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Дорогі читачі!

Вісник АЕМУ, який Ви зараз тримаєте у руках – це не лише 
стисла розповідь про перше десятиліття напруженої і плід-
ної праці Асоціації. Це історія становлення і впровадження 
політики сталого енергетичного розвитку у громадах Укра-
їни, які вирішили назавжди відійти від пост-радянської 
споживацької парадигми. Дбайливе і ощадне ставлення 
до енергоресурсів, уміння їх ефективно споживати з мак-
симальною користю для громадян, їхнього комфорту та 
безпеки, стали для цих міст основою стратегій розвитку. 
Без зайвої скромності можна стверджувати, що саме з 
цього кроку (і йому подібних у інших царинах) почався не-
зворотній шлях повернення України до Європи, адже ста-
ти частиною єдиного цілого можна лише через безумовне 
прийняття цінностей і стандартів, властивих цьому цілому. 
Розпочалися й відповідні зміни на загальнодержавному 

Володимир Гаразд, 
Президент Асоціації 

«Енергоефективні міста України»

ВСТУПНЕ СЛОВО
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рівні, які стали особливо помітними в останні роки.  Значна 
частина ідей та рішень, запропонованих у муніципалітетах, 
виявилися ефективними механізмами, вартими поширення 
та впровадження у всіх без винятку громадах. До таких, на-
самперед, можна віднести систему муніципального енер-
гоменеджменту, методику покрокового впровадження якої 
було розроблено та апробовано саме фахівцями Асоціації. 
Перші енергоменеджери невдовзі самі стали допомага-
ти своїм колегам з інших міст освоювати ази тоді ще дуже 
екзотичної професії. У цьому контексті слід з особливою 
вдячністю згадати стратегічне бачення і титанічні зусилля 
натхненника і першого виконавчого директора АЕМУ Ана-
толія Копця, який не втомлювався при кожній нагоді на всіх 
рівнях наголошувати на необхідності вміння управляти ре-
сурсами громад. Саме завдяки йому, а також партнерській 
підтримці європейської асоціації „Energy Cities” у 2009р. 
перші 10 українських міст приєдналися до «Угода мерів», а 
сама Асоціація стала національною Структурою підтримки 
цієї щойно анонсованої Ініціативи, націленої на забезпе-
чення сталого енергетичного розвитку європейських муні-
ципалітетів.
Десятки міжнародних програм і проектів, сотні конферен-
цій, семінарів, форумів та тренінгів, вишколені фахівці з 
муніципального енергоменеджменту, численні публікації, 
інтерв’ю, виступи у найрізноманітніших ЗМІ, а також масш-
табні кампанії з підвищення обізнаності громадян з питань 
енергоефективності – це далеко не повний перелік добрих, 
корисних та важливих справ, до яких доклалися фахівці 
Асоціації «Енергоефективні міста України», а також залучені 

міжнародні експерти в рамках програм СІМ і «Корпус Миру 
США». Про все це Ви зможете детальніше дізнатися із цього 
Вісника. Ми свідомі того, що без тісної співпраці із нашими 
міжнародними партнерами – Асоціаціями „Energy Cities”  
та „Climate Alliance”, колективним членом яких є АЕМУ, а 
також іншими міжнародними партнерськими мережами, 
допороговими організаціями, програмами та проектами, 
результати були б значно скромнішими, а поступ – суттєво 
повільнішим. Тому хочемо щиро подякувати тут за допо-
могу та підтримку Програмам Європейського Союзу, USAID, 
GIZ, NEFCO, SECO, Polska Pomoc Zagraniczna, Фондам Гайнрі-
ха Бьоля та Ганса Зайделя та іншим, не менш важливим на-
шим друзям і партнерам, за надану допомогу та підтримку.
За нами – перші десять років історії. Перед нами – нові го-
ризонти і завдання, що потребують фахових і стратегічних 
рішень. Вірю, що все це під силу дружній і компетентній 
команді Ассоціації «Енергоефективні міста України», яка у 
своїх планах і діях керується стратегією забезпечення енер-
гетичної стабільності міст-членів АЕМУ, добробуту, безпеки 
та комфорту їх громадян, що, у свою чергу, гарантуватиме 
Україні гідне місце у гроні європейських націй.
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Поштовхом до створення Асоціації «Енергоефективні міста України» став ще у січні 2004 року дворічний проект «Енер-
гетичний моніторинг у містах України та засоби його проведення» (скорочено EMULATE) Європейської асоціації органів 
місцевого самоврядування Energie Cités за фінансової підтримки Європейського Союзу, в рамках Програми партнерства та 
інституційного розвитку (Tacis IBPP). Його кінцевим результатом мало стати перетворення вже існуючого українського парт-
нера – спілки «Енергоощадні міста», до якої входило кілька районних містечок Львівської області – в потужне загально-
українське об’єднання за європейським зразком. Проте остаточної реалізації цього задуму довелося чекати трохи довше.   
Слушною нагодою до повернення ідеї у практичну площину була конференція з питань муніципальної енергоефективності 
у м.Кам’янці-Подільському у лютому 2007 року. Саме там вперше було підтримане звернення Energie Cités до творення 
національних асоціації органів місцевого самоврядування, які опікуються проблемами сталого енергетичного розвитку 
громад, як на теренах нових членів Євросоюзу, так і тих країн, що мають приєднатись до Європейської спільноти у близь-
кому чи дальшому майбутньому.
А вже 10 травня 2007 р. під час зустрічі в Києві міські голови Бердянська, Кам’янця-Подільського, Львова і Славутича – 
Валерій Баранов, Володимир Мазурчак, Андрій Садовий і Володимир Удовиченко – підписали Декларацію про створен-
ня нового об’єднання. Завдяки об’єднаним зусиллям підписантів декларації, допомоги Асоціації міст України та громад, 
Міністерства з питань житлово комунального господарства  та Національного Агентства України з питань забезпечення 
ефективного використання енергетичних ресурсів було розроблено статут Асоціації. Відтак, після схвалення сесіями місь-
ких рад рішення про участь в об’єднанні міст-підписантів Декларації, 14 червня 2007р., у приміщенні Міністерства з питань 
житлово-комунального господарства, відбулись установчі збори, на яких було оголошено про створення добровільного 
об’єднання органів місцевого самоврядування – Асоціації «Енергоефективні міста України» та обрано її правління. А вже в 
жовтні було завершено процес державної реєстрації Асоціації. Її очолив Володимир Мазурчак, а виконавчим директором 
став натхненник і організатор процесу створення Асоціації – Анатолій Копець.
Утворення Асоціації мало на меті досягнення двох основних груп цілей – задоволення потреб територіальних громад та їх 
органів самоврядування у сучасній інформації, нових технологіях, інвестиціях, а також розвиток співробітництва та обміну 
досвідом між українськими та закордонними партнерами в ділянках ефективного та ощадливого використання енергетич-
них ресурсів, підвищення енергетичної безпеки громад, надання якісних енергетичних послуг,  захисту довкілля та забез-
печення сталого розвитку поселень.

ПЕРЕДІСТОРІЯ
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Копець Анатолій Степанович (14.08.1958 - 12.08.2015) – іні-
ціатор створення та перший виконавчий директор ДООМС 
«Асоціація «Енергоефективні міста України», провідний на-
ціональний та міжнародний експерт з питань ефективного 
використання енергії, натхненник залучення українських 

міст  до загальноєвропейської ініціативи «Угода мерів», багатолітній керівник численних міжнародних проектів, спрямова-
них на енергоефективність та захист довкілля і клімату. 
Освіта: Народився 14.08.1958р. у с. Гоща Рівенської обл., Україна. У 1975 р. вступив до ЛНУ ім. І.Франка на факультет при-
кладної математики і механіки, який закінчив у 1980 р. В 1983 р. поступив на спеціальність «Фізико-математичні науки» 
Інституту післядипломної освіти ЛНУ ім.І.Франка (закінчив у 1986р. зі ступенем «Магістр з теоретичної механіки»). У 1995-
2000 рр. навчався на правничому факультеті ЛНУ ім.І.Франка, здобув ступінь магістра права.

Професійна діяльність:
1980-1993 – дослідник у царині прикладної математики (ЛНУ ім. І.Франка, Львів).
1993-1994 – заступник міського голови м. Львова. 
1994-1995 – муніципальний експерт з менеджменту (Центр муніципального управаління Львівського міськвиконкому). 
1995-1997 – помічник керівника Програми USAID/PADCO «Радник для мешканця».
1997-2001 – керівник львівського офісу «Альянсу за збереження енергії», США.
2001-2008 – президент Центру муніципального та регіонального розвитку. 
2007-2011 – виконавчий директор Асоціації «Енергоефективні міста України» 
2011-2014 – керівник команди проекту ЄС «Угода мерів – Схід» 
2014-2015 – ключовий експерт команди Підтримки Програми ЄС «Угода мерів – Демонстраційні проекти» для країн Схід-
ного Партнерства. 
Автор численних публікацій, виступів, презентацій.
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ГЕОГРАФІЯ АЕМУ

68 міст-членів АЕМУ 
станом на грудень 

2016 року
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Асоціація «Енергоефективні міста України» – 
добровільне об’єднання органів місцевого са-
моврядування, створена для підвищення якості 
життя громад, забезпечення їх сталого енерге-
тичного розвитку та захисту клімату і довкілля 
шляхом зміни громадської свідомості, впро-
вадження ефективних систем управління 
енергоресурсами, розбудови місцевого 
потенціалу, пошуку інноваційних енерге-
тичних рішень та впровадження найкра-
щих світових практик у царині енергое-
фективності. 

МІСІЯ АЕМУ
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СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ 
АСОЦІАЦІЇ «ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ 
МІСТА УКРАЇНИ»

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ 

Запровадження політики сталого енергетичного 
розвитку (ПСЕР) у громадах України.

Зміна свідомості громад 
щодо культури споживання енергії.

Захист енергетичних інтересів громад 
на національному рівні.

Інституційний розвиток АЕМУ, її експертного 
та фахового потенціалу. 
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УГОДА МЕРІВ В УКРАЇНІ

Угода мерів щодо клімату та енергії – провідна ініціатива, за-
початкована Європейським Союзом. Міста-підписанти Уго-
ди мерів поділяють спільне бачення стосовно необхідності 
прискорення декарбонізації їхніх територій та зміцнення 
власного потенціалу адаптації до неминучого впливу зміни 
клімату з метою забезпечення своїм мешканцям  надійного 
і сталого доступу до енергії за прийнятною ціною. Згідно з 
оновленою версією угоди вони беруть на себе добровільне 
зобов’язання скоротити власні викиди СО₂ на 40% до 2030 
року та випрацювати спільний підхід до пом’якшення зміни 
клімату й адаптації до неї.

Кількість міст-підписантів Угоди 
мерів в Україні (станом на кві-
тень 2017) – 106,

з них міста-члени АЕМУ – 47 

АЕМУ – єдина 
структура підтримки 

Угоди мерів 
в Україні
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ОГЛЯД ДІЯЛЬНОСТІ АЕМУ У 2007 році

Хронологія становлення Асоціації «Енергоефективні міста 
України»:
• 23 квітня – міськими  головами Бердянська, Кам’янець-
Подільського, Львова і Славутича підписано Декларацію 
про створення об’єднання органів місцевого самовряду-
вання.
• Рішення про участь у заснуванні об’єднання ухвалено 
міськими радами Львова, Кам’янець-Подільського, Бердян-
ська, Славутича.
• 14 червня -  у Києві  на Загальних зборах міст-засновників 
прийнято рішення про створення Добровільного об’єднання 
органів місцевого самоврядування – Асоціації «Енергое-
фективні міста України» та затверджено Статут організації.
• 10 жовтня - АЕМУ зареєстровано, як юридичну особу.
• 22 жовтня - виконавчим комітетом Львівської міської ради 
здійснено державну реєстрацію АЕМУ.
• 26 жовтня - у Кракові під час переговорів між Асоціацією 
«Енергоефективні міста України», Асоціацією європейських 
муніципалітетів «Energie-Cités», Польською мережею ґмін 
«Energie-Cités» та Болгарським об’єднанням громад «ЕкоЕ-
нергия» досягнуто домовленостей щодо розвитку партнер-
ства на двосторонній основі.
• 28 листопада - підписано Меморандум про співпрацю 
між Міністерством з питань житлово-комунального гос-
подарства України та Асоціацією «Енергоефективні міста 
України», опрацьовано план спільних дій на 2008 рік.

• 13 грудня – Загальними збори АЕМУ прийнято два нові 
міста : Долина і  Хмільник; обрано віце-президента; створе-
но правління; затверджено положення про сплату вступних 
та членських внесків, а також затверджено стратегію діяль-
ності АЕМУ.
Першим президентом АЕМУ обрано Олександра Мазурча-
ка, а першим виконавчим директором - Анатолія Копця.

Міста-члени АЕМУ:
Кількість міст-членів АЕМУ:    6
4 міста-засновники: Львів, Кам’янець-Подільський, Бер-
дянськ, Славутич.
Міста, які приєднались у 2007 році:  Долина, Хмільник. 
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ОГЛЯД ДІЯЛЬНОСТІ АЕМУ У 2008 році

Кількість міст-членів АЕМУ:   14
Міста, які приєднались у 2008 році: Луцьк, Бахмут, При-
морськ, Ковель, Вознесенськ, Первомайськ, Жмеринка, 
Херсон.

Асоціація «Енергоефективні міста України» стала колек-
тивним членом Європейської асоціації енергоефективних 
міст «Energy Cities».

Камянець-Подільський – перше місто, яке приєдналось до 
Угода Мерів.

Угода Мерів – провідна ініціатива, започаткована Євро-
пейським Союзом. Міста-підписанти Угоди мерів поділя-
ють спільне бачення стосовно необхідності  прискорення 
декарбонізації їхніх територій та зміцнення власного по-
тенціалу адаптації до неминучого впливу зміни клімату з 
метою забезпечення своїм мешканцям  надійного і стало-
го доступу до енергії за прийнятною ціною. Вони беруть на 
себе добровільне зобов’язання скоротити власні викиди 
СО₂ на 40 % до 2030 року та випрацювати спільний підхід 
до пом’якшення зміни клімату й адаптації до неї

У 2008 році вперше запроваджено систему енергоме-
неджменту та ліміти на споживання енергії і води в секторі 
бюджетних будівель у місті Львові, після чого долучились 

наступні міста: Кам’янеці-Подільський, Луцьк, Долина.
Для потреб міської системи енергоменеджменту фірмою 
«ІТ-Менеджмент» розроблено спеціальний програмний 
продукт «ЕнергоПлан» та проведено серію тренінгів з його 
застосування для майбутніх користувачів.
Протягом 2008 року АЕМУ брала участь у різноманітних за-
ходах з питань енергоощадності й енергоефективності, а 
саме:
• 5 Форумах: у Львові, Києві та Ялті,
• 6 конференціях: у Приморську, Києві, Кам’янці-По-
дільському та Одесі, 
• 9 тренінгах: у Житомирі, Києві, Львові, Кам’янці-По-
дільському, Івано-Франківську та Долині,
• 2 круглих столах: у Херсоні та Києві,
• численних робочих зустрічах. 
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Нами організовано:
• міжнародну конференцію у Кам’янці-Подільському.

Конференція АЕМУ є платформою для зустрічі влади, бізнесу, громадськості та донорських організацій, вони дозволяють 
налагодити корисні контакти, напрацювати спільні проекти, здійснити пошук джерел фінансування та ознайомитись із 
практичним досвідом українських міст у реалізації енергозберігаючих проектів. 

Досягнуто згоди про розвиток партнерства з Європейською асоціацією органів місцевого самоврядування «Energy Cities», 
Об’єднанням ґмін Польська мережа «Energy Cities», Об’єднанням громад за енергоефективність «ЕкоЕнергия» (Болгарія), 
Міністерством з питань житлово-комунального господарства України, Національним агентством з питань забезпечення 
ефективного використання енергоресурсів та Асоціацією міст України.

Участь у законотворенні:
Участь у роботі експертної робочої групи з питань підвищення енергоефективності житлових та адміністративних будівель  
у Міністерстві з питань житлово-комунального господарства України.

Наші публікації:
Стаття О. Гарасевича «Кампанія Display і 
Україна: сучасний стан та перспективи» та 
С. Купіна «Внедрение єнергоменеджмен-
та в бюджетной сфере Львова», журнал 
«Коммунальное хозяйство».

Поширення досвіду:
Розроблено веб-сайт АЕМУ.
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ОГЛЯД ДІЯЛЬНОСТІ АЕМУ У 2009 році

Кількість міст-членів АЕМУ:   18
Міста, які приєднались у 2009 році: Могилів-Подільський 
та Івано-Франківськ.

10 лютого 2009 року на урочистій церемонії в сесійній залі 
Європейського парламенту у Брюсселі представники 10 
міст-членів АЕМУ одні з перших засвідчили приєднання 
свого міста до Європейської ініціативи Угода мерів на під-
тримку та посилення Пакету дій щодо клімату та енергії, 
ухваленого Європейським Парламентом раніше.

АЕМУ отримала статус єдиної структури підтримки Угоди 
мерів в Україні, тим самим зобов’язавшись допомагати міс-
там-підписантам впроваджувати ефективні місцеві заходи, 
що дозволять зменшити викиди CO2 на 20% до 2020 року. 

Протягом року АЕМУ брала участь у різноманітних заходах з 
питань енергоощадності й енергоефективності, а саме:
• 3 Форумах: у Долині та Києві,
• 6 конференціях: у Львові, Івано-Франківську, Запоріжжі, 
Кракові(Польща) та  Брюсселі(Бельгія),
• 14 семінарах: у Херсоні, Львові, Ковелі, Києві, Новоград-
Волинську, Трускавці,  Брюсселі (Бельгія), Брно (Чехія), Мар-
селі (Франція) та Варшаві(Польща),
• 5 круглих столах: у Києві та Бердянську.

Нами організовано: 
• міжнародну конференцію у Бердянську,
• 2 семінари для енергоменеджерів та енергоаудиторів у 
Львові,
• численні робочі зустрічі в містах.

Участь у законотворенні:
Участь у 3-х засіданнях групи експертів з питань енергое-
фективності адміністративних та житлових будівель в Києві 
з презентацією концепції принципів та алгоритмів добро-
вільної енергетичної сертифікації будівель «Дисплей».
Участь у круглому столі «Розвиток законодавства у сфері 
впровадження енергозбереження та енергоефективності у 
житлово-комунальному господарстві», (Бердянськ).

Наші публікації:
Стаття про діяльність АЕМУ для газети «День» та журналу 
«Енергоефективність».
Стаття у газеті «Урядовий Кур’єр» щодо підписання містами 
Угоди мерів.
Стаття про досвід впровадження системи енергоменедж-
менту у містах-членах АЕМУ у журналі «Енергозбережен-
ня».
Коротка історія про діяльність АЕМУ увійшла у спеціальний 
збірник кращих практик багаторівневого урядування у сфе-
рі енергоефективності.
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Реформа міського теплозабез-
печення

Назва проекту Бенефіціари РезультатиФінансу-
вання

Інституційний розвиток Асо-
ціації «Енергоефективні міста 
України», пропагування та 
поширення її досвіду на на-
ціональному рівні

Навчання з проведення енер-
гоаудитів у будівлях кому-
нальної власності для міських 
енергоаудиторів

USAID

ADEME

NEFCO

Міста України, в тому числі міста-члени 
АЕМУ: Вознесенськ, Долина, Івано-
Франківськ, Кам’янець-Подільський,  
Ковель, Луцьк, Львів, Могилів-Поділь-
ський, Новоград-Волинський, 
Славутич, Херсон.

АЕМУ

Львів

Проведено два семінари для пред-
ставників міст-партнерів проекту  
у Києві та Львові.

Підписано угоду з норвезькою компа-
нією «Рейнертсен» щодо організації 
навчальних семінарів для потенційних 
енергоаудиторів у Львівській області.

Розпочато розробку внутрішніх по-
літик АЕМУ. Розпочато роботу над 
наповненням сайту АЕМУ. Поширено 
інформацію про діяльності АЕМУ че-
рез національні та регіональні ЗМІ.
Налагоджено співпрацю з міжнарод-
ними організаціями.

Реалізовані проекти:
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ОГЛЯД ДІЯЛЬНОСТІ АЕМУ У 2010 році

Кількість міст-членів АЕМУ:   23
Міста, які приєднались у 2010 році: Миргород, Вінниця, 
Нововолинськ, Алчевськ, Кривий Ріг.

Вперше в Україні за підтримки АЕМУ у Львові організовано 
Дні сталої енергії.

Дні сталої енергії – це комплекс заходів, який дозволяє при-
вернути увагу мешканців міста на необхідність ощадливого 
ставлення до енергоресурсів та виховати свідомого спожи-
вача енергії.

В жовтні Вознесенською міською радою підготовлено пер-
ший План дій сталого енергетичного розвитку міста та по-
дано в офіс Угоди мерів.
Протягом року АЕМУ брала участь у різноманітних заходах з 
питань енергоощадності й енергоефективності, а саме:
• 1 Форумі з енергоефективості у Києві,
• 18 конференціях: у Києві, Львові, Роттердамі (Нідерлан-
ди), Катовіце (Польща), Брюсселі (Бельгія), Берліні (Німеч-
чина), Будві (Чорногорія), Салерно (Італія), Казані (Росія), 
Франкфурті-на-Майні (Німеччина), Стамбулі (Туреччина), 
Тбілісі (Грузія) та Ганновері (Німеччина),  
• 10 семінарах: у Краматорську, Львові, Києві, Кам’янці-
Подільському та Івано-Франківську, 
• 2 круглих столах: у Києві,

• 2 робочих нарадах: у Парижі (Франція), Берліні (Німечин-
на).

Нами організовано:
• міжнародну конференцію у Львові,
• 10 тренінгів з основ енергоменеджменту,
• 22 робочі зустрічі з керівниками українських міст щодо 
створення дорадчих комітетів із написання муніципальних 
енергетичних політик;
• 1 навчальну поїздку для 22 представників міст-членів 
АЕМУ у Краків, Бєльско-Бяле та Неполоміце (Польща),
• 1 стажування у Гайдельбергу (Німеччина) для енергоме-
неджера Вознесенська.
В цьому році АЕМУ налагодила ефективну співпрацю з 
Міністерством ЖКГ України, НАЕР іншими органами цен-
тральної влади, численними іноземними посольствами 
та представництвами в Україні, зокрема, GІZ та CIM, пред-
ставництвом Європейської комісії в Україні, посольствами 
Німеччини, США, Норвегії, Швеції, Австрії, Франції, Польщі.

Участь у законотворенні:
Продовжується робота у складі робочої групи з питань 
енергоефективності громадських та житлових будівель при 
Міністерстві ЖКГ, зокрема, участь у 2 засіданнях з питань 
розробки проекту Закону України «Про енергоефективність 
будівель».
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Подано ряд пропозицій щодо приведення у відповідність законодавства 
України до базових положень Директиви ЄС «Про енергетичні характе-
ристики будівель».

Поширення досвіду АЕМУ:
Участь представників АЕМУ у 18 телесюжетах та більше 10 радіо-інтерв’ю 
щодо енергоефективності та енергозбереження.

Наші публікації:
Вісник АЕМУ.
Порадник з проведення Днів сталої енергії.
Посібник для міських керівників та експертів «Муніципальне енергетичне 
планування: загальна рамкова методологія» українською та російською 
мовами.
Стаття для австрійського наукового видання про використання інструмен-
ту «Display» у містах-членах АЕМУ.

Реформа міського теплозабез-
печення

Назва проекту Бенефіціари РезультатиФінансу-
вання

USAID міста України, в т.ч. міста-
члени АЕМУ: Вознесенськ, 
Долина, Івано-Франківськ, 
Кам’янець-Подільський,  Ко-
вель, Луцьк, Львів, Могилів-
Подільський, Новоград-Во-
линський, Славутич, Херсон.

Здійснено 2 аудити фінансової діяльності АЕМУ.
Видано посібник з енергоощадності для шкіл.
Проведено семінар з енергоменеджменту  у 
Києві.
Розроблено внутрішні політики АЕМУ.

Реалізовані проекти:
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Розвиток потенціалу місцево-
го захисту клімату в Україні

Навчання консультантів  
з енергоменеджменту

Інституційний розвиток 
Асоціації «Енергоефективні 
міста України», пропагування 
та поширення її досвіду на 
національному рівні

Навчання з проведення енер-
гоаудитів у будівлях кому-
нальної власності для міських 
енергоаудиторів

Німецьке 
Федеральне 
міністерство 
навколишнього 
середовища, за-
хисту довкілля та 
безпеки ядерних 
реакторів

GTZ

ADEME

NEFCO

Міста-учасники 
Угоди Мерів

Українські міста

АЕМУ

Львів

Стартова зустріч проекту Klima Buendnis 
Франкфурті-на-Майні. Стажування представ-
ника Вознесенська у Гайдельберг в ході якого 
енергоменеджер ознайомився з німецьким 
досвідом енергоменеджменту в місті.
Проведено конференцію «Угода мерів та її 
втілення в Україні».
5 українських міст долучились до Угоди Мерів.

Проведено низку навчальних п’ятиденних тре-
нінгів з основ енергоменеджменту. 
Запроваджено систему енергомоніторингу в 
українських містах.

Підготовлено 2 бізнес-плани для Львова та Іва-
но-Франківська, здійснено пошук фінансування.
Проведено нідерландсько-український день 
енергетичних інвестицій.
Проведено 6 тренінгів з питань впровадження 
системи енергетичного менеджменту у містах .

2 випуски Вісника АЕМУ українською та англійською  
мовами. Підготовлено опис кращих практик 2 міст- 
членів АЕМУ з розробки та реалізації місцевої енерге-
тичної політики. Ведеться робота по дизайну та напо-
вненню сайту АЕМУ українською та англійською мо-
вами. Проведено широку просвітницьку роботу зі ЗМІ 
щодо впровадження політики сталого енергетичного 
розвитку міст. Випущено низку порадників і посібників.

Назва проекту Бенефіціари РезультатиФінансування
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Організація Днів сталої енергії 
у двох українських містах

Дві країни – одна програма 
енергоощадності

Фінський фонд 
місцевого співро-
бітництва

Міністерство за-
кордонних справ 
Польщі

Долина, Бахмут

Українські міста

Видано Порадник з проведення  
Днів сталої енергії.
Надано консультації з організації Днів сталої 
енергії.

22 представники міст-членів АЕМУ відвідали 
Краків, Бєльско-Бяле та Неполоміце (Польща) і 
ознайомились з їхнім досвідом впровадження 
системи енергоменеджменту та підготовки і 
реалізації Планів дій сталого енергетичного роз-
витку.
Організовано 2 міжнародні тренінги у Херсоні та 
Львові.
Укомплектовано мандрівну виставку «Добра 
енергія».
Організовано підсумкову конференцію у Львові.
Підготовлено та видано інформаційні і промо-
ційні матеріали щодо реалізації Угоди Мерів в 
українських та польських містах.

МОDEL-CIUDAD

Розробка Плану дій сталого 
енергетичного розвитку для 
українського міста

Європейський 
Союз

NL EVD 
International

Грузія, Вірменія, Мол-
дова, Україна (Луцьк, 
Львів, 
Кам’янець-
Подільський, Івано-
Франківськ – спосте-
рігач)

Кам’янець-
Подільський

Організовано стартову зустріч проекту МОDEL-
CIUDAD.
Організовано навчальний тренінг з методології 
енергетичного планування (Тбілісі, Грузія).

Розроблено та схвалено План дій сталого енергетич-
ного розвитку Кам’янця - Подільського.
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ОГЛЯД ДІЯЛЬНОСТІ АЕМУ У 2011 році

Кількість міст-членів АЕМУ:   27
Міста, які приєднались у 2011 році: Южноукраїнськ, Черка-
си, Борислав і Новоукраїнка.

Асоціація «Енергоефективні міста України» стала колек-
тивним членом  Європейської асоціації муніципалітетів 
“Climate Alliance”.
Асоціацією «Енергоефективні міста України» засновано 
Агенцію сталого енергетичного розвитку.
У 2011 році Україна вперше долучилась до Європейського 
тижня сталої енергії. 
У містах Києві, Львові, Полтаві, Ковелі, Луцьку, Кам’янці-По-
дільському, Бахмуті та Долині відбулись Дні сталої енергії.

Європейський тиждень сталої енергії – це ініціатива, запо-
чаткована Європейським Союзом у 2006 році з метою по-
пуляризації заходів, спрямованих на досягнення енергетич-
них і кліматичних цілей Європейського Союзу, розширення 
кола зацікавлених сторін (органів місцевого самоврядуван-
ня, енергетичних агенцій, приватних компаній, громадських 
організацій тощо), зміцнення співпраці між ними на місце-
вому, регіональному і національному рівнях та підвищення 
обізнаності громадянського суспільства з даних питань. 

Протягом року АЕМУ взяла участь у різноманітних заходах з 
питань енергоощадності й енергоефективності, а саме:

• 2 Форумах: у Івано-Франківську та Криниці (Польща),
• 10  конференціях: у Вінниці, Києві, Кривому Розі, Мюнхені 
(Німеччина),  Варшаві (Польща) та Брюсселі (Бельгія),
• 7 тренінгах: у Львові, Києві, Славуті, Луганську, Луцьку, 
Дніпропетровську і Франкфурті-на-Майні (Німеччина).

Нами організовано:
• 2 навчальні поїздки: у Гданськ, Штум, Сопот і Гдиню 
(Польща) та Брно і Прагу (Чехія),
• 2 міжнародні конференції:  у Вінниці і Кривому Розі,
• стажування у Львові представників міських рад Бахмута, 
Нововолинська, Алчевська, Южноукраїнська, Вінниці і  Бер-
дянська з питань енергоменеджменту,
• понад 20 робочих зустрічей з керівництвом українських 
міст щодо створення дорадчих комітетів із написання місь-
ких енергетичних планів,
• 2 тренінги у Дніпропетровську і Києві.

Участь у законотворенні:
Сформовано та подано в Державне агентство з енергоефек-
тивності та енергозбереження України пакет пропозицій 
щодо двосторонньої співпраці. Пропозиції стосуються за-
стосування базових положень директив ЄС «Про енергетич-
не функціонування будівель» та «Про енергетичні послуги і 
енергоефективність кінцевого споживача».
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Поширення досвіду АЕМУ: 
Підготовлено тематичне дослідження по Вознесенську.
Проведено модернізацію сайту АЕМУ.
Взято участь у 25 телесюжетах та 30 радіо-інтерв’ю про діяльність АЕМУ.
Розроблено 8 тематичних банерів для мандрівної виставки.

Наші публікації:
Стаття «Сертифікація по-європейськи: сертифікація енергетичного функці-
онування будівель, або не марнуймо часу, щоби «винайти велосипед» // 
А. Скірру-Новіцька, А. Копець, О. Гарасевич // Энергосбережение: Всеукра-
инский научно-технический журнал. - 2011; Innovation-European Journal of 
Social Science Research, 2011.
Порадник «Випрацювання енергетичної політики органами місцевого са-
моврядування», буклет АЕМУ.

Реформа міського теплоза-
безпечення

USAID Міста України, в тому 
числі міста-члени 
АЕМУ: Вознесенськ, 
Долина, Івано-Фран-
ківськ, Кам’янець-
Подільський,  Ковель, 
Луцьк, Львів, Могилів-
Подільський, Ново-
град-Волинський, 
Славутич, Херсон.

Підготовлено порадник «Випрацювання енергетичної 
політики органами місцевого самоврядування».
Надано консультації та організовано навчання для 
представників міст. 
Підвищено кваліфікацію енергоменеджерів міст.
Започатковано впровадження системи енергомоніто-
рингу в українських містах.
Організовано семінари з впровадження місцевої енер-
гетичної політики в містах-учасниках проекту.

Назва проекту Бенефіціари РезультатиФінансування

Реалізовані проекти:
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Організація Днів сталої енергії 
у двох українських містах

МОDEL-CIUDAD

Фінський фонд 
місцевого співро-
бітництва

Європейський 
Союз

Долина, Бахмут (Арте-
мівськ)

Грузія, Вірменія, Мол-
дова, Україна (Луцьк, 
Львів, Кам’янець-
Подільський, Івано-
Франківськ – спосте-
рігач)

Надано консультації та організовано навчання щодо 
проведення Днів сталої енергії. Проведено Дні сталої 
енергії у Долині та Бахмуті. Розроблено та видано 
інформаційні матеріали і буклети.

Організовано засідання міжнародного комітету 
управління проектом МОDEL-CIUDAD у Луцьку.
Організовано навчальну поїздку у Брно (Чехія).
Допомога в організації та проведені Днів сталої енер-
гії в Луцьку та Кам’янці – Подільському.

Назва проекту Бенефіціари РезультатиФінансування

Розвиток потенціалу міс-
цевого захисту клімату в 
Україні

Німецьке Феде-
ральне міністер-
ство навколишньо-
го середовища, 
захисту довкілля  
та безпеки ядер-
них реакторів

Міста-підписанти 
Угоди мерів

Організовано конференцію «Менеджмент та 
фінансування сталого енергетичного розви-
тку міст» та навчання для енергоменеджерів 
міст-членів АЕМУ із практичного застосування 
програмних інструментів «ЕКО-Регіон», «Кліма-
тичний Компас» та написання Плану дій сталого 
енергетичного розвитку.
Міста отримали безкоштовний доступ до ко-
ристування програмним онлайн-інструментом 
«ЕКО-Регіон», який перекладено українською 
мовою.
Створено національну модель для міст-
учасників проекту, які отримали можливість 
вносити дані, що є основою сформованих енер-
гобалансів та кадастрів викидів СО2 у електро-
нних шаблонах, затверджених головним офісом 
Угоди мерів.
Перші п’ять українських міст-підписантів Угоди 
мерів подали на затвердження Єврокомісії свої 
Плани дій сталого енергетичного розвитку.
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Активна місцева влада-актив-
ні міста

«Угода Мерів – Схід»

«Модель розбудови потен-
ціалу України і Грузії для їх 
участі в Угоді Мерів»

Міжнародний 
фонд «Відроджен-
ня»

Європейський 
Союз

Європейський 
Союз

Україна, Польща

Вірменія, Азербай-
джан, Грузія, Казах-
стан, Киргизстан, 
Таджикистан, Турк-
меністан, Узбекистан, 
Білорусь, Молдова, 
Україна

Україна, Грузія

Започатковано стале енергетичне партнерство між 
українськими містами Львів і Долина та польськими – 
Гданськ і Штум.
Підготовлено та подано в Міжнародний Фонд «Від-
родження» новий проект, метою якого є розширення 
двосторонньої співпраці в енергетичному секторі на 
муніципальному рівні.

Здійснено підготовку  до старту реалізації проекту.

Здійснено підготовку  до старту реалізації проекту.

Енергоефективність у 
будівлях

GIZ Івано-Франківськ, Но-
воград-Волинський, 
Миргород

Проведено 2 тренінги «Енергоменеджмент у 
будівлях» у Дніпропетровську та Києві.
Проведено Дні сталої енергії в Новоград-Волин-
ському, Івано-Франківську, Бахмуті та Долині.
Розроблено та видано інформаційні матеріали 
і буклети.
Підготовлено 8 тематичних банерів для ман-
дрівної виставки.
Зареєстровано Новоград-Волинський у кампанії 
Дисплей.
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ОГЛЯД ДІЯЛЬНОСТІ АЕМУ У 2012 році

Кількість міст-членів АЕМУ:   32
Міста, які приєднались у 2012 році: Бурштин, Коломия, Те-
плодар, Тернопіль, Рівне.

Асоціацією «Енергоефективні міста України» засновано 
Українську Некомерційну Енергетичну Агенцію.
АЕМУ підписано Декларацію «Прямуй на зелене / Go 
Green!».
За підтримки АЕМУ організовано Дні Сталої Енергії у Льво-
ві, Луцьку, Кам’янці-Подільському, Долині, Черкасах, Кри-
вому Розі та Ковелі.
18 українських міст долучились до ініціативи Європейсько-
го Тижня Мобільності.

Європейський тиждень мобільності – це загальноєвропей-
ська ініціатива, спрямована на покращення навколишнього 
природного середовища і умов життя в населених пунктах, 
шляхом створення громадянам умов для здорових спосо-
бів пересування.

Міста-члени АЕМУ вперше в Україні почали застосовувати принципи міжнародного стандарту ISO 50001 Energy 
management systems – Requirements with guidance for use (Системи енергоменеджменту – Вимоги з використання) для 
запровадження системи енергоменеджменту.
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Протягом року АЕМУ брала участь у різноманітних заходах 
з питань енергоощадності та енергоефективності, а саме:

• 1 Форумі: у Львові,
• 4 конференціях: у Донецьку, Ужгороді, Києві та Полоцьку 
(Білорусь),
• 2 круглих столах: у Києві,
• 2 тренінгах: у Кишиневі (Молдова) та Кракові (Польща).

Нами організовано:
• 2 Форуми: у Львові та Києві,
• 1 міжнародну конференцію у Черкасах,
• 1 навчальну поїздку у Моравське Тонліце (Словенія) з ме-
тою розбудови потенціалу УНЕА,
• 3 тренінги у Львові, 
• численні робочі зустрічі: у Хмільнику, Кам’янці-Бузькій, 
Львові та Стокгольмі (Швеція).

Участь у законотворенні:
Участь у чотирьох засіданнях Громадської ради щодо засто-
сування базових положень Директив ЄС «Про енергетичне 
функціонування будівель» та «Про енергетичні послуги і 
енергоефективність кінцевого споживача».
Просування Угоди мерів в Україні на рівні державних струк-
тур (Мінрегіонбуд України отримав статус національного 
координатора Угоди мерів).
Участь у засіданні робочої групи з координації проектів та 
програм міжнародної технічної допомоги .



28

МОDEL-CIUDAD Європейський 
Союз

Грузія, Вірменія, Мол-
дова, Україна (Луцьк, 
Львів, Кам’янець-
Подільський, Івано-
Франківськ – спосте-
рігач)

Надано консультацій містам проекту.

Назва проекту Бенефіціари РезультатиФінансування

Енергоефективність у 
будівлях

GIZ Івано-Франківськ, Но-
воград-Волинський, 
Миргород

Організовано тренінг «Енергоефективність 
територіальних громад» у Харкові.
Організовано регіональний форум  «Угода ме-
рів – шлях до сталого енергетичного розвитку 
на рівні міста та країни» у Києві.
Організовано  конференцію у Черкасах «Впро-
вадження Угоди мерів як шлях до енергетичної 
безпеки України».

Поширення досвіду АЕМУ: 
Створено офіційний відео-канал на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCrl5TZugmjBAXsixOgBm9Ug
Участь у прес-конференціях у Львові, Києві та Черкасах.

Наші публікації:
Стаття для GIZ про використання кампанії «Display» в містах АЕМУ як інструменту енергоменеджменту та залучення гро-
мадськості, німецькою мовою. Стаття «Угода мерів – ініціатива щодо захисту клімату європейських муніципалітетів – до-
свід, практика і перспективні підходи» // Агєшка Скірру-Новіцка, німецькою мовою.

Реалізовані проекти:
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«Угода Мерів – Схід»

Європейський 
Союз

Європейський 
Союз

Вірменія, Азербай-
джан, Грузія, Казах-
стан, Киргизстан, 
Таджикистан, Турк-
меністан, Узбекистан, 
Білорусь, Молдова, 
Україна

Організовано регіональний форум  «Угода мерів – 
шлях до сталого енергетичного розвитку на рівні 
міста та країни» у Києві
Проведено тренінг у Львові для представників 
органів місцевого самоврядування,  національних 
експертів та  координаторів Угоди Мерів.
Проведено два тренінги у Львові для українських 
міст-підписантів Угоди Мерів.
Проведено тренінг у Тбілісі (Грузія) для потенційних 
національних експертів, міських енергоменеджерів, 
експертів проекту з Вірменії, Азербайджану, Грузії.
Участь у засіданні робочої групи з координації про-
ектів та програм міжнародної технічної допомоги.
Організовано  конференцію у Черкасах «Впрова-
дження Угоди мерів як шлях до енергетичної безпеки 
України».

«Модель розбудови потен-
ціалу України і Грузії для їх 
участі в Угоді Мерів»

Україна, Грузія Організовано стартову зустріч проекту у Львові.
Організовано регіональний форум  «Угода ме-
рів – шлях до сталого енергетичного розвитку 
на рівні міста та країни» у Києві.
Організовано  конференцію у Черкасах «Впро-
вадження Угоди мерів як шлях до енергетичної 
безпеки України».
Організовано навчальний візит працівників 
АЕМУ у  Моральське Топліце (Словенія) з метою 
розбудови потенціалу УНЕА.
Консультації з використання інструменту кампа-
нії «Display» та забезпечено участь міст проекту 
у Кампанії.
Випуск Вісника проекту.
Розроблено сайт проекту.
Участь у прес-конференціях, популяризація про-
екту через ЗМІ.
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ОГЛЯД ДІЯЛЬНОСТІ АЕМУ У 2013 році

Кількість міст-членів АЕМУ:   35
Міста, які приєднались у 2013 році: Козятин, Бібрка та Крас-
ний Луч.

У цьому році Посол Європейського Союзу в Україні, Ян 
Томбінській, відвідав офіс Асоціації «Енергоефективні міста 
України» у Львові.
У Львові відбулися установчі збори Клубу Мерів міст Львів-
щини, які приєдналися до Угоди мерів. 

Клуб Мерів міст Львівщини, які приєдналися Угода мерів - 
перше подібне організаційне утворення, створене на усьо-
му просторі, охопленому проектом «Угода мерів – Схід». 
Метою Клубу є поширення кращих енергоефективних прак-
тик та досвіду серед малих міст Львівщини і робота у рам-
ках ініціативи Угода мерів. Члени Клубу: Кам’янка-Бузька, 
Жовква, Перемишляни, Бібрка, Новояворівськ, Глиняни, 
Самбір.

План дій сталого енергетичного розвитку міста Долини 
перший в Україні успішно пройшов перевірку об’єднаним 
дослідницьким центром Європейської комісії (European 
Commission – Joint Research Centre).
За підтримки АЕМУ організовано Дні сталої енергії у Ново-
волинську, Алчевську, Кам’янці-Подільському та Жовкві.
Протягом року АЕМУ брала участь у різноманітних заходах 

з питань енергоощадності, енергоефективності, екології та 
зміни клімату, а саме:
• 2 Самітах: у Донецьку та Щолкіно (АР Крим)
• 4 Форумах: у Львові, Запоріжжі, Франкфурті-на-Майні (Ні-
меччина) та Стамбулі( Туреччина),
• 6 конференціях: у Києві, Львові, Харкові, Мінську (Біло-
русь) та Гаазі (Нідерланди),
• церемонії підписання Угоди мерів: у Брюселі (Бельгія)
• 5 семінарах: у Києві, Жовкві, Львові та Кракові(Польща)
• 3 круглих столах: у Києві,
• Європейському тижні Мобільності у Львові,
• численних робочих зустрічах: в українських містах та Тал-
ліні (Естонія).

Нами організовано:
• 1 Форум у Тбілісі (Грузія),
• 1 міжнародну конференцію у Долині,
• 8 тренінгів у Львові, Києві, Кам’янці-Подільському, Доли-
ні, Кишиневі (Молдова) та Тбілісі(Грузія), 
• 1 навчальний візит для українських міст у Векше (Швеція),
• енергоефективний диспут «Битва мерів» у Києві,
• численні робочі зустрічі в українських містах.

Участь у законотворенні:
Участь у обговоренні проекту Закону України «Про засади 
функціонування ринку електричної енергії України», роз-
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робленого на виконання міжнародних зобов’язань України 
з приведення національного законодавства у відповідність 
до Директив ЄС.

Поширення досвіду АЕМУ: 
Участь у прес-конференціях: у Львові, Долині та Києві.

Наші публікації:
Порадник «Що повинно робити місто щоб стати успішним 
учасником Угоди мерів»// Олег Гарасевич.
Навчальні приклади «Що повинно робити місто щоб стати 
успішним учасником Угоди мерів» //Олег Гарасевич.

MODEL-CIUDAD Європей-
ський 
Союз

Грузія, Вірменія, Молдова, 
Україна (Луцьк, Львів, 
Кам’янець-Подільський, Іва-
но-Франківськ – спостерігач)

Засідання Керівного комітету проекту MODEL-CIUDAD, 
участь в якому взяли представники міст-партнерів 
(Єреван, Вірменія). 
Навчальний візит представників міст-проекту до 
шведського містечка Векше. Підсумкові конференції у 
Кам’янці-Подільському та Львові.

Назва проекту Бенефіціари РезультатиФінансу-
вання

Реформа міського теплоза-
безпечення

USAID Міста України, в т.ч. міста-
члени АЕМУ: Вознесенськ, 
Долина, Івано-Франківськ, 
Кам’янець-Подільський,  Ко-
вель, Луцьк, Львів, Могилів-
Подільський, Новоград-Во-
линський, Славутич, Херсон.

Підсумкова конференція проекту у Києві.

Реалізовані проекти:



32

«Модель розбудови потенціа-
лу України і Грузії для їх участі 
в Угоді Мерів»

Європей-
ський 
Союз

Європей-
ський 
Союз

Україна, Грузія Координаційна зустріч керівників робочих пакетів про-
екту «Угода мерів – Схід» та менеджерів проектів про-
грами підтримки  цієї ініціативи під загальною назвою 
«Угода мерів іде на Схід». Проведено три тренінги для 
представників пілотних міст проекту та консультантів з 
питань Угоди мерів з України і Грузії у Львові, Кам’янці-
Подільському, та Долині. Друге засідання Керуючого 
Комітету проекту у Тбілісі (Грузія). Розроблено порад-
ник та навчальні приклади «Що повинно робити місто 
щоб стати успішним учасником Угоди Мерів»// Олег 
Гарасевич.

Назва проекту Бенефіціари РезультатиФінансу-
вання

 «Угода Мерів – Схід» Вірменія, Азербайджан, 
Грузія, Казахстан, Киргизстан, 
Таджикистан, Туркменістан, 
Узбекистан, Білорусь,  
Молдова, Україна 
 

Організовано регіональний Форум у Тбілісі 
(Грузія). Проведено тренінг для енергомене-
джерів та осіб, відповідальних за енергетичне 
планування у Львові. Координаційна зустріч 
керівників робочих пакетів проекту «Угода ме-
рів – Схід» та менеджерів проектів із програми 
підтримки  цієї ініціативи під загальною назвою 
«Угода мерів іде на Схід» у Києві.
Організовано національний тренінг для міст-
підписантів Угоди Мерів Молдови у Кишеневі.
Організовано тренінг для представників 
міст-підписантів Угоди Мерів Азербайджану, 
Вірменії та Грузії в Тбілісі. Організовано тренінг 
для національних експертів – представників 
діючих та потенційних Координаторів Угоди 
Мерів у Києві. Навчальний візит представників 
міст проекту до шведського міста Векше. Третє 
засідання Керуючого комітету проекту «Угода 
мерів – Схід» у Брюсселі (Бельгія). Навчальна 
поїздка для 16 представників з країн проекту у 
Вінницю, Кам’янець-Подільський та Львів.
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ОГЛЯД ДІЯЛЬНОСТІ АЕМУ У 2014 році

Кількість міст-членів АЕМУ:   42
Міста, які приєднались у 2014 році: Новояворівськ, Тячів, Ровеньки, Українка, Вараш, Рогатин та Гола Пристань.

Протягом року АЕМУ брала участь у різноманітних заходах з енергоощадності 
й енергоефективності, а саме:
• 8 Форумах: у Бердянську, Львові, Києві, Кракові (Польща) та Братиславі (Словаччина)
• 19 конференціях: у Києві, Львові, Бердянську, Житомирі, Кривому Розі, Іршаві, 
Первомайську, Бориславі, Брюсселі (Бельгія), Берліні та Мюнхені (Німеччина),

Нами організовано: 
• 2 конференції у Львові та Києві,
• 16 тренінгів з питань впровадження політики сталого енергетичного розвитку в містах.
• 3 навчальні візити у Брюссель (Бельгія), Мюнхен (Німеччина) та Гданськ (Польща).

За підтримки АЕМУ організовано Дні сталої енергії 
у Бердянську, Жмеринці, Луцьку, Нововолинську, Кривому 
Розі та Тячеві. Церемонія офіційного відкриття Європей-
ського тижня сталої енергії в Україні пройшла у Львові.

Участь у законотворенні:
Робота над оцінкою та рекомендаціями до Національного 
плану дій з енергоефективності України.
Наші публікації:
«30 предложений Энерджи Ситиз по энергетическому пе-
реходу больших и малых городов» (переклад з англійської 
О. Гарасевич).
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Розробка та впровадження 
методології «Ефективний 
енергоменеджмент в місті» 
(GEF) 

UNDP

Європей-
ський 
Союз

Львів, Долина, Кам’янець-
Подільський, Славута, Бурш-
тин, Луцьк

Підготовлено і опубліковано практичний посібник 
«Ефективний енергоменеджмент в місті».
Проведено три тренінги для енергоменеджерів міст.
Підготовлено Порадник для органів місцевого 
самоврядування «Основи енергоаудиту житлових та 
комунальних об’єктів».
Підготовлено звіт щодо використання коштів міських 
бюджетів на енергоефективність та придбання енер-
горесурсів за 2011 – 2013 роки містами-членами АЕМУ 
та містами-підписантами Угоди мерів.
Проведено засідання Львівського обласного Клубу 
Мерів. 
Проведено дослідження інформаційних потреб 
міських рад щодо необхідної інформації про запро-
вадження системи енергоменеджменту в місті.
Досліджено навчальні потреби енергоменеджерів 
щодо необхідності в інформації про запровадження 
системи енергоменеджменту в місті. 

Назва проекту Бенефіціари РезультатиФінансу-
вання

Програма ЄС «Демонстра-
ційні проекти Угоди мерів» 
( CoM-DеP)

Україна: Самбір, Жовква, 
Долина, Жмеринка, Конотоп, 
Краматорськ, Мена, Ново-
волинськ, Гола Пристань, 
Славутич, Вознесенськ. Міста 
Вірменії, Білорусі, Грузії і 
Молдови.  

Проведено ряд навчань для представників міст 
щодо написання проектних пропозицій згідно 
правил та вимог Європейського Союзу у Киши-
неві (Молдова), Києві та Львові.
Надано консультативну та технічну підтримку 
містам при підготовці повних проектних пропо-
зицій.
Перекладено російською мовою Посібник щодо 
підготовки повних проектних пропозицій, роз-
роблений в рамках проекту ЄС.

Реалізовані проекти:
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«Угода Мерів – Схід» Європей-
ський 
Союз

Європей-
ський 
Союз

Вірменія, Азербайджан, 
Грузія, Казахстан, Киргизстан, 
Таджикистан, Туркменістан, 
Узбекистан, Білорусь, Молдо-
ва, Україна

Організовано низку тренінгів для представників 
міст проекту з питань розбудови спроможнос-
тей місцевого потенціалу для формування і 
впровадження політик та Планів дій для сталого 
енергетичного розвитку.

MODEL-CIUDAD Грузія, Вірменія, Молдова, 
Україна (Луцьк, Львів, 
Кам’янець-Подільський, Іва-
но-Франківськ – спостерігач)

Організовано низку тренінгів для енергомене-
джерів міст.
Підготовлено Плани дій сталого енергетичного 
розвитку міст проекту.
Залучено наявні механізми інвестиційного фі-
нансування на заходи з енергоефективності.
Покращення обізнаності громадян в енергетич-
них питаннях.
Проведено реконструкцію двох громадських 
будівель у двох пілотних містах.
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«Модель розбудови потенціа-
лу України і Грузії для їх участі 
в Угоді Мерів»

Європей-
ський 
Союз

Україна, Грузія Забезпечено українські міста програмним продуктом 
«Енергоплан» для здійснення енергомоніторингу. 
Проведено тренінг для 15 учасників з України та Грузії 
на тему розробки інвестиційних планів для залучення 
фінансування заходів з ПДСЕР.
Консультування міст-підписантів Угоди мерів з питань 
практичної реалізації енергозберігаючих заходів. 
Завершено роботу над дослідженням по споживанню 
енергоресурсів у бюджетному секторі двох пілотних 
міст: Нововолинськ та Кам’янець-Подільський.
Проведено Дні сталої енергії у Львові, Нововолинську, 
Горі та Руставі (Грузія).
Завершено демонстраційний проект у Нововолинську: 
частково замінено вікна на енергоефективні, встанов-
лено ІТП із допоміжним обладнанням.
Розроблено проектно-кошторисну документацію на 
встановлення модульної котельні на твердому паливі 
у Кам’янці-Подільському, на встановлення сонячних 
колекторів у Бердянську. 
Завершено розробку ПДСЕР в українських пілотних 
містах Алчевську та Нововолинську. 
Візит словенських партнерів (Агенція з питань розви-
тку «Синергія»)  в Україну для написання практичного 
інвестиційного плану Кам’янця-Подільського.
Реалізовано демонстраційний проект по термомодер-
нізації даху і заміні вікон в дитячому садочку, а також 
встановлено гібридну систему теплопостачання на 
основі сонячної енергії у Горі (Грузія).

Назва проекту Бенефіціари РезультатиФінансу-
вання
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ОГЛЯД ДІЯЛЬНОСТІ АЕМУ У 2015 році

Кількість міст-членів АЕМУ:   49
Міста, які приєднались у 2015 році: Мена, Сватове, Коно-
топ, Краматорськ, Тульчин, Запоріжжя, Жовква.

У цьому році в офісі АЕМУ запроваджено політику «Зеле-
ного офісу».
За підтримки АЕМУ організовано Дні сталої енергії у: 
Кам’янці-Подільському, Чернігові, Львові, Івано-Франків-
ську, Вінниці, Жмеринці, Запоріжжі, Славутичі, Нововолин-
ську, Вараші, Сумах, Дніпропетровську, Миргороді, Рівно-
му, Хмельницькому, Херсоні, Краматорську, Тернополі та 
Вознесенську.

Протягом року АЕМУ брала участь у різноманітних заходах 
з питань енергоощадності та енергоефективності, а саме: 
• 13 Форумах: у Львові, Києві, Запоріжжі, Житомирі, Марі-
уполі, Луцьку, Кошице (Словаччина), Будапешті (Угорщина) 
й Таллінні (Естонія).
• 19 конференціях, семінарах, круглих столах та зустрічах з 
питань енергозбереження та енергоефективності, що про-
ходили в Україні та за кордоном, зокрема, у Києві, Львові, 
Чернівцях, Вінниці, Кам’янці – Подільському, Луцьку, Бер-
дянську, Долині, Горі та Руставі (Грузія), Братиславі (Словач-
чина).

Нами організовано:
• 1 міжнародну конференцію у Вінниці, 
• 2 круглі столи: у Києві та Львові,
• 11 тренінгів з підготовки та розбудови потенціалу міст-
учасників Угоди мерів: у Львові, Вінниці та Києві.

Метою тренінгів  є загальна підготовка та розбудова по-
тенціалу міст-учасників Угоди Мерів для виконання ними 
взятих на себе зобов’язань, передача практичних навиків 
для збору даних, як в сфері розробки місцевої енергетичної 
політики, так і для підготовки технічної документації, необ-
хідної для залучення інвестицій і досягнення цілей (базо-
вого кадастру викидів двоокису вуглецю, Плану дій сталого 
енергетичного розвитку).

Участь у законотворенні:
Робота над підготовкою «Зеленої Книги» з енергоефектив-
ності на муніципальному рівні.
Законотворення в рамках Громадської ради при Держенер-
гоефективності .
Заохочення міст щодо участі в обговоренні проектів Законів 
про ЕСКО та про енергоефективність у бюджетній сфері.
Участь у круглих столах та офіційних заходах щодо пропо-
зицій змін до чинного законодавства та впровадження Ди-
ректив ЄС в Україні. Участь у робочих засіданнях Реаніма-
ційного Пакету Реформ.
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Наші публікації:
Порадник для органів місцевого самоуправління «Що необхідно знати, замовляючи енергоаудит»// О. Гарасевич.
Порадник для організаторів міських Днів сталої енергії «Енергетичний «лікнеп» як запорука заможної громади і здорового 
довкілля»// О. Гарасевич.
Перекладено українською і видано наступні публікації Energy Cities:
30 пропозицій «Енерджі Сітіз» з енергетичного переходу міст і містечок. 
Зменшення енергетичної залежності в європейських містах.

Модель розбудови потен-
ціалу України і Грузії для їх 
участі в Угоді мерів – взірцеве 
рішення для країн Східного 
Партнерства і Центральної Азії 
(Com-Grant)

Європей-
ський 
Союз

Україна: Нововолинськ, 
Алчевськ, Бердянськ, 
Кам’янець-Подільський Гру-
зія:  Руставі, Горі

Розроблено Стратегію, внутрішні політики та про-
цедури УНЕА.
Проведено Дні сталої енергії у Кам’янці-Подільському 
та Нововолинську.
Спільна організація Європейського тижня сталої енер-
гії та міжнародної конференції АЕМУ y Вінниці.
Встановлено індивідуальний тепловий пункт та про-
ведена заміна старих вікон і балансування системи 
опалення у Нововолинській ЗОШ № 2.
Замінено енергоємне кухонне обладнання та придба-
но блок безперебійного живлення для забезпечення 
роботи сонячних колекторів, встановлено систему 
сонячних колекторів для гарячого водопостачання у 
Бердянському ДНЗ № 25.
Проведено заміну старих вікон і котла на нову мо-
дульну котельню на твердому паливі для опалення 
та гарячого водопостачання у Кам’янці-Подільському 
ДНЗ № 17.
У Кам’янці-Подільському  розроблено інвестиційний 
план для відібраних типових об’єктів бюджетної 
сфери.

Назва проекту Бенефіціари РезультатиФінансу-
вання

Реалізовані проекти:
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УГОДА МЕРІВ - СХІД (CoM-
East)

Європей-
ський 
Союз

Підписанти Угоди Мерів 
міст України, Грузії, Вірменії, 
Молдови, Білорусії та країн 
Центральної Азії

Проведено 3 тренінги із запровадження систем 
енергоменеджменту, підготовки базового кадастру 
викидів та Плану дій для сталого енергетичного розви-
тку українських міст – кандидатів та підписантів Угоди 
мерів (Львів, Вінниця) для представників міст.
В Україні кількість міст-підписантів Угоди Мерів зросла 
на 31 місто.
Підготовлено та прийнято 2 Плани дій сталого енерге-
тичного розвитку для міст Музиківка та Варва.

Програма ЄС «Демонстраційні 
проекти Угоди мерів»( CoM-
DeP)

Європей-
ський 
Союз

Україна: Самбір, Жовква, 
Долина, Жмеринка, Конотоп, 
Краматорськ, Мена, Новово-
линськ, Гола Пристань, Славу-
тич, Вознесенськ. Міста
Вірменії, Білорусі, Грузії,
Молдови.

Проведено вступну конференцію міст-переможців 
конкурсу Програми CoM-DeP (Київ).
Проведено стартову зустріч Делегації ЄС в Україні, 
Команди підтримки  та проектів Програми CoM-DeP 
(Київ).
Проведено перший комунікаційний тренінг для міст-
учасників Програми CoM-DeP  (Кишинів, Молдова).

Назва проекту Бенефіціари РезультатиФінансу-
вання
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Програма ЄС «Демонстраційні 
проекти Угоди мерів»( CoM-
DeP)

Практична модель розбудови 
спроможності органів місце-
вого самоврядування ефек-
тивно управляти енергією

Європей-
ський 
Союз

Агентство 
з міжна-
родного 
розви-
тку США 
(USAID) 
«Муніци-
пальна 
енерге-
тична 
реформа 
в Україні» 
(МЕР)

Україна: Самбір, Жовква, 
Долина, Жмеринка, Конотоп, 
Краматорськ, Мена, Новово-
линськ, Гола Пристань, Славу-
тич, Вознесенськ. Міста
Вірменії, Білорусі, Грузії,
Молдови.

Підписанти Угоди Мерів 
міст України, Грузії, Вірменії, 
Молдови, Білорусії та країн 
Центральної Азії

Проведено вступну конференцію міст-переможців 
конкурсу Програми CoM-DeP (Київ).
Проведено стартову зустріч Делегації ЄС в Україні, 
Команди підтримки  та проектів Програми CoM-DeP 
(Київ).
Проведено перший комунікаційний тренінг для міст-
учасників Програми CoM-DeP  (Кишинів, Молдова).

Розроблено та адаптовано типовий план розвитку 
енергетичного потенціалу міст(РЕП).
Розроблено типовий план впровадження націо-
нального стандарту ДСТУ ІSО 50001 в українських 
муніципалітетах, підготовлено 15 дорожніх карт міст 
по впровадженню цього плану.
Проведено низку тренінгів для органів місцевого 
самоврядування щодо впровадження міжнародних 
стандартів ІSО з енергоменджменту, енергоаудиту та 
технічних заходів з енергозбереження. 
Розроблено порадник з енергоаудиту для органів 
місцевого самоврядування. 
Забезпечено діяльність служби підтримки та он-лайн 
платформи інвестиційних проектів і фінансових орга-
нізацій.
Розроблено «Зелену книгу з енергоефективності на 
муніципальному рівні». 
Сформовано партнерську мережу громадських орга-
нізацій.
Проведено Дні сталої енергії у містах проекту.
Реалізовано Стратегію розвитку організації та підви-
щено потенціал працівників АЕМУ.
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ОГЛЯД ДІЯЛЬНОСТІ АЕМУ У 2016 році

Кількість міст-членів АЕМУ:   68
Міста, які приєднались у 2016 році: 
Суми, Баштанка , Чортків, Чугуїв, Пологи, Ізмаїл, Волно-
ваха, Гадяч, Житомир, Дубно, Кременець, Обухів, Овруч, 
Сосниця, Баранівка, Вугледар, Канів, Карлівка, Хотин, Ви-
жниця, смт.Глибока  та Недобоївці.

25-річниці Незалежності України присвячується.

25 серпня команда виконавчої дирекції Асоціації «Енерго-
ефективні міста України» здійснила сходження на одну з 
наймальовничіших вершин Карпат – гору Пікуй, аби, витра-
тивши чимало власної енергії, вкотре спільно задекларува-
ти, що чверть століття сучасної історії незалежності Украї-
ни – це 25 років боротьби за енергетичну незалежність та 
впровадження політик сталого енергетичного розвитку в 
українських містах – справжніх лідерах цієї боротьби. Того 
дня міста, з якими ми пліч-о-пліч вже майже десять років 
були з нами, як завше – НА ВИСОТІ!
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Організація та участь у підготовці та проведенні засідань 
Клубу мерів Львівської області.
Участь у круглих столах та офіційних заходах щодо пропо-
зицій змін до чинного законодавства та впровадження Ди-
ректив ЄС в Україні (С.Павлюк).
Заохочення міст щодо участі в обговоренні проектів законів 
про ЕСКО та про енергоефективність у бюджетній сфері.
Діяльність на постійній основі представництва АЕМУ у Ки-
єві для активізації роботи в національному та міжнарод-
ному експертному середовищі в контексті вдосконалення 
українського законодавства у сфері енергоефективності 
(С.Павлюк).

Наші публікації та відеоролики:
Видано 3 Вісники про діяльність АЕМУ.
Видано 1 спеціалізований Вісник про енергозберігаючі ком-
панії .
Підготовлено 5 відеороликів про результати проекту Школа 
Енергії, про конференцію АЕМУ у Луцьку, про секцію «Стала 
енергетична політика - передумова для енергетичної неза-
лежності громади» в рамках Економічного Форуму.
Переглянути відеоролики можна на нашому каналі в 
Youtube – Асоціація «Енергоефективні міста України».

За підтримки АЕМУ проведено Дні сталої енергії у містах: 
Тернопіль, Миргород, Суми, Нововолинськ, Вараш, Черні-
гів, Рівне, Херсон, Хмельницький, Жовква, Вознесенськ. 

Місцем урочистого відкриття Європейського тижня сталої 
енергії в Україні у 2016 році обрано Луцьк.

Протягом цього року АЕМУ брала участь у різноманітних за-
ходах з питань енергоефективності й енергозбереження, а 
саме:
10 Форумах: у Львові, Вінниці та Києві. 
13 конференціях, семінарах, круглих столах та зустрічах: 
у Києві, Львові, Луцьку, Тернополі, Сумах, Чернігові, Одесі, 
Єревані (Вірменія) Братиславі (Словаччина) та Бресті (Біло-
русь). 
 
Нами організовано:
1 секцію по енергозбереженню в рамках Міжнародного 
Економічного Форуму у Львові,
1 міжнародну конференцію у Луцьку,
6 тренінгів: у Львові, Луцьку та Бресті (Білорусь),
4 навчальні поїздки у Брно (Чехія), Братиславу (Словаччи-
на), Гданськ (Польща),
1 заключну зустріч випускників проекту «Школа Енергії» 
в Одесі.
Участь у законотворенні:
Участь у роботі Громадської ради при Держенергоефектив-
ності (В.Гаразд). Участь у робочих засіданнях Реанімаційно-
го Пакету Реформ (С.Павлюк).
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Угода мерів – Схід ІІ 

Програма ЄС «Демонстраційні 
проекти Угоди мерів»( CoM-
DеP) 

Європей-
ський 
Союз

Європей-
ський 
Союз

Міста-підписан-
ти Угоди Мерів з 
України, Білорусії, 
Молдови, Вірменії, 
Азербайджану та 
Грузії.

Україна: Конотоп, 
Гола Пристань, 
Вознесенськ, Ново-
волинськ, Крама-
торськ, Славутич, 
Самбір, Жовква, 
Мена, Долина, 
Жмеринка. Міста 
Вірменії, Білорусі, 
Грузії та Молдови

Проведено опитування міст по збору вихідної інформації для 
розробки ПДСЕКР.
Підготовлено та затверджено нові формуляри для підписантів 
Угоди мерів по клімату та енергії.
Проведено міжнародну конференцію на вищому рівні в Єревані 
під назвою «Сприяння сталому розвитку країн Східного партнер-
ства». В рамках конференції відбулась стартова зустріч проекту.
Проведено тренінг з розвитку потенціалу структур підтримки 
Угоди мерів щодо нової Угоди мерів у Києві.
Проведено онлайн тренінг для міст на тему залучення фінансу-
вання в проекти енергетичного розвитку міст.

Розпочато впровадження технічних проектів в усіх українських 
містах-учасниках Програми CoM-DeP (завершено формування 
проектних команд, здійснено – де необхідно – енергоаудити 
об’єктів, де заплановано впровадження проектів, у більшості 
проведено підготовку технічних вимог до запланованих робіт 
та тендерної документації, у частині – проведено тендери на 
закупівлю обладнання та виконання робіт).
Проведено тренінги з комунікації у Києві та технічного нагляду у 
Єревані (Вірменія).
Видано 4 випуски Інформаційного бюлетеня Програми CoM-DeP.
Проведено 11 тематичних технічних вебінарів.
Здійснено остаточне формування веб-секції та Фейсбук-сторінки 
Програми CoM-DeP та їх оновлення на щоденній основі (www.
com-dep.enefcities.org.ua; www.facebook.com/COMDEP2014/).
Проведено два інформаційні семінари та прес-тури до міст 
Долина та Мена з метою популяризації досвіду, отриманого 
муніципалітетами в процесі впровадження проектів CoM-DeP.

Назва проекту Бенефіціари РезультатиФінансу-
вання

Реалізовані проекти:
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Школа Енергії

Школа Енергії 2.0

Федераль-
не мініс-
терство 
довкілля, 
охорони 
природи, 
будівни-
цтва та 
безпеки 
ядерних 
реакторів 
Німеччи-
ни, GIZ

Федераль-
не мініс-
терство 
довкілля, 
охорони 
природи, 
будівни-
цтва та 
безпеки 
ядерних 
реакторів 
Німеччи-
ни, GIZ

25 українських шкіл з 
міст-членів АЕМУ та 
Одеської області

15 українських 
шкіл з міст – членів 
АЕМУ

25 навчених вчителів з енергозбереження та енергоефектив-
ності, 6 підготовлених технічних експертів, щонайменше 200 
вчителів пройшли навчання у форматі «вчитель-вчитель».
При підтримці вчителів та технічних експертів понад 500 учнів 
провели учнівські енергетичні аудити у 25 школах, ставши свідо-
мими користувачами енергії.
В 25 школах реалізовано пакет навчальних заходів та проектні 
дні (енергетичні уроки, інформаційні та інтерактивні заходи в 
рамках Дня Землі та інші)
Поширено 25 «Наборів юного енергоаудитора» для вимірюван-
ня енергії з інструкціями щодо їх використання.
Понад 10 тисяч учнів активно взяли участь в проектних днях 
проекту.

Проведено тренінг для вчителів та енергоменеджерів міст щодо 
опанування базових знань з енергетичного менеджменту у 
Львові.
15 вчителів отримали підготовку з енергетичного моніторингу 
та енергетичного менеджменту (зокрема, навички роботи зі 
спеціальним програмним забезпеченням).
Налагоджено співпрацю із енергоменеджерами своїх міст та 
технічними експертами проекту.
Підготовлено методологію здійснення шкільного енергетичного 
менеджменту.
15 українських шкіл розпочали здійснення щоденного енерге-
тичного моніторингу (електроенергія, опалення, вода, газ) та 
започаткують енергетичний менеджмент.
Школами-учасниками підписано Енергетичну декларацію щодо 
запровадження системи енергетичного менеджменту, інфор-
мування про результати енергомоніторингу шкільну громаду та 
розповсюдження інформації серед персоналу школи, учнів, їх 
батьків та інших зацікавлених осіб.
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Назва проекту Бенефіціари РезультатиФінансу-
вання

Підвищення участі громадян-
ського суспільства в розробці 
та впровадженні політики і 
стратегії щодо клімату й енер-
гії в українських містах.

Підтримка ініціативи Угода 
мерів в Білорусії (Strong CoM)

Надання допомоги місту-парт-
неру Рені Одеської області з 
планування дій сталого енер-
гетичного розвитку (ПДСЕР)

Уряд Мар-
шалків-
ський По-
морського 
Воєвод-
ства, Євро-
пейський 
центр со-
лідарності 
(Польща).

Європей-
ський 
Союз 

USAID

Миргород, Ново-
град-Волинський, Ва-
раш, Первомайськ, 
Вознесенськ.

Білоруські міста-
підписанти Угоди 
Мерів

Рені, Одеська об-
ласть

Міста-учасники отримали теоретичні та практичні навички про-
ведення кампаній інформування та консультування з громадою 
щодо виконання добровільних зобов’язань Угоди мерів.
У рамках Днів сталої енергії, кожне місто провело консультації з 
громадськістю в контексті виконання добровільних зобов’язань 
Угоди мерів.
Організовано 2 навчальні візити до Польщі для представників 
АЕМУ та міст-учасників.

Участь в стартовій зустрічі проекту у Мінську (Білорусь).
Проведено тренінг по підготовці БКВ для білоруських міст у 
Бресті (Білорусь).

Розроблено графік підготовки ПДСЕКР міста Рені та проекти до-
кументів щодо створення Дорадчого комітету.
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ОГЛЯД ДІЯЛЬНОСТІ АЕМУ І-го ПІВРІЧЧЯ 2017 року

Кількість міст-членів АЕМУ:   68
Міста, які прийняли рішення на сесії міських рад, та очі-
кують на затвердження Загальними зборами АЕМУ у 2017 
році: Броди, Калуш, Лубни, Новоградівка, Кременчук.
Цьогоріч місцем урочистого відкриття Європейського 
тижня сталої енергетики в Україні обрано Славутич.

За підтримки АЕМУ у школах-учасниках проекту «Школа 
Енергії 2.0» пройшли Шкільні дні енергії у 15 містах: Львів, 
Запоріжжя, Херсон, Бердянськ, Черкаси, Зміїв, Конотоп, 
Кам’янець-Подільський, Коломия, Вінниця, Рівне, смт.Гли-
бока Суми, Краматорськ. 

Протягом 1 півріччя 2017 року команда АЕМУ брала участь у 
різноманітних заходах з питань енергозбереження й енер-
гоефективності, а саме:
• 5 Форумах: у Львові, Вінниці, Києві та Познані (Польща) 
• 13 конференціях, семінарах, круглих столах: у Києві, 
Львові, Луцьку, Тернополі, Сумах, Чернігові, Одесі, Єрева-
ні (Вірменія), Братиславі (Словаччина), Бресті (Білорусь), 
Штудгарді (Німеччина).
 
Нами організовано:
• 3 тренінги у Львові та Мінську (Білорусь)
• 1 навчальну поїздку в міста Польщі.
 

Участь у законотворенні:
Участь у роботі Громадської ради при Держенергоефектив-
ності (В.Гаразд).
Участь у робочих засіданнях Реанімаційного Пакету Реформ 
(С.Павлюк).
Діяльність на постійній основі представництва АЕМУ у Ки-
єві для активізації роботи в національному та міжнарод-
ному експертному середовищі в контексті вдосконалення 
українського законодавства у сфері енергоефективності 
(С.Павлюк).

Публікації та відеоролики АЕМУ:
Протягом 1 півріччя 2017 року АЕМУ видано:
• 1 Вісник про діяльність Асоціації, 
• 2 Вісники проекту «Школа Енергії2.0», 
• Підготовлено 2 відеоролики про результати проекту 
«Школа Енергії 2.0».
Переглянути відеоролики можна на нашому каналі в 
Youtube – Асоціація «Енергоефективні міста України».
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Угода мерів – Схід ІІ (CoM ІІ) 

Програма ЄС «Демонстраційні 
проекти Угоди мерів»( CoM-
DеP) 

Підтримка ініціативи Угода 
мерів в Білорусії (Strong CoM)

Європей-
ський 
Союз

Європей-
ський 
Союз

Європей-
ський 
Союз

Міста-підписан-
ти Угоди Мерів з 
України, Білорусії, 
Молдови, Вірменії, 
Азербайджану та 
Грузії.

Україна: Конотоп, 
Гола Пристань, 
Вознесенськ, Ново-
волинськ, Крама-
торськ, Славутич, 
Самбір, Жовква, 
Мена, Долина, 
Жмеринка. Міста 
Вірменії, Білорусі,  
Грузії, Молдови.

Білоруські міста-
підписанти Угоди 
Мерів

Організовано низку тренінгів щодо розробки, підготовки моніто-
рингового звіту та залучення фінансування на реалізацію Планів 
дій сталого енергетичного розвитку по клімату та енергії.
Підтримка міст-підписантів Угоди мерів в Україні щодо реалізації 
зобов’язань через вебінари, консультації та зустрічі.
Співорганізація відкриття Європейського тижня сталої енергії в 
Україні. 

Проведено інформаційні семінари та прес-тури у Самборі та 
Жовкві.
Надання постійної консультативної допомоги технічними та 
комунікаційними експертами, законтрактованими АЕМУ.
Підтримка та щоденне інформаційне оновлення веб-секції і 
Фейсбук-сторінки Програми CoM-DeP.

Проведено тренінг по організації Днів енергії для білоруських 
міст-підписантів Угоди мерів.
Консультування білоруських міст-підписантів Угоди мерів щодо 
розробки ПДСЕКР.

Назва проекту Бенефіціари РезультатиФінансу-
вання

Реалізовані проекти:
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Школа Енергії 2.0

Надання допомоги місту-парт-
неру Рені Одеської області з 
планування дій сталого енер-
гетичного розвитку (ПДСЕР)

Українсько-норвезький  
проект

Федераль-
не мініс-
терство 
довкілля, 
охорони 
природи, 
будівни-
цтва та 
безпеки 
ядерних 
реакторів 
Німеччи-
ни, GIZ

USAID

Європей-
ський 
Союз 

15 українських 
шкіл з міст – членів 
АЕМУ

Рені, Одеська  
область

Міста-члени  
АЕМУ – Вінниця, 
Тернопіль і Жито-
мир, а також Біла 
Церква і Коростень

Щонайменше 200 школярів отримали звання «Молодих енерго-
менеджерів», здійснюючи щоденний моніторинг енергетичних 
показників своєї школи та аналізуючи отримані дані.
15 українських шкіл впроваджують щоденний енергетичний мо-
ніторинг (електроенергія, опалення, вода, газ) та започаткували 
енергетичний менеджмент.
15 вчителів пройшли підготовку з використання сучасних 
підходів у залученні широкої громадськості при проведенні 
просвітницької роботи з питань енергозбереження та енергое-
фективності.
Проведено 15 Шкільних днів енергії, які є основним інформацій-
ним заходом у кожній школі, що бере участь у проекті з метою 
розповсюдження знань та досвіду.
Залучено щонайменше 100 шкіл до Шкільних днів енергії, для 
них, зокрема, проведені інтерактивні заходи та тренінги, за 
допомогою яких ці школи зможуть розпочати аналогічну ді-
яльність. 

Консультування представників міста Рені щодо розробки 
ПДСЕКР.
Проведено тренінг з підготовки ПДСЕКР для членів робочої 
групи.
Підготовлено ПДСЕРК міста Рені.

Організовано навчальний візит у Польщу для українських міст, 
з яких три міста-члени АЕМУ – Вінниця, Тернопіль і Житомир, а 
також Біла Церква і Коростень. 
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НАШІ ПЛАНИ НА МАЙБУТНЄ:

Стратегічна ціль 1. Запровадження політики сталого енер-
гетичного розвитку (ПСЕР) у громадах України.
• Розбудова потенціалу ОМС України щодо участі впрова-
дженні Угоди мерів та ПСЕР (тренінги з проведення кам-
паній з підвищення обізнаності громадян, консультування 
щодо підготовки ПДСЕРК).
• Участь у підготовці та проведенні міжнародних Форумів, 
конференцій, семінарів, круглих столів  з питань впрова-
дження в Україні політики сталого енергетичного розвитку.
• Регулярна участь у пошуку грантових конкурсів для міст 
АЕМУ із впровадження заходів, що сприяють реалізації їх-
ніх стратегій сталого енергетичного розвитку, анонсування 
можливостей підготовки та подачі відповідних заявок, спі-
вучасть та консультування щодо їх подачі.
• Регулярні виступи на міжнародних та національних захо-
дах (конференціях партнерів, форумах з енергоефективнос-
ті та відновних джерел енергії, офіційних заходів партнер-
ських ініціатив та проектів тощо) з презентаціями про Угоду 
мерів та АЕМУ як офіційну національну Структуру підтрим-
ки УМ в Україні.

Стратегічна ціль 2. Зміна свідомості громад щодо культу-
ри споживання енергії.
• Співучасть в організації, проведенні та виступи на регіо-
нальних та національних конференціях та форумах з питань 
підвищення обізнаності громад стосовно енергоефектив-

ності, збереження довкілля та клімату, використання від-
новних джерел та Угоди мерів в Україні 
• Участь у підготовці та проведенні інформаційних семіна-
рів та прес-турів щодо впровадження енергозберігаючих 
проектів в українських містах.
• Участь в організації медіа-івентів за участю міських голів 
міст-членів АЕМУ щодо досвіду у впровадженні Угоди мерів 
та локальних програм з енергоефективності
• Постійна промоція проведення Днів Сталої Енергії у міс-
тах-підписантах Угоди мерів на міжнародних та національ-
них заходах, участь у Днях і тижнях сталої енергії у містах 
АЕМУ
• Регулярні консультації із керівництвом профільного сек-
тора Делегації ЄС в Україні та іншими міжнародними парт-
нерами щодо інтенсифікації та синхронізації комунікаційної 
роботи у містах щодо підвищення обізнаності громадян у 
царині енергоефективності та ініціатив і проектів, які діють 
у їхніх містах і спрямовані на досягнення свідомого та ощад-
ливого ставлення до енергоресурсів.

Стратегічна ціль 3. Захист енергетичних інтересів громад 
на національному рівні.
• Участь у роботі Громадської ради при Держенергоефек-
тивності.
• Участь у робочих засіданнях Реанімаційного Пакету Ре-
форм.



51

• Організація та участь у підготовці та проведенні засідань 
Клубу мерів Львівської області.
• Участь у круглих столах та офіційних заходах щодо про-
позицій змін до чинного законодавства та впровадження 
Директив ЄС в Україні, організованих Міністерством регіо-
нального розвитку, будівництва та ЖКГ України.
• Діяльність на постійній основі представництва АЕМУ у 
Києві для активізації роботи в національному та міжнарод-
ному експертному середовищі в контексті вдосконалення 
українського законодавства у сфері енергоефективності.

Стратегічна ціль 4. Інституційний розвиток АЕМУ, її екс-
пертного та фахового потенціалу.
• Інформування міст України щодо переваг  членства в Асо-
ціації «Енергоефективні міста України» через власні ресур-
си (сайт АЕМУ, Фейсбук-сторінка Асоціації) та зовнішні ме-
діа-ресурси і партнерські мережі.
• Участь у вдосконаленні та поступовому впровадженні всіх 
внутрішніх політик АЕМУ у відповідності до Стратегії та Ста-
туту.
• Формування кадрового резерву із фахівців з партнерських 
проектів, випускників ВНЗ та ін. на основі фахових критеріїв 
відбору
• Постійний пошук дієвих потенційних партнерів на націо-
нальному та міжнародному рівні для реалізації стратегіч-
них завдань Асоціації.
• Постійне підвищення професійного рівня персоналу че-
рез участь у навчальних семінарах, конференціях, форумах, 
майстернях тощо.

• Регулярна участь у планових заходах партнерських мереж 
та організацій.
• Пошук можливостей запровадження «енергетичного 
партнерства» між містами АЕМУ та партнерських мереж у 
країнах ЄС та Східного Партнерства, в т.ч. через участь у т.зв. 
твінінгових проектах.
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КЕРІВНИЦТВО ТА КОМАНДА АЕМУ:

Президент Асоціації – Гаразд Володимир Степанович – 
міський голова Долини
 
Віце-президенти Асоціації:
 
1. Соломаха Сергій Павлович - міський голова Миргорода
2. Хомко Володимир Євгенович – міський голова Рівного
 
Виконавчий директор Асоціації – Кирчів Андрій Романович
 
Склад Правління Асоціації – 7 осіб (діючий):
 
1. Гаразд Володимир Степанович (Президент Асоціації, 
міський голова м. Долина) – за посадою;
2. Соломаха Сергій Павлович (Віце-президент Асоціації, 
міський голова м. Миргород) – за посадою;
3. Хомко Володимир Євгенович (Віце-президент Асоціації, 
міський голова м. Рівне) – за посадою;
4. Кирчів Андрій Романович (Виконавчий директор Асоці-
ації) – за посадою;
5. Дромашко Людмила Григорівна (міський голова м. Пер-
вомайськ)
6. Сімашкевич Михайло Євстафійович (міський голова 
Кам’янця -Подільського)
7. Моргунов Сергій Анатолійович (міський голова м. Вінни-
ця)

Ревізійна комісія Асоціації у складі 3 осіб:
 
1. Романюк Микола Ярославович 
(міський голова м. Луцьк) – голова
2. Надал Сергій Віталійович (міський голова м. Тернополя)
3. Луков Віталій Дмитрович (міський голова м. Возне-
сенськ)
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Команда АЕМУ сьогодні:

Андрій Кирчів – виконавчий директор.
Мар’яна Приступа – заступник виконавчого директора.
Віталій Лесюк – фінансовий консультант.
Олег Гарасевич - керівник проектів та програм.
Агнешка Скірру-Новіцка – керівник проектів та програм, CIM-
експерт.
Віталій Волков – консультант з управління проектами.
Олена Вітрак – керівник проектів та програм.
Надія Козак – бухгалтер.
Ірина Яремко – фахівець з управління проектами та програма-
ми.
Юлія Ференчак – фахівець із зав’язків з громадськістю та пре-
сою.

Наші колеги з минулих літ:
Анатолій Копець, виконавчий директор (2007-2013)
Оксана Копець (Садова), юрисконсульт (2008-2014), фахівець з 
управління проектами та програмами (2012-2014)
Андрій Янів, керівник проектів та програм, CIM-експерт, (2009-
2012)
Ірина Городиська, менеджер із зав’язків з громадськістю,  
(2009-2010), фахівець з управління проектами та програмами 
(2010-2013)
Катерина Юхно, референт з основної діяльності (2010)
Стефан Миронюк, перший заступник виконавчого директора, 
CIM-експерт (2010-2011)
Марія Войновська, референт з основної діяльності (2010-2012)

Сергій Кошарук, заступник виконавчого директора 
(2011-2013), виконувач обов’язків виконавчого дирек-
тора у 2013 році.
Мішель Ваазкез, волонтер Корпусу Миру (2011-2015)
Дмитро Леськів, експерт із енергозбереження та енер-
гоефективності (2011-2017)
Артур Яценко, фахівець із зав’язків з громадськістю та 
пресою(2012-2014)
Петро Балук, фахівець із зав’язків з громадськістю та 
пресою (2014)
Андрій Васина, консультант із зав’язків з громадськістю 
та пресою (2015)
Кіліан Шуберт, менеджер із зав’язків з громадськістю, 
CIM-експерт (2014-2016)



КОНТАКТИ:

Асоціація «Енергоефективні міста України»
79020, Україна 
м. Львів, вул. Плетенецького 2, офіс 1

Тел./факс:  +38 (032) 245-52-62
office@enefcities.org.ua
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