152016 роках. Для 
проведення подальших робіт 
оголошено відкриті торги через 
систему електронних закупівель 
«Prozorro», однак, з певних пра
вових та технічних причин вони 
не відбули ся. Станом на кінець 
року тендерна документація 
вико нана в повному обсязі і 
проходить експертизу. Після її 
узгодження буде оголошено новий 
тендер.
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Сталий енергетичний розвиток громад Львівщини: шлях до успіху
В рамках Міжнародного Еконо-
мічного Форуму 27 жовтня 2017 
року на Арені «Львів» Асоціація 
«Енерго ефективні міста України у 
спів праці з Львівською облдерж-
адміністрацією органі зували та 
провели секцію «Сталий енер ге-
тичний розвиток громад Львів-
щини: шлях до успіху». 

Захід пройшов за участі націо
нальних профільних екс пертів, 
представників урядових структур, 
бізнесу та безпосередньо муніци
палітетів Львівщини.

Модераторами та ключовими 
спікерами були національний 
експерт Проекту ЄС Угода Мерів 
– Схід в Україні Оксана Кисіль та 
ключовий експерт Програми ЄС 
"Угода мерів  Демонстраційні 

проекти" (СoМDeР) Максим 
Верещак. 

З доповідями перед присутніми 
також виступили директор де
партаменту ПЕК та енергозбе
реження Львівської ОДА Михайло 
Мельник, заступник виконавчого 
директора Асоціації "Енергоефек
тивні міста України" Мар'яна 
Приступа, співзасновник ГО "Gre
encubator" Андрій Зінченко, 
президент МБО “Центр сприяння 
житловим та муніципальним 
реформам”, експерт проекту “Ро
зумне енергоспоживання задля 
добробуту громад Львівщини” 
Володимир Шимкін, депутат 
Верховної Ради України Лев Під
лисецький, директор департа
менту відновлюваних джерел 
енергії Держенергоефек тивності 

Юрій Шафаренко та інші.

Протягом дня учасники мали 
змогу ознайомитись із ключовими 
ініціативами та інструментами 
для реалізації сталої енергетичної 
політики у Львівській області, 
механізмами фінансування заходів 
з підвищення енергоефективності, 
законодавчими ініціативами, а 
також почули про досягнення 
та перспективи відновлюваної 
енергетики в Україні, зокрема на 
Львівщині.



23

Вісник Асоціації "Енергоефективні міста України" — 2017

Відозва АЕМУ до Верховної Ради і Кабінету Міністрів України
Сьогодні в Україні ми є свідками 
й учасниками ще не до кінця 
усвідомлених тектонічних циві-
лізаційних зсувів у багатьох важ-
ливих царинах, що заторкують 
наше повсякденне життя. Зок-
рема, відходить в небуття «епоха» 
тих, хто заробляв мільярди на 
нашому незнанні, продаючи масо-
вому українському споживачеві 
природний газ за завищеними 
цінами.

Починає хитатись земля під но гами 
й тих, хто користаючи з рин кової 
кон’юнктури і знову ж таки нашої 
необізнаності, вирішив зір вати 
великий куш та пропонує низь
коякісне з погляду енергоефек
тивності житло, маскуючи його 

майбутні проблеми привабливим 
фасадом. Задекларований бо 
Украї ною стратегічний курс на 
європейську інтеграцію означає 
неминуче запровадження високих 
стандартів енерге тичного функціо
нування як для нових будівель, так 
і вже існуючих.

Саме тому лобі скоробогатьків у 
Вер ховній Раді, з 2009 року по
чав ши, чинить запеклий опір 
ухваленню Закону України про 
енергоефективність будівель.  

Стало відомо, що 20 червня 
український парламент планує 
розглянути у другому читанні 
проект 4941д ЗУ «Про енерго
ефективність будівель», а також 

проекти 5598 ЗУ «Про фонд енер
гоефективності», 4901 ЗУ «Про 
комерційний облік комунальних 
послуг» та 1581д ЗУ «Про житлово
комунальні послуги».

Нижче подаємо Відозву Асоціації 
«Енергоефективні міста України» до 
Верховної Ради України і Кабінету 
Міністрів України, надіслану з 
цього приводу Голові Верховної 
Ради Андрію Парубію, головам 
депутатських комісій, фракцій і 
груп та Прем’єрміністру України 
Володимиру Ґройсману.

7 листопада у Києві відбулися поза-
чергові Загальні збори Асоціації 
“Енергоефективні міста України”. 
Збори було проведено згід но з рі-
шенням Правління АЕМУ від 12 
жовтня ц.р., яким, зокрема, було 
підтверджено висновки Конкур-
сної Комісії з відбору кандидата 
на посаду виконавчого директора 
АЕМУ.

Із вступним словом до присутніх 
місь ких голів та представників міст 
звернувся Президент АЕМУ Воло
димир Гаразд. Він зазначив, що 
уперше з часів заснування Асоціації 
відбувся відкритий конкурс на 
цю відповідальну посаду, у якому 
взяли участь десять кандидатів, 
у тому числі й зза кордону. В 
резу льтаті дводенної роботи 
Конкурсної Комісії до пропозиції 
рекомендувати Загальним зборам 
було одноголосно відібрано Свя
тослава Павлюка – експерта ЄІБ 
та (за сумісництвом, упродовж 
2 років) керівника Київського 
представництва АЕМУ. Святослава, 
підкреслив п. Гаразд, у містах 
АЕМУ зайвий раз представляти 
немає сенсу, оскільки його там 
знають достатньо добре, проте 
важливо, аби сам кандидат роз
повів про власне бачення основних 
напрямків роботи АЕМУ на най
ближчу перспективу та окреслив 
свої перші кроки на цій посаді.

У свою чергу, С.Павлюк стисло 
описав програму своєї роботи та 
нап рямки подальшого розвитку 
Асоціації, її потенціалу і головних 
стратегічних ініціатив. Виступ кан
дидата викликав пожвавлення 
се ред учасників зборів та ряд 
запитань від них, на які Святослав 
дав вичерпні відповіді. Результат 
голосування був закономірним: 
учасники одностайно підтримали 
кандидатуру С.Павлюка на посаду 
вико навчого директора АЕМУ та 
оплесками привітали його. В.Гаразд 
теж привітав нового керівника 
дирекції та висловив подяку тепер 
уже попередньому директору, 
А.Кирчіву за тривалу плідну працю 
на цій посаді і досягнуті здобутки 
для АЕМУ.

На виконання другого пункту по
рядку денного Зборів учасники 

також одностайно підтримали про
позицію Правління щодо прийняття 
до складу АЕМУ трьох нових членів 
– міст Березань (Київської області), 
Володимирець (Рівенської області) 
та Мерефа (Харківської області). 
Таким чином, згідно з рішенням 
Загальних збо рів, АЕМУ віднині 
налічує вже 78 містчленів.

На завершення заходу із концеп
цією муніципальної енергетичної 
платформи перед присутніми вис
тупила Оксана Кисіль – націона
льний експерт для України Про екту 
ЄС Угода мерів Схід. Вона, зокрема, 
звернула особливу увагу на роль 
АЕМУ, як національної Структури 
підтримки Угоди, у цій платформі, 
та закликала міста до активнішої 
співпраці, ініціативності і креатив
ності на шляху до влас ного сталого 
енергетичного розвит ку.

В АЕМУ – новий виконавчий директор
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Голові Верховної Ради України 
Андрію Парубію 
Прем’єр -міністру України 
Володимиру Ґройсману 
 

ВІДОЗВА АСОЦІАЦІЇ «ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ МІСТА УКРАЇНИ» 
до ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ та КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 

З огляду на: 

 глобальну зміну клімату,  спричинену глобальним потеплінням, наслідки якої дедалі відчутніші в 
Україні, 

 масове використання викопного палива, як головний чинник надмірних викидів в атмосферу СО₂ та 
інших парникових газів, 

 найбільший внесок у виникнення цієї ситуації саме міських житлових і  громадських будівель, як 
найбільшого споживача традиційних енергоносіїв (головним чином, для потреб опалення), 

 неприпустиме марнотратство енергії під  час опалення через низьку якість будівель в Україні, 
близько 90% яких споруджено до 1991 року, 

 унікальність будівель, як життєво важливого продукту людської діяльності з одним із найдовших 
термінів експлуатації, що має відчутний вплив на людське здоров’я і якість природного довкілля, 

 майбутню масштабну відбудову зруйнованих московським окупантом населених пунктів на сході 
України,  

та спираючись на: 

 Паризьку угоду в межах Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату, ратифіковану Україною, 
 Концепцію реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року, схвалену 

урядом, 
 Енергетичну стратегію України до 2035 року, схвалення якої очікується,   
 Національний план дій з енергоефективності до 2020 року, підготовлений Україною, як Договірною 

Стороною Енергетичного Співтовариства, 
 офіційний курс України на повноцінне членство в ЄС, що передбачає імплементацію європейських 

енергетичних стандартів і норм до українського законодавства (цьому сприятиме скоре завершення 
ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом), 

 напрацьований досвід країн-членів ЄС із приготування до переходу на обов’язковий стандарт 
«будівля з майже нульовим споживанням енергії» для всіх нових будівель з 31 грудня 2020 року (для 
громадських будівель – з 31 грудня 2018 року) згідно з Директивою Європейського парламенту та 
Ради 2010/31/ЄС, 

ми, міські голови 72 міст-членів Асоціації «Енергоефективні міста України» та 110 українських міст-
підписантів Угоди мерів задля клімату й енергії, офіційною структурою підтримки якої в Україні є 
Асоціація, вважаємо, що: 

 подальше нарощування  енергетичних потужностей в Україні має сенс лише за умови врахування всіх 
можливостей зменшення попиту на енергію через радикальне підвищення ефективності її 
використання, насамперед, у секторі будівель (як уже збудованих, так і майбутніх), 

 наявні сьогодні новітні архітектурні вирішення та будівельні технології, матеріали і конструкції 
дозволяють докорінно змінити дотеперішню практику термореновації фонду будівель та нового 

Aсоціація «Енергоефективні міста України»
 

E
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будівництва без потреби наступних інтервенцій в міру подорожчання традиційних енергоносіїв, 
оскільки їхнє споживання відразу спадає до мінімуму, що уможливлює повний перехід на 
відновлювані джерела енергії, 

та звертаємось до центральних органів законодавчої і виконавчої влади – Верховної Ради України та 
Кабінету Міністрів України – з одностайною вимогою забезпечити якнайшвидше допрацювання, ухвалення, 
а відтак неухильне виконання комплексу необхідних законів, спрямованих на подолання затяжного 
зволікання з вирішенням проблеми незадовільної енергоефективності будівель, а саме: 

 4941-д «Про енергоефективність будівель», 
 5598 «Про фонд енергоефективності», 
 4901 «Про комерційний облік комунальних послуг», 
 1581-д «Про комунальні послуги», 

а також наступних підзаконних актів. 

Даний комплекс законів повинен забезпечити: 

 сучасні державні енергетичні стандарти і норми нового будівництва та глибокої термореновації вже 
зведених будівель із зазначенням конкретних термінів їхнього запровадження,   

 дієвий контроль за їхнім дотриманням та посилену відповідальність за неналежне виконання 
будівельних/термореноваційних робіт і корупцію, 

 обов’язкову енергетичну сертифікацію будівель, як важливого чинника формування їхньої ринкової 
вартості, 

 преференційне фінансове стимулювання добровільного завчасного переходу на нові стандарти як 
виконавців, так і замовників через продаж кращих ділянок під забудову за меншу ціну, зменшення 
податкової ставки, отримання кредиту на більш вигідних умовах, компенсацію відсотків по кредитах 
тощо,  

 високоякісне кадрове та науково-технічне забезпечення архітектурної і будівельної галузей через: 
 запровадження нових та оновлення старих навчальних програм і спеціальностей у профільних 

закладах вищої і професійно-технічної освіти, 
 організацію курсів підвищення кваліфікації для різних категорій фахівців із обов’язковим 

складанням підсумкового іспиту для отримання відповідного свідоцтва державного зразка, 
 всебічну підтримку та заохочення до технічної творчості і винахідництва в галузі архітектури й 

будівництва, 
 виховання добре обізнаного, вимогливого замовника за допомогою регулярних масових 

інформаційних і освітніх кампаній  з питань енергоефективної реновації будівель та 
енергоефективного будівництва. 

Окрім очевидних вигод – зменшення видатків на енергію й обслуговування будівель, послаблення 
антропогенного навантаження на довкілля впродовж усього циклу існування будівлі та забезпечення 
комфортного і здорового середовища для її користувачів –  комплексне виконання такої програми дасть ще й 
потужній поштовх для підприємництва, пов’язаного з архітектурною і будівельною галузями, сприяючи 
масовому створенню нових робочих місць. 

Подальше ж зволікання із вирішенням цих питань 
остаточно відкине нашу країну на десятиліття назад! 

 

За дорученням міських голів вищезгаданих міст                                         

 

Володимир Гаразд 

Президент Асоціації «Енергоефективні міста України», 
міський голова Долини 
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