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Угода мерів, започаткована 10 лютого 2009 р. у 
брюсселі, набирає щораз більших обертів. Станом 
на 1 січня 2013 р. до неї долучився 4641 учасник з 

48 країн. Зокрема, Україна представлена 37 містами (Ал-
чевськ, Артемівськ, болград, броди, бурштин, Вінниця, 
Вознесенськ, Долина, Євпаторія, житомир, жмеринка, 
Івано-франківськ, кам’янець-Подільський, кам’янка-
бузька, київ, ковель, конотоп, коростень, краматорськ, 
Луцьк, Львів, Миргород, Могилів-Подільський, ново-
волинськ, новоград-Волинський, новояворівськ, Пер-
вомайськ, Прилуки, рівне, Самбір, Славутич, Тернопіль, 
херсон, черкаси і чернігів), а Грузія – двома (Тбілісі і 
руставі). З них 24 українські і 4 грузинські міста згідно із 
взятими на себе зобов’язаннями вже мали розробити й 
подати до офісу Угоди мерів у брюсселі свої Плани дій 
зі сталого енергетичного розвитку (ПДСЕр). Однак досі 
лише 6 українских міст (Вознесенськ, Долина, кам‘янець-
Подільський, Луцьк, Львів і Первомайськ) і одне грузинсь-
ке (Тбілісі) зробили це. В чому справа?

Виявляється, самого лише ентузіазму та щирих намірів 
докластись разом з рештою Європи до пом’якшення 
глобальної зміни клімату через докорінну перебудову 
міського енергетичного господарства на засадах ста-
лого розвитку замало. щоб бути спроможним викона-
ти взяті на себе зобов’язання, треба бути добре підго-
товленим і бажано завчасу. В більшості європейсь ких 
міст вже тривалий час (із початку 1990-х) функціону-
ють міські системи енергоменеджменту, тоді як біль-
шість їхніх українських колег ще допіру на початку 
цього шляху. Тож багато українських міст-підписантів 
Угоди мерів змушені тепер терміново займатись ство-
ренням системи енергоменеджменту одночасно з ви-
працюванням ПДСЕрів, так би мовити, «на марші». 

Термін «міський енергоменеджмент» означає страте-
гії і практичні дії, спрямовані на досягнення сталого та 
ефективного використання енергії в усіх сферах життє-
діяльності міста, та включає як організаційні, так і тех-
нічні заходи на об‘єктах міської власності, в т.ч. енер-
гоефективні закупівлі та міську мобільність. В основі 
міського енергоменеджменту – безперервне придбан-
ня та аналіз споживання тепла, електроенергії і води 
міськими будівлями. його завдання – якомога більше 
скорочення споживання енергії, проте без додаткового 
обтяження міського бюджету та погіршення комфорту. 

Даний порадник покликаний допомогти органам міс-
цевого самоврядування як в містах-підписантах Угоди 
мерів, так і в тих містах, які щойно збираються підписа-
ти її, започаткувати та розвинути в себе міську систему 
енергоменеджменту, що є наріжним каменем успішної 

участі в Угоді. Порадник базується на ISO 50001:2011 
«Система управління енергією», добровільному міжна-
родному стандарту, розробленому Міжнародною ор-
ганізацією зі стандартизації (International Organization 
for Standardization (ISO)). Цей стандарт дозволяє орга-
нізації будь-якого рівня незалежно від географічних, 
культурних і соціальних умов: 

 y випрацювати політику більш ефективного викорис-
тання енергії, визначивши відповідні цілі і завдання, 

 y фахово послуговуватись даними для кращого ро-
зуміння і прийняття рішень стосовно споживання 
енергії,

 y випрацювати чіткий і реалістичний енергетичний 
план (зокрема, ПДСЕр),

 y якісно втілити заплановане в життя,

 y кількісно оцінити отримані результати,

 y переглянути дієвість політики,

 y постійно вдосконалювати енергоменеджмент. 

В основі ISO 50001 лежить т.зв. цикл Демінґа (підхід 
«заплануй-виконай-перевір-поправ»), тому даний 
стандарт можна легко поєднати з іншими стандарта-
ми ISO для систем управління, які теж застосовують 
цей підхід (ISO 9001:2000 «Система управління якіс-
тю» та ISO 14001:1996 «Система управління навко-
лишнім середовищем»). 

Стосовно енергоменеджменту цикл Демінґа має на-
ступний вигляд (Мал.1):

 y «Заплануй»: випрацювання енергетичної політи-
ки та на її підставі відповідного плану дій;

 y «виконай»: впровадження плану дій з модерніза-
ції міського енергетичного сектору;

 y «Перевір»: 

– контроль реалізації плану дій. Для цього аналі-
зують дані моніторингу й вимірювань. якщо є 
невідповідності, їх виправляють та вживають за-
ходів, щоб запобігти повторному виникненню; 

– обстеження функціонування самої системи енер-
гоменеджменту. Для цього проводять її аудит;

ВСТУП
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 y «Поправ»: внесення необхідних поправок в систе-
му енергоменеджменту після її перегляду та нас-
тупне оновлення енергетичної політики. 

насправді ж формування міської системи енергоме-
неджменту починається не з випрацювання енергетич-
ної політики, а значно раніше – зі створення для цього 
починання сприятливих умов на різних рівнях, почавши 
з органів місцевого самоврядування та закінчуючи міс-
цевою громадою. швидкому впровадженню енергоме-
неджменту в українських містах заважає насамперед:

 y недостатнє розуміння ситуації з боку місцевого ви-
щого керівництва, брак політичної волі,

 y брак докладних і надійних баз даних стосовно спо-
живання енергії міськими об’єктами, відповідної 
системи обліку і контролю та уніфікованого про-
грамного забезпечення для цього,

 y відсутність у структурі міських виконавчих коміте-
тів окремої посади енергоменеджера/відділу енер-
гоменеджменту та належної взаємодії між усіма 
учасниками енергетичного функціонування міста,

 y низький загальний рівень культури споживання 
енергії та поінформованості мешканців з енерге-
тичних питань,

а вже потім

 y відсутність офіційної енергетичної політики, рин-
кові, фінансові, технічні та інші чинники. 

що необхідно зробити, щоб подолати ці перешкоди? 
Передовсім заручитись підтримкою очільників місь-
кої влади. Відтак створити у структурі міськвиконко-
му окремий підрозділ з питань енергії (залежно від 
розмірів і потреб міста він може складатись з од-
ного або кількох працівників), а також сформувати 
робочу групу з випрацювання міської енергетичної 
політики. робоча група розробляє засадничий полі-
тичний документ, що визначає майбутній розвиток 
міського енергетичного господарства, тоді як місь-
кий енергоменеджер формує базу даних стосов-
но споживання енергії в місті (спочатку в будівлях 
бюджетної сфери) та налагоджує комп’ютеризовану 
систему обліку і контролю за процесами енергоспо-
живання. Паралельно енергоменеджер започатко-
вує конструктивні робочі стосунки з підрозділами 
міськвиконкому, дотичними до питань енергії, де-
путатським корпусом та зацікавленими сторонами 
ззовні. на постійній основі розгортається робота з 
підвищення поінформованості населення стосовно 
згубних економічних, соціальних і екологічних нас-
лідків надмірного споживання енергії, зусиль сві-
тової спільноти, центральної і місцевої влад, спря-
мованих на підвищення енергоощадності і енерго-
ефективності, та наявних щоденних можливостей 
для мешканців самим долучитись до так важливої 
ініціативи. 

Докладний розгляд цих питнь – в наступних розділах 
порадника. Також на побажання учасників проекту 
в порадник включено питання проведення внутріш-
нього аудиту системи енергоменеджменту.

Мал. 1. Схема системи енергетичного менеджменту згідно з ISO:50001        
Джерело: www.iso.org 

Постійне покращення
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заходи у випадку 
невідповідностей

Енергетична 
політика

Моніторинг, 
вимірювання та аналіз
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ЗАлУЧЕННя  
МІСьКОї ВлАДИ

Щоб увінчатись тривким успіхом, робота з 
модернізації міського енергетичного секто-
ра повинна стати предметом зацікавлення 

кожного працівника органів місцевого самоврядуван-
ня. Саме тому сильна, постійна і явна підтримка з боку 
вищого керівництва, насамперед міського голови, 
вкрай важлива, особливо на початку запровадження в 
місті сучасної системи управління енергією. Службов-
ці в ратуші докладатимуть всіх зусиль до створення 
міської системи енергоменеджменту лише тоді, коли 
побачать, що їхні зверхники самі демонструють одно-
стайність, ентузіазм і глибоку переконаність у корис-
ності такої ініціативи. Також депутати, до компетенції 
яких належить затвердження міської енергетичної по-
літики, повинні не лише орієнтуватись в особливостях 
місцевого виробництва, транспортування, розподілу і 
споживання енергії, але й знати про всі вигоди й пере-
ваги, які енергоменеджмент дає місту. Інакше будь-які 
спроби приречені на невдачу.

Усунення марнотратства енергії, підвищення енер-
гоефективності та запровадження відновних джерел 
енергії дозволяє: 

 y знизити попит на енергію, а відтак зменшити спо-
живання палива (передовсім викопного) і відпо-
відні видатки (в т.ч. з місцевого бюджету). Це спри-
ятиме зміцненню місцевої енергетичної безпеки;

 y використати заощаджені кошти на інші потреби, 
наприклад, на заходи з енергоефективної модерні-
зації будівель бюджетної сфери та комунальних під-
приємств, що надають енергетичні послуги. кошти 
платників податків замість покидати країну, як це 
буває у випадку закупівлі імпортних енергоносіїв, 
продовжать «працювати» в місцевій економіці; 

 y стимулювати місцевий економічний розвиток, 
сприяючи розвиткові підприємництва, орієнтова-
ного на сталу енергетику, та створенню в громаді 
нових робочих місць (для інженерів, архітекторів, 
планувальників, консультантів, постачальників, 
підрядників тощо). У свою чергу, зменшення енер-
гетичної складової собівартості традиційної про-
дукції і послуг позитивно вплине на їхню ціну та 
підвищить конкурентноспроможність;

 y залучити зовнішні інвестиції, в т.ч. з-за кордону. чіт-
ко окреслене, зацікавлене ставлення керівницт ва 

міста до питань енергоефективності та відновної 
енергії неодмінно приверне увагу бізнесу у сфері 
новаційної енергетики, який шукає вигідних ва-
ріантів для інвестування. Стратегії економічного 
розвитку місцевих громад щораз більше ґрунту-
ються на методах, здатних привабити саме цих 
суб’єктів економічної діяльності;

 y відчутно підвищити продуктивність праці в установах, 
навчальних закладах і на виробництві, зробивши умо-
ви перебування в них більш комфортними. належне 
освітлення, вентиляція, температурний режим знижу-
ють захворюваність і, відповідно, кількість невиходів 
на роботу за станом здоров’я. крім того, вдало спла-
нована програма енергоменеджменту в організації 
може стати центром співпраці між її керівництвом і 
персоналом та керівництвом і профспілкою;

 y зменшити забруднення довкілля, спричинене ви-
користанням викопного палива, та, відповідно, 
скоротити видатки на заходи з покращення еколо-
гічного стану міської території.

Себто існує прямий взаємозв’язок між енергоефек-
тивністю й відновною енергетикою, з одного боку, 
та економічним і соціальним розвитком громади, з 
іншого, що, своєю чергою, впливає на стан місцевого 
довкілля і глобальну зміну клімату.

що стосується оптимальної послідовності дій з мо-
дернізації міського енергетичного господарства, то її 
визначено стратегією Trias Energenica, розробленою 
Дельфтським технологічним університетом спеціаль-
но для досягнення максимально сталого забезпечен-
ня енергією, (Мал. 2):

1. спершу зменшення попиту на енергію через 
уникнення її марнування та впровадження енер-
гоощадних заходів,

2. відтак використання відновних джерел енергії за-
мість викопного палива, запаси якого обмежені,



7

крОк 1 крОк 2

крОк 3

Обмеж попит на 
енергію

Використовуй 
відновну енергію

Викопне паливо використовуй максимально 
раціонально і лише, якшо необхідно

3. і допіру після цього, якщо є така необхідність, мак-
симально ефективне й чисте виробництво і спо-
живання енергії з викопного палива.

кожен наступний крок слід робити лише після того, 
як докладно виконано попередній.

 Загалом, кошти, необхідні для створення міської сис-
теми енергоменеджменту, складають в Україні близь-
ко 1-2 % усіх витрат з міського бюджету на енергію. 
Це – мізерна сума, яка до того ж має вкрай короткий 
період виплатності (переважно значно менше року), 
після чого місто отримує вже зиск (чистий прибуток). 

Таким чином, формально належачи до м’яких захо-
дів, створення системи енергоменеджменту в місті 
дає на виході приголомшливий твердий результат, 
який можна докладно поміряти й оцінити. результат, 
до якого дуже далеко багатьом твердим проектам, 
пов’язаним з технічним переоснащенням міського 
енергетичного сектора і термомодернізацією місь-
ких будівель. ба, навіть більше, саме запровадження 
міської системи енергоменеджменту уможливлює 
перехід від розрізнених і нерідко випадкових техніч-
них проектів до системної і систематичної перебудо-
ви міського енергетичного господарства на засадах 
сталого енергетичного розвитку.

Мал. 2. Схема стратегії Trias Energenica
Джерело: www.triasenergetica.com
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ВИПРАцюВАННя 
ЕНЕРГЕТИЧНОї 
ПОлІТИКИ, 
ВИЗНАЧЕННя цІлЕй 

Випрацювання міської енергетичної політики 
розпочинається із сильної політичної заяви 
міського голови перед депутатським корпусом 

міської ради, доповненої презентацією, що пояснює 
переваги ефективного використання енергії та від-
новних джерел енергії. Заява має публічно задеклару-
вати мету починання (основну проблему, на вирішен-
ня якої спрямовано енергоменеджмент) та її зв’язок з 
державною політикою і місцевими пріоритетами. 

Після цього для випрацювання енергетичної політики 
створюють робочу групу, до складу якої, як правило, 
крім представників місцевої влади, входять зовнішні 
експерти та представники зацікавлених сторін (меш-
канців, громадських організацій, підприємців тощо). 

Випрацювання політики є циклічним процесом, в 
якому розрізняють наступні стадії:

1. розпізнавання проблем та приготування попере-
днього документу, що згрубша окреслює сферу дії 
політики та майбутній процес її випрацювання;

2. З’ясування цілей політики і найкращих варіантів 
їхнього досягнення;

3. Приготування формального документу для обго-
ворення, що подає проблеми і способи їхнього ви-
рішення більш розгорнуто. його надсилають усім 
ключовим зацікавленим сторонам, щоб з’ясувати 
та в разі потребі врахувати їхню думку щодо запро-
понованих політичних цілей і стратегій досягнення 
цих цілей;

4. Опрацювання кінцевого документу, що містить 
докладний опис політики включно з плануван-
ням, виконанням і фінансуванням заходів. разом 
з ним доцільно підготувати теж короткий оглядо-
вий документ з повідомленням для широкого за-
галу, який би в загальних рисах інформував про 
розроблену політику та очікуваний ефект від неї;

5. Впровадження політики;

6. Оцінювання і перегляд політики.

Для того, щоб розроблена політика була справді ефек-
тивною, кожна стадія циклу повинна супроводжуватись 
добре спланованими консультаціями як з фахівцями, так 
і з основними зацікавленими сторонами. на практиці ця 
ідеальна схема може видозмінюватись з огляду на масш-
таби і складність проблем, появу нових обставин і пріо-
ритетів, а також відгуки, отримані під час консультацій. 
часом виникає потреба повторити окремі стадії процесу.

хоча мета міської енергетичної політики – покра-
щення енергетичного функціонування міста – цілком 
очевидна, проте вона має надто загальний характер, 
щоб на її підставі можна було планувати практичні дії. 
Цьому слугують цілі. Саме вони визначають реальні 
результати, яких очікують від впровадженння енер-
гетичної політики. Цілі повинні бути:

 y конкретними – чітке формулювання цілей запобі-
гає їхньому неправильному зрозумінню,

 y вимірними – поступ оцінюють за допомогою кіль-
кісних показників,

 y досяжними – успіх неможливий без врахування 
реальних можливостей,

 y доречними – виконання цілей має бути справді 
необхідним для досягнення поставленої мети,

 y окресленими в часі – слід визначити терміни ви-
конання цілей.

щоб реалістично окреслити цілі, необхідно поперед ньо 
з’ясувати їхній обсяг та оцінити потенціал підвищення 
енергоефективності і використання відновних джерел 
енергії. Обсяг цілей міста загалом залежить від обсягу 
проблем, що вимагають вирішення на нижчих органі-
заційних рівнях (окрема галузь – окрема організація 
або підприємство – окрема будівля – окремий процес 
або тип обладнання), та часових рамок (коротко– і дов-
гострокові цілі). Потенціал же покращення на кожному 
організаційному рівні встановлюють за результатами 
енергоаудиту. Лише після цього можна братись за фор-
мулювання цілей енергетичної політики.
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формулюючи цілі енергетичної політики, застосову-
ють наступні підходи: 

 y скорочення споживання. Ціль подають як кіль-
кість або відсоток, на які має бути зменшено спо-
живання енергії (наприклад, до року X зменшити 
споживання енергії на Y кВт•год або %);

 y Підвищення ефективності. Ціль полягає у змен-
шенні енергомісткості вибраного показника енер-
гетичного функціонування (наприклад, до року X 
знизити споживання енергії до Y кВт•год на одини-
цю внутрішньої площі будівель без погіршення до-
теперішнього рівня комфорту);

 y Покращення стану довкілля. У цьому випадку 
ціль, що стосується заощадження енергії та за-
стосування відновних джерел енергії, формулю-
ють через запобігання забрудненню довкілля або 
його зменшення (наприклад, до року X зменшити 
викиди парникових газів, зумовлені споживанням 
енергії містом, на Y %).

 y Покращення фінансово-економічного стану. З пог-
ляду міської влади покращення фінансово-економіч-
ного стану є квінтесенцією її діяльності загалом, про-
те саме в енергетичному секторі дана ціль, жорст ко 
сформульована, матиме найбільш далекосяжний по-
зитивний ефект, максимально мобілізуючи місцевий 
потенціал відновної енергетики в умовах перманент-
ного зростання цін на традиційні енергоносії (наприк-
лад, до року х зупинити ріст видатків на придбання 
енергоресурсів для власних потреб). крім того, така 
політична далекоглядність сприятиме створенню 
позитивного образу міста в потенційних інвесторів у 
місцеву відновну енергетику.

крім основних цілей, енергетична політика може 
мати також додаткові, які безпосередньо не стосують-
ся енергії, як-от збільшення вартості майна внас лідок 
модернізаціії технічних систем будівель бюджетної 
сфери або створення нових робочих місць у зв’язку 
з розгортанням масштабних робіт з енергоефектив-
ної модернізації міських будівель та спорудженням 
об’єктів відновної енергетики. 

При написанні політики слід дотримуватись наступ-
них вимог:

 y Мова документів має бути простою і водночас юри-
дично чіткою, такою, що полегшує цільовій ауди-
торії прочитання, зрозуміння і тлумачення тексту. 
Прозоро написана політика викликає менше зай-
вих дискусій, згодом її легше адмініструвати. Точно 
і недвозначно пояснити наміри можна, включивши 

в політику пункти про мету і цілі, основні поняття й 
визначення, а також пояснення і приклади; 

 y Інформаційне наповнення документів має бути 
стислим, по суті, зорієнтованим на дію (з особли-
вим наголосом на майбутню користь від нової 
політики), та мати логічну і послідовну структуру. 
щоб перевірити логічність і послідовність політи-
ки, досить спробувати виокремити порушені в ній 
питання та визначити переходи від одного питан-
ня до іншого: наскільки легко це зробити? Добре 
організований політичний документ містить усю 
доречну інформацію, спершу він подає найваж-
ливіші думки, а відтак – менш істотні (наприклад, 
опис нетипових ситуацій або процедурні деталі);

 y Зміст і мова політики мають сприяти ефективному 
спілкуванню між усіма зацікавленими сторонами. 
Тому бажано використовувати активну лексику 
– слова і вирази, часто вживані в повсякденному 
спілкуванні;

 y В політиці необхідно чітко зазначити, що з пропи-
саного в ній є обов’язковими для виконання, а що 
віддано на розсуд виконавців (за допомогою слів 
«повинен» і «необхідно» та «може» і «бажано»);

 y При написанні політики слід вживати теперішній 
час, наприклад: «Міська рада вважає, що…», «Тому 
міська рада зобов’язує…»;

 y формат (спосіб розміщення і подання) політики 
має бути таким, що максимально полегшує озна-
йомлення з нею. Цьому слугують заголовки і підза-
головки, зміст, колонтитули, пропуски і незаповне-
ні місця, відповідний шрифт;

 y розділи і підрозділи слід нумерувати цифрами і лі-
терами в такій послідовності:

І, ІІ, ІІІ, ІV, V …

А, б, В, Г, Д …

1, 2, 3, 4, 5 …

а, б, в, г, д …;

стадія 1. розпізнавання проблем та опис політики 
згрубша (попередній документ з визначення сфе-
ри дії політики)

робоча група з випрацювання енергетичної політики 
відіграє ключову роль при виявленні проблемних пи-
тань у сфері комунальної енергетики та забезпеченні 
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належного рівня розроблюваної політики. Саме вона 
cкладає план випрацювання політики, де визначає 
основні проблеми, які слід вирішити, та розглядає 
пропоновані політичні ініціативи. 

Перш ніж братись за випрацювання політики, робоча 
група повинна переконатись, що проблему справді 
не можна вирішити інакше, ніж за допомогою нової 
політики. Лише після цього вона готує попередній 
документ, що з’ясовує:

 y яка є потреба у спеціальній енергетичній політиці 
для міста, які проблеми ця політика має вирішити, 
які її цілі;

 y яка буде користь від реалізації цієї політики, яких 
інвестицій вона вимагає та з якими ризиками 
пов’язана;

 y  якою мірою пропонована політика узгоджується з 
державною енергетичною політикою в комуналь-
ній та інших, суміжних, сферах;

 y на кого вона розрахована, ким є основні зацікав-
лені сторони;

 y хто повинен формально ініціювати процес випра-
цювання міської енергетичної політики та схвали-
ти кінцевий документ;

 y який графік процесу її випрацювання (включно з 
приготуванням документів та іншими результата-
ми);

 y хто відповідає за керування процесом випрацю-
вання політики, яких людей слід додатково залу-
чити до робочої групи;

 y Про консультації з яких питань потрібно домови-
тись на різних етапах її випрацювання, кого з екс-
пертів та основних зацікавлених сторін варто за-
лучити до цих консультацій;

 y які ресурси необхідні для аналізу з метою вибору 
політики, а також для консультацій;

 y які проблеми, пов’язані з її впровадженням, слід 
розглянути.

стадія 2. З’ясування завдань політики і найкра-
щих варіантів їхнього вирішення

Ця стадія вирішальна для успіху всього процесу ви-
працювання політики. Під час неї робоча група про-
яснює основні проблеми і цілі, розробляє життє-

здатні стратегії та перевіряє здійсненність відібраних 
варіантів. При цьому увагу зосереджують на:

 y консультаціях. щоб отримати якісний кінцевий 
документ, процес випрацювання енергетичної 
політики повинен бути прозорим. Для цього 
робоча група організовує і проводить схвалені 
на Стадії 1 консультації з експертами та всіма 
зацікавленими сторонами. Залучення відповід-
них представників ззовні може відбуватись як 
через включення їх у робочу групу, так і шляхом 
створення окремої групи консультантів, з якою 
тісно співпрацюють під час випрацювання полі-
тики. щоб консультації були більш ефективними, 
часом корисно попередньо підготувати та роз-
дати зацікавленим сторонам проекти майбутніх 
документів. Для консультацій слід відвести дос-
татньо часу;

 y Якісному і кількісному аналізі. Аналіз потрібен, 
щоб визначити базовий рівень або точку відлі-
ку для оцінювання впровадження і ефективності 
кінцевої політики, а також, щоб з’ясувати обсяг і 
вплив проблемних питань та перевірити здійснен-
ність запропонованих варіантів їхнього вирішен-
ня. Проводять аналіз на підставі наявних даних 
про виробництво і споживання в місті всіх видів 
енергії та відповідні видатки, про тенденції попиту 
на енергію та пропозиції на енергетичному ринку 
тощо;

 y впровадженні. необхідно завчасу визначити 
структуру впровадження та його дієву стратегію. 
Зокрема, це передбачає з’ясування фінансових і 
кадрових наслідків впровадження енергетичної 
політики. Сам процес впровадження слід розгля-
дати у зв’язку з бюджетним циклом. Також мають 
бути враховані вимоги законодавства, що стосу-
ються комунальної енергетики.

стадія 3. Приготування формального документу 
для обговорення

на цій стадії робоча група готує документ для обго-
ворення, за допомогою якого ініціює ширші консуль-
тації з зацікавленими сторонами та мешканцями ще 
до випрацювання кінцевого варіанту політики. Цей 
документ окреслює проблеми, на вирішення яких 
спрямована політика, формулює її засади та запитує 
думку адресатів про зазначені проблеми і способи 
їхнього вирішення. 

Документ для обговорення має бути стислим та міс-
тити наступні розділи:
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 y історія питання

– історичний контекст,

– потреба в політиці та її мета,

– короткий виклад запропонованих консульта-
цій та процесу випрацювання політики;

 y Політичний контекст і спрямування

– короткий виклад основних зобов’язань і про-
цедур міської влади, що задають параметри та 
накладають обмеження на процес випрацю-
вання політики,

– прохання про коментар щодо цілей і завдань,

– прохання про коментар стосовно засад полі-
тики;

 y Аналіз проблем і стратегій

– опис поточного стану регулювання,

– обговорення проблем, що вимагають політич-
ної відповіді,

– короткий виклад здійсненних або таких, що 
мають перевагу, розв’язків та їхнього значен-
ня для громади і цільових груп,

– з’ясування фінансового і кадрового забезпе-
чення запропонованих розв’язків, 

– прохання про коментар щодо порушених 
проб лем і варіантів їхнього вирішення;

 y впровадження

– короткий виклад показників виконання, 

– прохання про коментар стосовно впрова-
дження, моніторингу та перегляду політики.

стадія 4. опрацювання кінцевого документу

робоча група аналізує всі відгуки і зауваження, отри-
мані у відповідь на документ для обговорення, та, 
врахувавши істотні, розробляє кінцевий документ з 
розгорнутим викладом енергетичної політики, який 
подає на розгляд сесії міської ради для схвалення. 
Вона теж може рекомендувати повернути документ 
на попередню стадію для допрацювання, якщо пріо-
ритети і стратегії в ньому не було чітко визначено. 

кінцевий документ повинен містити достатньо ін-
формації та вказівок для тих, хто прийматиме оста-
точне рішення. його структура:

 y вступ/резюме

– історичний контекст,

– потреба в міській енергетичній політиці та її мета,

– опис процесу випрацювання політики (включ-
но з проведеними консультаціями);

 y Політичний контекст і спрямування

– цілі і завдання,

– засади енергетичної політики,

– узгодженість з державною енергетичною полі-
тикою в комунальній та інших, суміжних, сферах;

 y Аналіз проблем і розв’язків, що мають пере-
вагу

– опис поточного стану надаваних послуг і місце-
вої політики у сфері комунальної енергетики,

– обговорення проблем, що вимагають політич-
ної відповіді,

– розв’язки для кожної з проблем, які в контекс-
ті політики мають перевагу 

– стратегії (що? коли? де? хто?),

– залучення ресурсів, персоналу і служб; 

 y План впровадження

– визначення показників виконання, графіку 
робіт та основних результатів,

– встановлення відповідальності за впрова-
дження,

– схема моніторингу та перегляду політики.

Додатково, в рамках інформаційної стратегії варто 
підготувати стислий документ-повідомлення, який 
би дохідливо описував наслідки міської енергетичної 
політики для широкого загалу. Це стислий документ, 
що містить прес-релізи, листи-звернення до осно-
вних зацікавлених груп, матеріали брифінгів, листів-
ки тощо, з нас тупною структурою:
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 y історія питання

– історичний контекст,

– потреба в міській енергетичній політиці та її 
мета,

– опис процесу випрацювання енергетичної полі-
тики (включно з проведеними консультаціями);

 y Політичний контекст і спрямування

– основні цілі і завдання,

– обговорення проблем, що вимагають політич-
ної відповіді,

– узгодженість з державною енергетичною по-
літикою в комунальній та інших, суміжних, 
сферах;

 y короткий виклад стратегій

– опис чинних стратегій,

– пропоновані стратегії (що? коли? де? хто? 
скільки це коштуватиме?),

– наслідки з огляду на якість надаваних послуг 
для громади і цільових груп;

 y впровадження

– впровадження, моніторинг та перегляд енер-
гетичної політики,

– де можна отримати докладнішу інформацію.

Таким чином, міська енергетична політика формалі-
зує підтримку керівництва та формулює зобов’язання 
міської влади перед місцевою громадою і зацікавле-
ними сторонами:

 y трактувати роботу в міському енергетичному сек-
торі нарівні з діяльністю в інших сферах, що нале-
жать до її компетенції,

 y надавати необхідні фінансові та інші ресурси,

 y регулярно звітувати про досягнення.

Поєднуючи енергетичні цілі міста з фінансовими та 
екологічними, енергетична політика забезпечує зба-
лансований контекст для подальшого випрацювання 
енергетичного плану дій, а відтак уможливлює пере-
творення енергоменеджменту на складову частину 
оновленої програми діяльності місцевої влади. 

Міська енергетична політика набуває чинності після 
її затвердження відповідним рішенням сесії міської 
ради. Після цього міський голова своїм розпоряджен-
ням доручає котромусь з підрозділів міськвиконкому 
(найчастіше це підрозділ з питань місцевого еконо-
мічного розвитку) розробити на основі енергетичної 
політики відповідний план дій, що має забезпечити її 
практичну реалізацію. У свою чергу, план дій набуває 
чинності після того, як його розглядає і затверджує 
своїм рішенням міськвиконком або сесія міської ради. 

План дій зі сталого енергетичного розвитку, передба-
чений Угодою мерів, схвалює міська рада.
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ДОСТОСУВАННя МІСьКОї 
АДМІНІСТРАТИВНОї 
СТРУКТУРИ ДО ПОТРЕБ 
МІСьКОї СИСТЕМИ 
ЕНЕРГОМЕНЕДжМЕНТУ

Створення й розбудова міської системи енер-
гоменеджменту, як інструменту реалізації 
міської енергетичної політики та одного із 

ключових елементів сучасної системи управління 
містом загалом, вимагає відповідного організацій-
ного забезпечення. насамперед це – внесення змін 
у дотеперішню структуру виконавчої влади, а також 
у кваліфікаційні вимоги, обсяг повноважень і звіт-
ність її працівників. Вирішальним і абсолютно необ-
хідним кроком тут є запровадження в місті окремої 
посади міського енергоменеджера. Саме енергоме-
неджер особисто відповідає за досягнення цілей, 
передбачених міською енергетичною політикою. У 
випадку середнього і великого міста, де багато бу-
дівель бюджетної сфери і комунальних підприємств, 
доцільно створити окремий підрозділ енергоме-
неджменту з кількома працівниками. Проте в малих 
містечках, як правило, немає посади міського мене-
джера, а його функції просто додають до обов’язків 
посадової особи, відповідальної за іншу роботу. В 
будь-якому випадку енергоменеджер повинен мати 
вільний доступ до вищого керівництва міста.

Загальною вимогою до кандидата на цю посаду є 
інженерна освіта, хоча слід пам’ятати, що енерго-
менеджер не конче має бути експертом у ділянці 
енергетичних і технічних систем. куди важливіше, 
щоб він чітко знав, яким чином енергоменеджмент 
може допомогти місту в досягненні енергетичних, 
фінансових та екологічних цілей. крім того, остан-
нім часом щораз частіше зважають на ділові і кому-
нікативні навички кандидата, оскільки успіх роботи 
енергоменеджера значною мірою залежить від його 
стосунків зі співпрацівниками (технічною обслугою 
будівлі, керівниками підрозділів, адміністрацією 
організації) та зовнішніми партнерами (постачаль-
никами, підрядниками, місцевими комунальними 
службами тощо). Практичні навички з мотивації, 
підтримки, ведення переговорів, посередництва 
мають велике значення так само, як особиста заан-
гажованість, наполегливість, вміння доводити роз-
почату справу до кінця. 

До основних обов’язків енергоменеджера належить:

 y організація вивчення стану міської енергетики;

 y виявлення основних зацікавлених сторін та спів-
праця з ними під час випрацювання і впроваджен-
ня міської енергетичної політики та плану дій зі 
сталого енергетичного розвитку міста;

 y випрацювання енергетичної політики міста;

 y випрацювання довгострокового плану дій зі ста-
лого енергетичного розвитку міста; 

 y випрацювання міських середньострокових та річ-
них енергетичних планів;

 y щоденна координація роботи з енергоменеджменту;

 y проведення моніторингу і контролю за дотриман-
ням експлуатаційних норм споживання енергоре-
сурсів (лімітів) об’єктами міської власності;

 y проведення бенчмаркінгу об’єктів міської власності;

 y забезпечення проведення енергоаудиту об’єктів 
міської власності; 

 y звітування про виконання річного плану закупі-
вель енергії і заходів у сфері енергоменеджменту 
та про досягнуті успіхи;

 y організація внутрішніх аудитів системи енергоме-
неджменту та внесення необхідних покращень;

 y сприяння поінформованості стосовно викорис-
тання енергії та створення мотивації для персона-
лу міських закладів та установ, комунальних підп-
риємств;

 y забезпечення вишколу персоналу з питань енер-
гоощадної й енергоефективної діяльності;
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 y координація, виявлення та оцінювання нових 
можливостей для впровадження енергоефектив-
них заходів та відновних джерел енергії;

 y випрацювання інвестиційних програм, спрямо-
ваних на покращення функціонування міського 
енергетичного сектору;

 y нагляд за виконанням цих інвестиційних програм;

 y здобуття визнання за досягнення.

Звичайно, міський енергоменеджер не повинен і не 
може бути єдиним виконавцем усіх вищезазначених 
завдань. Для цього формують ієрархічну організа-
ційно-функціональну структуру (енергокоманду), в 
якій міський енергоменеджер спирається на відпо-
відальних за енергоменеджмент в галузевих підроз-
ділах (освіти, охорони здоров’я, культури, спорту), а 
ті, у свою чергу, – на осіб, відповідальних за збиран-
ня інформації про споживання енергоносіїв (пока-
зів лічильників) в окремих будівлях. Дуже важливо, 
особливо на початку, щоб структура міської системи 
енергоменеджменту формувалась і працювала під 
особистим контролем щонайменше заступника місь-
кого голови, який контролює бюджет і адміністратив-
ний апарат міської ради, а отже, відповідає за фінан-
сове і кадрове забезпечення даного процесу.

Також в енергокоманді можуть працювати представ-
ники підрозділів, які в міськвиконкомі відповідають 
за фінанси, будівництво, правове забезпечення, ін-
формування тощо, а також представники зовнішніх 

партнерів – постачальників, комунальних служб, під-
рядників. 

Енергокоманда допомагає енергоменеджеру при 
розробленні енергетичної політики і плану дій зі 
сталого енергетичного розвитку міста, під час вико-
нання окремих завдань цього плану, підготовки звітів 
тощо. 

крім того, вельми корисно залучити під час налаго-
дження, а відтак і роботи системи енергоменеджмен-
ту людей, які з різних причин готові підтримати дане 
починання. Вони можуть бути як з організації, так і 
з-поза неї, наприклад:

 y Посадовці, відповідальні за охорону праці і 
техніку безпеки. Енергоефективність і надан-
ня енергопослуг тісно пов’язані між собою, тому 
цілком природньо залучити до процесу енерго-
менеджменту осіб, відповідальних за виробничу 
гігієну і безпеку;

 y Представники профспілки. Одне з основних зав-
дань профспілок – покращення умов праці для 
своїх членів. Відповідно, їх представники мають 
сильну мотивацію, щоб допомагати в заохоченні 
персоналу до дій; 

 y «Зелений» персонал. У будь-якій організації 
завж ди знайдуться переконані прихильники дій 
на захист довкілля. Такі люди можуть стати корис-
ними помічниками, забезпечуючи підтримку енер-
гоефективних ініціатив. 
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СТВОРЕННя БАЗИ 
ДАНИх СТОСОВНО 
СПОжИВАННя 
ЕНЕРГІї В МІСТІ, 
МОНІТОРИНГ І 
ВИМІРюВАННя 
ПОКАЗНИКІВ ЕНЕРГЕТИЧНОГО 
фУНКцІОНУВАННя, БЕНЧМАРКІНГ

Енергоменеджмент передбачає створення надій-
ної системи обліку для забезпечення осіб, від-
повідальних за прийняття політичних і адмініст-

ративних рішень стосовно міської енергетики, якіс-
ною інформацією про те, де, коли і як використовують 
енергію. найдоцільніше і найпростіше розпочати 
створення такої бази даних у місті з будівель бю-
джетної сфери, оскільки вони в переважній біль-
шості добре обладнані приладами обліку спожи-
вання енергоносіїів – газу, електроенергії, тепла і 
води. Саме надійний облік уможливлює подальші дії 
з оцінювання енергетичного функціонування цих бу-
дівель та їхнього потенціалу енергоощадності (визна-
чення базового рівня, бенчмаркінг та енергоаудит). 

В основі системи обліку лежить вимірювання. Однак 
вимірювання, якщо воно одноразове або нерегуляр-
не, нічого не дає. Допіру моніторинг (регулярне ви-
мірювання впродовж тривалого часу) робить облік 
змістовним. Саме моніторинг з наступним аналізом 
отриманих даних дозволяє: 

 y зрозуміти, що відбувається зі споживанням енергії,

 y довести, що в результаті проведених заходів енерге-
тичне функціонування будівлі дійсно покращилось.

Зосередившись на цих двох функціях, легко уникну-
ти марнування часу і грошей на збирання зайвої ін-
формації. До того ж надлишковий моніторинг часто 
ускладнює розрізнення того, що важливо, а що ні. Тому 
збирати слід насамперед ті дані, що узгоджуються з 
ключовими показниками енергетичного функці-
онування і дозволяють чітко продемонструвати до-
сягнення. 

З широкого набору ключових показників для опису 
енергетичного функціонування будівель найкраще 
підходить:

 y річне споживання енергії в перерахунку на оди-
ницю площі, яке вимірюють у кВт•год або грн на м² 
на рік. Цей показник застосовують як для цілих буді-
вель, так і для окремих систем енергозабезпечення 
будинку, як от: опалення, освітлення або кондицію-
вання повітря;

 y річне споживання енергії в перехунку на люди-
ну (його вимірюють у кВт•год або грн на людину на 
рік), застосовують для офісного обладнання, освіт-
лення та живлення робочого місця працівника.

Відповідно моніторити треба щонайменше:

 y загальне місячне споживання енергії в кожный бу-
дівлі,

 y основні фактори, які впливають на споживання 
енергії (наприклад, зміна кількості працівників, від-
відувачів або реконструкція будівлі).

Водночас є багато інших корисних змінних, наприк лад, 
покази сублічильників, дані про споживання енергії 
вночі, місцеві погодні фактори тощо. Можливість їх-
нього моніторингу передбачають на етапі написання 
плану заходів з енергоефективної експлуатації буді-
вель. 

Моніторинг загального споживання енергії та змінних, 
які описують експлуатацію будівлі, є обов’язковим; 
бажано моніторити теж інші змінні, оскільки це умож-
ливлює інтерпретацію даних відносно загального спо-
живання енергії (Мал. 3).

Зібрану інформацію найкраще накопичувати, зберіга-
ти та аналізувати у формі електронних баз даних. Це 
можуть бути як звичайні таблиці у форматі Excell, так і 
складні багатофункціональні бази даних, для створен-
ня яких слугують спеціальні платні комп’ютерні прог-
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рами (наприклад, Energyplan (Україна), DEXCell Energy 
Manager (Іспанія), PULSE (канада), EnSMART (Велика 
британія), EnergyCAP (СшА) тощо). Такі програми авто-
матично виконують моніторинг і аналіз, оперативно 
попереджають про небезпечні відхилення від норми 
та готують звіти, вони сумісні з усіма типами лічильни-
ків (електроенергії, тепла, газу й води). 

розпочинаючи збір даних, необхідно:

 y визначити прийнятний рівень деталізації – рі-
вень і обсяг зібраних даних у різних організаціях 
різний. Одні можуть враховувати покази лічильни-
ків, інші – рахунки за комунальні послуги;

 y врахувати всі наявні джерела надходження 
енергії – інвентаризацію всієї енергії (електро-
енергії, теплової енергії, природного газу, вугілля, 
опалювального мазуту тощо), як закупленої, так і 
вироб леної на місці, проводять у фізичних та оди-
ницях та грошовому еквіваленті;

 y документально підтвердити використання всієї 
енергії – рахунки за енергію, записи показів лічиль-
ників тощо мають бути щомісячні (якщо є можли-
вість, то й частіші) та, як мінімум, за два роки. бажа-
но використовувати найсвіжішу інформацію. Дані 
про споживання енергії можуть бути в бухгалтерії, 

зберігатись централізовано або в окремих будів-
лях. їх також можна отримати від відповідних кому-
нальних служб та постачальників енергії.

Слід пам’ятати, що кількість вугілля, опалювального 
мазуту і скрапленого газу вимірюють, як правило, під 
час відвантаження покупцеві. А оскільки час достав 
даних видів палива переважно не відповідає часові 
їхнього споживання (їх якийсь час зберігають у схови-
щі), то для менших будівель з нечастими доставами це 
може відчутно спотворити результати аналізу. Тому ре-
комендують, щоб протягом вибраного року було що-
найменше 12 достав. якщо паливо постачають рідше, 
то слід пошукати дані за два повні роки (або й більше, 
якщо це необхідно) та на цій підставі порахувати се-
реднє річне споживання. Інформація про енергетичну 
цінність вищезгаданих енергоносіїв (у випадку вугілля 
вона суттєво залежить від місця видобутку) міститься 
в описі достави. якщо описів немає під рукою, то від-
повідні записи повинні бути в постачальника.

Вкрай важливо, щоб система обліку споживання енер-
гії враховувала лише ту енергію, за яку відповідає спо-
живач. Ось деякі корисні поради з цього приводу:

 y необхідно переконатись, що дані зібрано з усіх лі-
чильників, які повністю охоплюють будівлю. якщо в 
будівлі є кілька наймачів, то, щоб уникнути трудно-

Змінна Частота вимірювання коментар

Загальне споживання енер-
гії по кожному виду пали-
вопостачання та відповідні 
видатки (обов’язково)

як мінімум, раз на місяць. Про-
те, якщо є доступ до лічильника, 
бажано знімати покази щотиж-
ня або й щодня –  це дозволить 
краще зрозуміти, що відбуваєть-
ся. 

Дану інформацію  містять місячні рахунки за енер-
гію. якщо вони приходять рідше, то потрібно са-
мому нотувати покази лічильника. 

Споживання енергії згідно з 
показами сублічильників 

Така як вище якщо організація займає не всю будівлю і корис-
тується центральними послугами, то їх слід моні-
торити окремо. 

Споживання енергії вночі щонайменше раз на місяць. Під 
час проведення кампанії з ви-
микання обладнання і світла 
після роботи, для того щоб про-
стежити поступ, бажано моніто-
рити хоча б раз на тиждень.

часом цю інформацію можна отримати з рахунків 
за енергію, якщо в них окремо подано її «пікове» 
споживання. У противному разі, залишається са-
мому нотувати покази лічильника на початку і 
наприкінці кожного дня. якщо такої можливості 
нема, то можна просто перейтись  будівлею вночі 
та порахувати невимкнені лампи і комп’ютери. 

Погодні змінні щомісяця Для цього вистачає даних для сезону опалення і 
сезону охолодження будівлі, поданих у градусо-
днях.  

Змінні користування
(обов’язково)

щомісяця необхідно вести запис основних змін у користу-
ванні будівлею (наприклад, наявність порожніх 
приміщень, коливання чисельності персоналу, за-
провадження роботи у дві зміни тощо). 

Мал. 3. Змінні, які слід моніторити, щоб оцінити енергетичне функціонування будівель
Джерело: Working Energy Program for Local Government, Australian Greenhouse Office, Dept of the Environment and Heritage, 2007
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щів при розподілі поточних рахунків за комунальні 
послуги, треба знати споживання енергії кожною 
частиною будівлі окремо. Це уможливлюють додат-
кові сублічильники, які, не лише надають у реально-
му часі інформацію про місцеву потребу в енергії, 
але й дозволяють виявляти несправне обладнання, 
неефективну його експлуатацію, помилки при випи-
суванні рахунків. Окрім того, вони допомагають тех-
нічному персоналу керувати споживанням енергії;

 y Спільною проблемою організацій, які займають 
кілька будівель, є недостатня кількість лічильни-
ків, що ускладнює прив’язування спожитої енергії 
до конкретної будівлі. В цій ситуації теж допома-
гає встановлення сублічильників, позаяк вони не 
обов’язково мають бути високоточними. Менш точ-
ні лічильники цілком підходять для потреб моніто-
рингу, до того ж вони дешевші;

 y У складних випадках, коли зв’язок між сферою дії 
лічильника і будівлею чи її частиною не очевидний, 
необхідно простежити охоплення лічильником за 
допомогою маршрутно-технологічної карти кабе-
лю або труби. Певну допомогу тут можуть надати 
постачальники енергії.

Дуже часто, особливо в малих будівлях, є лише най-
простіше обладнання для вимірювання. Це, однак, не 
повинно стати непереборною перешкодою для робо-
ти з їхньої енергоефективної модернізації. кількість 
лічильників, давачів тощо можна буде збільшити до 
необхідного рівня пізніше, коли система енергоме-
неджменту почне давати перші реальні заощадження. 
Саме ранні успіхи в процесі її створення слугують най-
кращим аргументом на користь придбання нового ви-
мірювального обладнання.

факт отримання заощаджень енергоресурсів у будівлі 
не можна довести доти, доки ці заощадження кількіс-
но не оцінено. щоб продемонструвати отримані за-
ощадження, необхідно мати початкову точку відліку, 
тобто знати величину споживання енергії впродовж 
відповідного періоду (наприклад, річного або місяч-
ного) до початку енергетичної модернізації будівлі – 
т.зв. базовий рівень або бенчмарк. 

базовий рівень – це контрольний показник (еталон) 
відносно якого формулюють цілі та оцінюють подаль-
ші зусилля з покращення енергетичного функціону-
вання. Залежно від потреби базовий рівень визнача-
ють як для всієї будівлі, так і для її частини, або для всієї 
організації, якщо та займає декілька будівель.

Загалом на споживання енергії в будівлі, окрім облад-
нання, що в ній працює, та герметичності самої будівлі, 

відчутно впливають:

 y кліматична зона,

 y погодні умови,

 y розміри будівлі,

 y вид енергоносія,

 y ціна/вартість енергії,

 y години роботи,

 y інтенсивність використання об’єкту.

Є два основні способи визначення базового рівня:

 y використати дані про споживання енергії, отримані 
за допомогою наявної системи обліку, уважно вра-
ховуючи будь-які нехарактерні зміни, що можуть 
вплинути на інтенсивність використання енергії бу-
дівлею та відповідні видатки;

 y змоделювати споживання енергії (т.зв. каліб-
рована симуляція) за допомогою спеціальних 
комп’ютерних програм, якщо достовірних даних 
бракує.

найчастіше застосовують перший спосіб, оскільки 
другий – дорогий та забирає багато часу. У цьому ви-
падку на підставі статистичного аналізу історичних 
даних вибирають базовий рік (нормований по погоді, 
або середній за кілька календарних років) та парамет-
ри, які належним чином відображають енергетичне 
функціонування конкретної будівлі (наприклад, кіль-
кість спожитої енергії або видатки на неї в перерахун-
ку на одиницю площі). 

базовий рівень буває двох типів:

 y внутрішній, який дозволяє порівнювати будівлю 
зі самою собою (наприклад, середньомісячне спо-
живання енергії будівлею за попередній рік). Пере-
важно застосовують при порівнянні енергетичного 
функціонування до і після виконання енергоефек-
тивних заходів для того, щоб оцінити їхню успішність;

 y зовнішній, який уможливлює порівняння власної 
будівлі з кращими у своєму класі (наприклад, се-
редньомісячне споживання енергії подібною будів-
лею з високою енергоефективністю). Застосовують, 
щоб з’ясувати, наскільки добре функціонує власна 
будівля, та який у неї потенціал покращення вико-
ристання енергії. 
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Для того, щоб об’єктивно оцінити енергетичне функці-
онування будівлі, потрібно застосовувати обидва типи 
базового рівня. на жаль, на даний момент Україна не 
має власної системи зовнішніх базових рівнів енер-
гетичного функціонування будівель різних категорій 
на зразок Австралійської програми ранжування буді-
вель за ступенем викидів парникових газів (Australian 
Building Greenhouse Rating Scheme) або програми 
ENERGY STAR’s Portfolio Manager, яка функціонує у 
СшА..

Внутрішній базовий рівень можна визначати з різним 
ступенем точності. Для початку підходить будь-який 
варіант, але слід пам’ятати, що чим точніше він відоб-
ражає реальну ситуацію, тим краще працюватиме. 
щоб об’єктивно описати енергетичне функціонування 
будівлі, необхідно провести якомога повнішу стандар-
тизацію за факторами, які хоч і не мають стосунку до 
енергоефективності, проте впливають на інтенсив-
ність споживання енергії. Це – погода і деякі особли-
вості роботи організації. Варіанти внутрішнього базо-
вого рівня, починаючи з найпростішого, наступні:

 y річне споживання енергії. базується на споживан-
ні енергії будівлею за минулий рік, який, однак, по-
винен бути типовим;

 y середнє річне споживання енергії. щоб покра-
щити точність визначення базового рівня, можна 
порахувати середнє значення споживання енергії 
будівлею за кілька років. найкраще обмежитись 
трьома останніми роками – старіші дані про спожи-
вання енергії часто не надаються для порівняння із 
сучасними. незважаючи на більшу точність, даний 
варіант не відображає особливостей енергетично-
го функціонування впродовж року;

 y середнє сезонне або місячне споживання. Ви-
користавши дані за кілька років, можна визначити 
середнє споживання за квартал або місяць. Пере-
вагою цього варіанту є те, що він враховує природ-
ні коливання навантаження на системи опалення 
і охолодження залежно від пори року. Правда, у 
випадку винятково холодного або гарячого сезону 
енергетичне функціонування будівлі може вигляда-
ти вкрай погано при порівнянні його з таким базо-
вим рівнем;

 y сезонне або місячне споживання з поправкою 
на клімат. Для його визначення, крім даних про 
споживання енергії за останні два-три роки, потріб-

но ще інформацію про погоду під час опалювально-
го сезону та сезону, коли працюють системи охоло-
дження, подану у градусо-днях. її можна отримати 
в Українському гідрометеоцентрі. Це – найкращий 
з-поміж базових рівнів для широкого вжитку, який 
нівелює вплив можливих різких відхилень погоди 
від норми; 

 y сезонне або місячне споживання з поправ-
кою на клімат і діяльність. Застосовують у тих 
випадках, коли для організації характерні значні 
періодичні зміни в діяльності (наприклад, сезонні 
коливання кількості працівників). За допомогою 
спеціальних комп’ютерних програм вираховують 
кореляцію, що, своєю чергою, дозволяє передбача-
ти споживання енергії залежно від клімату та різних 
змінних показників діяльності. Даний варіант базо-
вого рівня є дуже точним, однак, він вимагає висо-
кого рівня математичних навичок та відповідного 
програмного забезпечення.

У свою чергу бенчмаркінг (еталонний аналіз) полягає 
на порівнюванні поточних показників енергетичного 
функціонування будівлі (її частини або організації за-
галом) з базовими. Залежно від типу використаних ба-
зових рівнів так само розрізняють внутрішній і зов-
нішній бенчмаркінг. 

При внутрішньому бенчмаркінгу поточне енергетич-
не функціонування порівнюють з власним у минулому, 
при зовнішньому – з поточним функціонуванням за-
гальновизнаних лідерів у даному класі будівель (тобто 
з подібними розмірами, способом використання, клі-
матичною зоною і віком). Таким чином, бенчмаркінг 
дозволяє простежити в часі процес покращення енер-
гетичного функціонування будівлі, а також з’ясувати її 
актуальне місце серед собі подібних. 

Сам по собі бенчмаркінг не здатний визначити по-
тенціалу енергоощадності (це – функція енергоауди-
ту), проте він може підказати, коли потреба в енергії 
і видатки на неї виходять за оптимальні межі. наприк-
лад, від нової будівлі, зведеної згідно із сучасними ви-
могами, слід очікувати, що вона функціонуватиме так 
само добре, якщо не краще, ніж подібні старіші будівлі. 
низьке ранжування у цьому випадку є сигналом для 
енергоменеджера про потребу провести енергоаудит, 
щоб виявити проблемні ділянки, які потребують втру-
чання. І навпаки, високе ранжування свідчитиме, що 
будівля справді енергоефективна і належить до кра-
щих у своєму класі. 
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НАлАГОДжЕННя ДІєВОГО 
ОБМІНУ ІНфОРМАцІєю 
МІж ЕНЕРГОМЕНЕДжЕРОМ 
ТА ЗАцІКАВлЕНИМИ 
СТОРОНАМИ 

Комунікування або обмін інформацією є одні-
єю з найважливіших постійних складових ро-
боти міського енергоменеджера. Він вивчає, 

координує, мотивує. Це потребує вміння влучно 
сформулювати запитання, зрозуміло викласти те, 
що знаєш, заохотити інших до активних дій. бага-
то часу забирають запити про надання потрібної 
інформації, вивчення проблем, обговорення ідей 
та звітування, особливо перед посадовцями, від рі-
шення яких залежить майбутнє енергетичного гос-
подарства міста.

Дієве комунікування не виникає спонтанно. Воно ви-
магає від міського енергоменеджера і його команди 
ретельного планування та послідовного й наполег-
ливого втілення в життя. щоб обмін інформацією на-
був стратегічної ваги, перейшовши від спорадичних 
заходів до повноцінної програми, енергоменеджер 
повинен:

 y вільно володіти потрібною інформацією,

 y знати аудиторію,

 y вибирати найбільш відповідний до ситуації метод 
комунікування,

 y чітко й дохідливо викладати свої аргументи.

Загалом, слід використовувати кожну нагоду, щоб 
зай вий раз показати, що енергоменеджмент та інвес-
тиції в енергоефективність – це перспективне і довго-
тривале джерело прибутків для міста, галузі, окремої 
організації або сім’ї, які, у свою чергу, знижують по-
тенційні ризики внаслідок нестабільного постачання 
енергоносіїв та раптового зростання цін на них.

вільне володіння потрібною інформацією:

Для ефективного збирання інформації необхідно 
знати, що саме потрібно, куди і з якими запитаннями 
звертатись. Перш ніж зустрітись з кимось, міський 
енергоменеджер має переконатись, що попередньо 
було вивчено всі наявні дані. Відтак під час таких зуст-

річей не треба боятись запитувати. не існує «дурних» 
запитань. Здобута в розмовах інформація може ви-
явитись розв’язком складної проблеми.

Міському енергоменеджеру доводиться виступати 
як перед широкою публікою з розмаїтими зацікав-
леннями, так і перед невеликими фаховими аудиторі-
ями, де слухачів цікавлять більш конкретні питання. 
В першому випадку, щоб прикути до себе увагу при-
сутніх, варто урізноманітнити свій виступ цікавими 
фотографіями, анекдотами, промовистими графіка-
ми й таблицями. У другому ж – наприклад, виступаю-
чи перед бюджетним комітетом – краще обмежитись 
елект ронними таблицями та кількома кривими. Так 
чи інакше, але треба бути готовим до запитань, які 
безпосередньо не стосуються виступу, наприклад, 
про джерело використаних даних або припущення, 
що лягли в основу запропонованої програми дій. 
Доб ра підготовка заощадить час та додасть перекон-
ливості словам енергоменеджера.

Знання аудиторії:

незалежно від того, перед ким виступає міський 
енергомененджер, його виступ повинен бути досто-
сованим до потреб, можливостей і сфери відпові-
дальності аудиторії. В міського енергоменеджера є 
три основні категорії слухачів: 

 y керівництво, 

 y технічний персонал,

 y мешканці (користувачі житлових і громадсь-
ких будинків). 

Водночас не слід недооцінювати можливостей внес-
ку рядових працівників (зокрема, основного персо-
налу в робочий час та прибиральниць і охоронців 
– у неробочий) – він так само може бути відчутним. 
Добра поінформованість всіх працівників будь-якої 
організації (від сумісників і до вищого керівництва) 
про фінансові та екологічні переваги вмілого вико-
ристання енергоресурсів здатна відчутно посилити 
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дієвість відповідних заходів. Це особливо помітно 
при здійсненні практично безкоштовних заходів, як-
от краща організація адміністративно-господарської 
діяльності. А принагідно працівники ще й дізнаються, 
як можна зменшити свої домашні рахунки за енергію. 
Проте, вирішальним чинником, безперечно, є ста-
новище, яке займає в питаннях енергоменеджменту 
керівництво. 

Саме керівництво відповідає за політику і фінанси. Це 
може бути як окрема особа, наприклад, міський голо-
ва або директор установи, так і група людей, наприк-
лад, шкільний батьківський комітет або міська рада. 
безперечно, пріоритетним для міського енергомене-
джера є налагодження і підтримання конструктивних 
стосунків з міським головою, депутатським корпусом, 
керівниками структурних підрозділів міськвиконко-
му. Дану аудиторію цікавить більш узагальнена ін-
формація. Для того, щоб ухвалити рішення, що стосу-
ється загальної політики, або внести зміни в бюджет, 
керівництво повинно знати, для чого це потрібно, та 
які наслідки і вигоди слід очікувати в результаті. Воно 
теж може бути зацікавлене в оприлюдненні інформа-
ції про своє рішення через ЗМІ, тому варто підготува-
ти відповідні пропозиції. 

Технічний персонал – це, переважно, завгоспи і об-
слуга енергетичного обладнання в будівлях і котель-
нях, рідше – системні адміністратори та посадові 
особи, відповідальні за закупівлю нової техніки. Цю 
аудиторію слід інформувати про енергетичне функці-
онування їхніх будівель, про те, яким є поточне вико-
ристання енергоресурсів в них порівняно з аналогіч-
ним періодом за минулі роки або іншими будівлями 
з подібними розмірами і призначенням. Така інфор-
мація допомагає відстежувати досягнення і недоліки 
та більш ефективно використовувати обладнання й 
енергію.

Виступ перед мешканцями має зосереджуватись не 
стільки на технічних питаннях, як на впливі щоден-
них людських звичок. Ця категорія слухачів повинна 
знати, як, змінюючи поведінку (свою власну і членів 
своєї сім’ї), можна зменшити власні видатки на енер-
гію, а заразом долучитись до виконання завдань, що 
стоять перед містом в енергетичному секторі. робота 
з мешканцями вимагає особливої уваги, оскільки раз 
і назавше змінити закорінені звички куди важче ніж, 
наприклад, замінити старі побутові електроприлади 
на більш енергоефективні або утеплити помешкан-
ня (хоча, звичайно, це потребує грошей). регулярне 
інформування про зроблений поступ, нагадуван-
ня, визнання досягнень та заохочення мають стати 
невід’ємною частиною спілкування міського енерго-
менеджера з мешканцями будинків.

вибір найбільш відповідного методу комуніку-
вання:

Загалом розрізняють формальні і неформальні мето-
ди комунікування. їхній вибір значною мірою зале-
жить від характеру цільової групи.

До вельми ефективних формальних методів комуні-
кування міського енергоменеджера з керівництвом 
належать регулярні місячні і річні звіти на сесіях 
міської ради, засіданнях депутатських комісій, на ро-
бочих нарадах у міського голови. В установах і зак-
ладах бажано час від часу проводити спеціальні за-
гальні збори, на яких їхнє керівництво та енергоме-
неджер повідомляють працівників про хід виконання 
програми енергоменеджменту, нові рекомендації, 
спрямовані на отримання ще більших заощаджень 
тощо. Також дуже корисно, коли матеріали з проф-
орієнтації нових працівників містять інформацію 
про використання енергії в організації та внутрішні 
зобов’язання у цій сфері та їхнє виконання. 

Вибираючи метод комунікування для конкретної ці-
льової групи, слід подбати, щоб він пасував і до си-
туації. так службова записка, надіслана операторам 
шкільних котелень, з нагадуванням про потребу пе-
реведення котлів в економний режим роботи у свят-
кові дні більш доречна ніж скликання з цього приво-
ду спеціальної наради.

регулярно звітуючи перед своїми безпосередніми 
зверхниками, міський енергоменеджер також по-
винен не залишати поза увагою інші цільові групи, 
від яких значною мірою залежить виконання запла-
нованого (наприклад, керівників бюджетних уста-
нов, ОСбб, енергопостачальних підприємств тощо) 
та періодично зустрічатись з ними, особливо якщо 
надійш ло відповідне запрошення. Це додасть йому 
авторитету та впливовості в місті. 

Водночас програму з підвищення енергоефектив-
ності можна відчутно посилити за допомогою не-
формальних засобів, наприклад, заснування спеці-
альних нагород і відзнак. Заохочення до участі в 
конкурсах, в тому числі міжнародних (як-от змаган-
ня за нагороду «назустріч класу А», засновану Євро-
пейською асоціацією “Energy Cities” для відзначення 
щороку найбільш креативних інформаційних кампа-
ній) – перевірений спосіб добитись значних зусиль 
з боку персоналу на підтримку програми енергоме-
неджменту. 

ще один дієвий неформальний метод комунікуван-
ня – це збирання критичних зауважень та пропо-
зицій від працівників і відвідувачів організацій до 
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спеціальної скриньки або вивішування їх на дошці 
оголошень у вестибюлі. регулярний розгляд про-
позицій рядових працівників та привселюдне від-
значення авторів найкращих ідей заохочує масо-
вий пошук нових можливостей заощадити енергію 
і гроші. нагородження працівників, які особливо 
доклались до покращення енергетичного функці-
онування міста або організації, сприяє зміцненню 
морального та корпоративного духу персоналу. 
керівництво натомість отримує додатковий кредит 
довіри, яким зможе скористатись, ухвалюючи нас-
тупну програму, спрямовану на покращення умов 
праці та довкілля.

Добре зарекомендували себе в українських містах 
також:

 y Плакатні кампанії. розміщення в кімнатах від-
починку, на дошках оголошень, в інших дореч-
них місцях привабливих та змістовних плакатів 
на енергоефективну тематику сприяє кращому 
запам’ятовуванню основних ідей;

 y Щорічні заходи до Днів сталої енергії та Дня 
Землі. Святкування Днів сталої енергії та Дня 
Землі (22 квітня) – добра нагода для підвищення 
обіз наності щодо впливу споживання енергії на 
довкілля та способів його зменшення на робочому 
місці і вдома;

 y використання інтернет-сайтів та місцевих ме-
реж. Свіжа популярна інформація стосовно енер-
гії та енергоменеджменту, розміщена на власному 
веб-сайті або поширювана за допомогою локаль-
ної комп’ютерної мережі, допомагає працівникам 
краще розуміти задекларовані цілі та свою роль у 
їхньому досягненні.

Увага!: не варто недооцінювати важливості спілку-
вання віч-на-віч. Так, зустріч енергоменеджера з 
прибиральницями в будівлі, коли вони беруться до 
своєї вечірньої роботи, дає можливість почути, як 
виглядають справи з їхнього погляду. на цей потен-
ційний внесок часто не звертають уваги, тоді як він 
може виявитись винятково цінним. Дискусія з приби-
ральницями на їхній «території» часто здатна висвіт-
лити такі моменти, про які вони радше промовчать на 
зборах. Це дозволяє вчасно позбутись неправильних 
уявлень та уникнути марнування часу.

крім того, необхідно регулярно популяризувати 
власні досягнення через Змі (прес-релізи, прес-
конференції, інтерв’ю, публікації в пресі та передачі 
на радіо і Тб) та різні об’єднання (в Україні, наприк-
лад, – через Асоціацію «Енергоефективні міста Укра-

їни»). Це – нагода показати громадськості свою про-
відну роль у справі послаблення енергетичної залеж-
ності країни та захисту довкілля.

Чітке і зрозуміле аргументування:

як повести розмову в кожному конкретному випадку 
не менш важливо, аніж про що говорити. Виступ по-
винен бути не лише інформативним, але й перекон-
ливим.

Виступаючи перед будь-якою аудиторією, необхід-
но зосередитись на основному (проблемі і шляхах 
її вирішення) та не розпорошувати увагу слухачів 
другорядною інформацією і необґрунтованими спе-
куляціями. Мова виступу повинна бути легко зрозу-
мілою. Давнє правило публічних промовців «скажи, 
що маєш сказати, а відтак повтори те, що сказав» 
спрацьовує і в цьому випадку. Тому на закінчення 
презентації варто ще раз повторити (бажано іншими 
словами), що саме очікується від запропонованих за-
ходів, та яким чином це вирішить наявну проблему. 
Це – простий і водночас дуже дієвий спосіб подання 
нової інформації.

Добираючи матеріал для інформування, особливу 
увагу слід звернути на конкретні цифри і факти, що 
ілюструють енергетичне функціонування міста, га-
лузі, організації чи конкретної будівлі. Відтак їх по-
рівнюють з чинним стандартом (наприклад, для бу-
дівель певного класу) або передовою практикою в 
даній сфері та готують відповідні таблиці і графіки. 
Вище керівництво цікавитимуть передусім узагаль-
нені показники: загальне споживання енергії, за-
гальні видатки на неї, на експлуатацію і ремонт об-
ладнання, термін окупності інвестиції або прибуток 
від капіталовкладень тощо. Варто теж пояснити, як 
зменшення споживання енергії вплине на вартість 
квадратного метра площі. А для рядового працівни-
ка більш переконливою буде інформація про те, як 
виробляється енергія, що її використовує для своїх 
потреб організація, яку загрозу несе це довкіллю, 
скільки енергії споживає впродовж робочого дня 
його персональний комп’ютер та інше обладнання 
регулярного вжитку, або скільки коштує організації 
перестій увімкнутого обладнання.

Після завершення важливих інформаційних заходів 
їх обов’язково оцінюють, щоб визначити успішність 
та скоригувати наступні кроки. Для цього застосову-
ють різні критерії, підбір яких залежить від конкрет-
ної ситуації, як-от заощадження коштів, зменшення 
числа скарг і збільшення числа схвальних відгуків 
щодо якості надаваних послуг та умов праці, більша 
згуртованість колективу тощо.
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Б ільшість людей має дуже приблизне уявлен-
ня про те, як їхні щоденні дії на роботі і вдома 
впливають на споживання енергії та стан дов-

кілля. Тим часом досягнення цілей, визначених місь-
кою енергетичною політикою, залежить від обізна-
ності, прихильного ставлення і вміння всіх мешканців 
міста незалежно від віку, фаху і посади. Саме тому тон 
у просвітницькій роботі в місті має задавати міська 
влада (в особі міського енергоменеджера), макси-
мально заручившись для цього підтримкою енер-
гетичних аґенцій, компаній-постачальників енергії і 
відповідних комунальних господарств, громадських 
організацій і активістів, ОСбб, ЗМІ тощо. 

розрізняють 3 категорії заходів з підвищення обізнаності:

 y підготовчі заходи (полягають на забезпеченні ін-
формацією),

 y подальші заходи (інтерактивні, полягають на конк-
ретних діях), 

 y заходи із соціальним впливом.

Підготовчі заходи:

У свою чергу, їх можна поділити на заходи без зворотної 
реакції на поведінку споживача та такі, в яких споживач 
отримує відгук на те, як він споживає енергію. Проте, в 
обох випадках заходи не є інтерактивними та не відсте-
жують, чи в результаті їхнього впровадження наступи-
ли зміни в поведінці, що стосується споживання енергії.

До першої підгрупи підготовчих заходів належать:

 y веб-сайти з інформацією про різні аспекти енерго-
ощадності,

 y телевізійні ролики і мультфільми на енергетичну 
тематику,

 y освітні матеріали для різних цільових груп (наприк-
лад, школярів),

 y компакт-диски з короткими фільмами про спожи-
вання енергії,

 y брошури і буклети,

 y плакати і реклама у громадських місцях.

Друга підгрупа підготовчих заходів представлена 
енергоаудитами та консультуванням. Ці заходи 
надають персоніфіковану інформацію або безпосе-
редньо відповідають на запитання споживача. Так 
енергоаудит, якщо він ґрунтується на реальному спо-
живанні, може певною мірою інформувати про пове-
дінку споживача. Проте, на відміну від періодичного 
вимірювання, що дозволяє судити про динаміку змін, 
аудит лише оцінює базову лінію об’єкту на момент 
проведення аудиту та не відображає змін у поведін-
ці. Так само консультування не виявляє змін у стерео-
типах споживання. Лише від споживача залежить, чи 
він використає інформацію, отриману під час енер-
гоаудиту/консультацій, та змінить свою поведінку 
відповідно до отриманих рекомендацій або зробить 
інвестицію в запропонований комплекс енергоефек-
тивних поліпшень.

Підготовчі заходи базуються на припущенні, що за-
безпечення відповідною інформацією само по собі 
здатне змінити стереотипи споживання. на жаль, 
підвищення обізнаності далеко не завжди призво-
дить до бажаних змін у поведінці. Тому, незважаю-
чи на те, що підготовчі заходи відносно дешеві, та 
їх легко застосувати до великих груп людей, вони 
найменш ефективні. найкраще їх використовувати 
не самостійно, а як додаток, в комплексі з іншими 
заходами.

Подальші заходи:

на відміну від підготовчих заходів, вони забезпечу-
ють зворотній зв’язок зі споживачем та можуть вклю-
чати нагороди або систему заохочення. Подальші за-
ходи мають вищий ступінь інтерактивності та більш 
дієві, оскільки дозволяють оцінити безпосередній 
вплив поведінки споживача. Споживач має змогу 
побачити прямий зв’язок між змінами у власній по-
ведінці та зменшенням обсягів споживання енергії і 
видатків на неї. Подальші заходи вимагають індивіду-
ального підходу до кожного споживача, відповідно 
вони займають більше часу та дорожчі. 

найбільш типові подальші заходи – це:

 y змагання і конкурси,

ПІДВИЩЕННя ОБІЗНАНОСТІ 
МЕШКАНцІВ
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 y проведення індивідуального вимірювання спо-
живання енергоресурсів (в окремій будівлі або її 
частині, наприклад, квартирі),

 y публічна демонстрація власного споживання 
енергії й відповідних видатків (наприклад, участь у 
європейській програмі добровільної сертифікації 
енергетичного функціонування будівель Display® 
або в загальноміській програмі поквартирного 
моніторингу витрат на комунальні послуги). 

Заходи із соціальним впливом:

Ця категорія заходів найкраще задовольняє потреби 
мешканців у підвищенні їхньої обізнаності з питань 
енергоощадності та має найбільший вплив на їхню 
поведінку. В основі заходів із соціальним впливом 
лежить залучення менших груп, і вони передбачають 
прийняття добровільних зобов’язань, які поєднують 
власний інтерес з інтересами громади. Даний підхід 
– винятково інтерактивний і комунікативний, та, як 
правило, занурений у буденне оточення.

До заходів із соціальним впливом належать:

 y добрі приклади для наслідування міської влади 
(оприлюднення і вільний доступ до відповідної ін-
формації),

 y «енергетичні» сусідства (екокоманди в житловому 
будинку, закладі або установі, кварталі тощо),

 y енергетичні паспорти для громадських і житлових 
будівель,

 y звіти мешканців про набутий ними досвід, 

 y «енергетичні» форуми в Інтернеті (зокрема, під ке-
рівництвом міського енергоменеджера).

Загалом у розвитку інструментарію для підвищення 
громадської обізнаності з питань енергоощадності 
зараз спостерігається тенденція поступового замі-
щення заходів з простого надання інформації вели-
ким цільовим групам заходами із соціальним впли-
вом, які орієнтовані на менші аудиторії та формують 
активне й відповідальне ставлення до споживання 
енергії. 

розробляючи стратегію підвищення поінформова-
ності пересічних громадян з «енергетичних» питань, 
слід пам’ятати, що стереотипи споживання енергії 
тісно пов’язані зі звичками. Відповідно для їхнього 
подолання й заміни новими, кращими, крім надій-
ної інформації, потрібні зусилля й час. щоб змусити 
громаду засумніватись у доцільності своєї дотепе-
рішньої поведінки та добитись від неї масової під-
тримки в реформуванні міського енергетичного 
господарства, необхідно:

 y усунути мотиваційні стимули, що підтримують ста-
рі стереотипи споживання,

 y допомогти споживачам усвідомити згубність ста-
рих звичок та необхідність випрацювання нових,

 y дати мешканцям змогу запобігати й контролювати 
можливі негативні наслідки та забезпечити їх по-
зитивними альтернативами.

Проте на заваді виконанню цих завдань стоїть низка 
об’єктивних і суб’єктивних чиників (Мал. 4). на щастя, 
є також способи, як їх подолати.
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Мал. 4. що заважає мешканцям оптимізувати власне споживання енергії, та як цьому зарадити 
Джерело: Éva Csobod, Matthias Grätz, Péter Szuppinger, Overview and Analysis of Public Awareness Raising Strategies and Actions 
on Energy Savings, 2009

Перешкоди для досягнення кін-
цевого заощадження енергії

Поради як подолати перешкоди

бракує своєчасної і зрозумілої ін-
формації, що привертала б увагу, 
навчала та заохочувала мешканців 
ощадно ставитись до енергії.

Для інформування мешканців квартир про поточне  споживання енергії 
домашніми побутовими приладами встановити індивідуальні лічильники 
газу, електроенергії і води, а у випадку центрального опалення – будинкові 
лічильники тепла. За підсумками місяця вивішувати в житлових будинках 
інформацію про поквартирне споживання основних енергоносіїв. Для ма-
лозабезпечених сімей передбачити допомогу при встановленні приладів 
обліку.  Це спонукатиме до заміни старого обладнання або його більш про-
думаного використання.
регулярно інформувати городян під час щорічних міських Днів сталої енергії 
про способи більш ефективного використання енергії в побуті та пов’язані з 
цим вигоди, а також про досвід мешканців типових квартир, які зуміли змен-
шити власне споживання енергії, забезпечивши при цьому високий рівень 
комфорту. 

Від зростання плати за спожиті енер-
горесурси особливо потерпають 
мешканці з дуже малим заробітком. 
Після задоволення найнеобхідніших  
побутових потреб у них не залиша-
ється коштів для енергоефективного 
переобладнання своїх квартир, що 
дозволило б їм відчутно скоротити 
власне споживання енергії та посла-
бити навантаження на сімейний бю-
джет.

За участю міських рад, енергетичних аґенцій, громадських організацій тощо 
організувати безкоштовне фахове дорадництво з питань заощадження 
енергії в побуті та пошуку коштів для купівлі енергоефективного облад-
нання й матеріалів. консультанти з питань використання енергії можуть  
теж відвідувати мешканців для безкоштовного оцінювання енергетичного 
функціонування їхніх квартир.
Паралельно з цим подбати про спеціальні програми кредитування енергое-
фективної модернізації квартир і житлових будинків для малозабезпечених 
осіб та будівництва соціального житла з найвищими показниками енерге-
тичного функціонування.

Працівники фірм, які займаються 
монтажем енергоефективного об-
ладнання і обладнання, що працює 
на відновних джерелах енергії, часто 
відразу пропонують клієнтові своє 
технічне розв’язання, замість спер-
шу виявити всі можливості для за-
ощадження енергії та підібрати най-
більш відповідний набір заходів.  

Забезпечити належний кваліфікаційний рівень цих фахівців через засто-
сування відповідних схем акредитації/атестації та організацію навчальних 
курсів і професійного вишколу. 

Має місце недостатнє залучення 
комунальних підприємств до роз-
робки і впровадження заходів з під-
вищення енергоощадності й енер-
гоефективності. 

В умовах невпинного зростання світових цін на традиційні енергоносії ко-
мунальні підприємства мають дбати передовсім про зменшення попиту 
на енергію, а не про нарощування обсягів її постачання. Так вони могли б 
фінансувати заміну побутових електроприладів на більш енергоефективні 
(наприклад, звичайних ламп розжарювання на енергоощадні) або  елева-
торних вузлів на індивідуальні теплові пункти з погодним регулюванням. 
Повернення коштів інвестиції можна організувати за рахунок заощаджень, 
отриманих користувачами внаслідок проведеної модернізації.
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ПРОВЕДЕННя МІСьКИх 
ДНІВ СТАлОї ЕНЕРГІї

Проведення міських та загальнонаціональних 
Днів сталої енергії (Днів енергоефективності, 
Днів енергозбереження тощо) – це вже тради-

ція як у Європейському Союзі, так і в Україні. Після за-
початкування у 2009 р. «Угоди Мерів» Дні сталої енер-
гії стали одним з її невід’ємних елементів, ключовим 
засобом «мобілізації» пересічних мешканців, пред-
ставників влади і бізнесу, щоб усім разом замисли-
тись над перспективами виробництва й споживання 
енергії в себе в місті та у світі. Мета Днів сталої енергії 
– це насамперед підвищення поінформованості місь-
кої громади щодо сучасних способів більш ефектив-
ного використання енергії, ширшого залучення від-
новних джерел енергії та протидії глобальній зміні 
клімату в руслі загальноєвропейської політики. 

Проведення розмаїтих заходів, розрахованих на різні 
аудиторії, покликане сприяти утвердженню в масовій 
свідомості переконання, що сталі енергетичні техно-
логії й моделі поведінки цілком досяжні, життєздатні 
та ефективні, і, що найважливіше, вони корисні для 
людського здоров’я та природного довкілля. Водночас 
для місцевої влади це нагода публічно продемонст-
рувати свій власний внесок, як лідера в досягнення 
цілей Європейського Союзу стосовно енергії і клімату.

Організація в місті Днів сталої енергії передбачає 
нас тупні кроки:

 y створення у виконавчому комітеті міської ради 
відповідного оргкомітету,

 y проведення оргкомітетом зустрічі/зустрічей з 
усіма зацікавленими сторонами – потенційними 
учасниками Днів сталої енергії (районними адмі-
ністраціями, підприємствами-надавачами енер-
гетичних послуг, фірмами-виробниками енергое-
фективного обладнання, навчальними закладами, 
громадськими організаціями тощо) для їхнього за-
лучення до участі в Днях та з’ясування можливос-
тей спонсорської допомоги, 

 y вибір сприятливої дати (Дні сталої енергії можна теж 
проводити одночасно з іншими важливими подіями 
в місті – Днями міста, виставками, ярмарками тощо),

 y вибір доречної форми (часом Дні сталої енергії в 
місті доцільно проводити в рамках іншого масово-
го заходу, наприклад, Дня Землі),

 y приготування графіку засідань оргкомітету Днів 
сталої енергії,

 y підбір відповідних заходів,

 y приготування докладної програми Днів сталої 
енергії,

 y розподіл завдань відповідно до програми між чле-
нами оргкомітету і партнерами,

 y виконання завдань, періодичне звітування про 
його перебіг, оперативне вирішення поточних 
проблем,

 y розповсюдження запрошень (серед мешканців 
міста і в сусідніх містах), приготування роздатко-
вих матеріалів для відвідувачів,

 y інформування та рекламна діяльність до, під час і 
після Днів сталої енергії (афіші, листівки, публіка-
ції у пресі, повідомлення по радіо, на телебаченні 
і через Інтернет),

 y моніторинг і оцінювання (слід підготувати окремі 
оцінкові анкети для учасників, відвідувачів і членів 
оргкомітету), та опрацювання на цій підставі реко-
мендацій щодо можливих способів покращення 
організації і проведення Днів сталої енергії нас-
тупного року.

Орієнтовний перелік заходів до Днів сталої енергії за-
лежно від їхнього характеру включає:

Демонстраційні заходи як-от:

 y дні «відкритих дверей» на комунальних і про-
мислових підприємствах, в громадських будів-
лях і приватних будинках, де застосовано су-
часні енергоефективні технології, обладнання і 
матеріали,

 y виставки та ярмарки-продаж за участю фірм-
виробників енергоефективного обладнання і ма-
теріалів, проектувальників і будівельників будин-
ків з низьким споживанням енергії,
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 y фестиваль фільмів на екологічну тематику, про 
енергію і глобальну зміну клімату (наприклад, 
«невигідна правда», «Домівка», «шість градусів» 
тощо),

 y показ у режимі нон-стоп в багатолюдних місцях 
на великому екрані просто неба тематичних віде-
окліпів (наприклад, «кампанія добровільної енер-
гетичної сертифікації будівель Display®», «Енергія. 
Давайте її заощаджувати», «краще світло з мен-
шою енергією» тощо),

 y кампанія «День без авто», щоб заохотити мешкан-
ців частіше користуватись громадським транспор-
том, велосипедом або й ходити пішки. 

освітні заходи як-от:

 y конференції, семінари, дискусійні форуми і круглі 
столи, навчальні ігри і тренінги для різних цільо-
вих груп про деградацію довкілля і зміну клімату, 
засади сталого розвитку та їхнє практичне засто-
сування у сфері виробництва і споживання енергії,

 y презентації шкільних навчальних програм з енер-
гоощадності і захисту клімату, відповідних нав-
чальних матеріалів та ігор,

 y енергоаудити шкільних будівель, виконані учнями 
(збір даних про споживання енергії, виявлення 
місць і способів непродуктивних втрат енергії, ви-
працювання рекомендацій з метою їхнього змен-
шення та запобігання марнотратству, практичне 
впровадження рекомендацій),

 y виступи учнів з презентацією результатів власних 
досліджень, що стосуються енергоефективності, 
застосування відновних джерел енергії тощо.

культурні заходи як-от:

 y концерти популярних співаків, музичних гуртів 
і оркестрів під відповідними гаслами, тематичні 
прес-конференції з музикантами і артистами,

 y театральні вистави на екологічну тематику в місце-
вих театрах або школах,

 y конкурси на кращий малюнок, фотографію, літера-
турний твір, ручний виріб, танець, пов’язані з тема-
тикою ефективного використання енергії і захисту 
клімату, в школах та дитячих садках,

 y вікторини для дітей і дорослих з питань енергое-
фективності і захисту клімату.

спортивні заходи як-от:

 y сімейні спортивні змагання за участю відомих 
спортсменів в ролі суддів та уболівальників,

 y перегони на велосипедах і роликових ковзанах 
«чисте повітря»,

 y змагання з бігу «За здоров’ям».

формальні заходи як-от:

 y урочисті церемонії відкриття і закриття Днів сталої 
енергії,

 y відкрите засідання міської ради, присвячене роз-
глядові плану сталого енергетичного розвитку 
міста, за участю всіх зацікавлених сторін і грома-
дян,

 y громадські слухання стосовно запланованих захо-
дів та відповідних інвестиційних пакетів,

 y урочисте нагородження переможців конкурсів і 
змагань,

 y діловий сніданок представників влади і місцевих 
бізнес-кіл для об’єднання зусиль, спрямованих на 
зменшення згубного впливу енергетичного секто-
ра на довкілля,

 y завчасне розсилання прес-релізу з програмою 
Днів, прес-конференція для ЗМІ та інтерв’ю.

З огляду на заохочувальну місію Днів сталої енергії 
широке висвітлення у ЗМІ відповідних заходів є ви-
рішальним для забезпечення максимального ефекту 
від їхнього проведення. Саме завдяки радіо, пресі і 
телебаченню до акції з кожним роком долучається 
щораз більше активних прихильників та учасників. 
як правило, започатковує Дні сталої енергії прес-
конференція, на яку запрошують журналістів з місце-
вих, регіональних і центральних ЗМІ. 

Загалом, щоб гарантувати відповідний рівень інфор-
маційного охоплення необхідно:

 y ідентифікувати журналістів, зацікавлених у проб-
лематиці довкілля, клімату і енергії,

 y встановити особистий контакт з журналістами,

 y підготувати і надати журналістам короткий прес-
реліз з висвітленням ключових моментів Днів ста-
лої енергії,
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 y періодично нагадувати журналістам про себе по 
телефону або е-пошті (перший раз – за два тижні 
до акції, останній – напередодні), 

 y запропонувати журналістам якусь інформаційну 
«родзинку», 

 y підготувати для журналістів перелік фотогенічних 
енергоефективних об’єктів у місті (наприклад, сонячні 
колектори на дитячому садку, котельня, що працює на 
відходах деревообробного або сільськогосподарсь-
кого виробництва, будинок «нуль енергія» тощо),

 y забезпечити участь у запланованих заходах відо-
мих особистостей (політиків, підприємців, освітян),

 y подбати про можливість взяти інтерв’ю в безпосе-
редніх учасників заходів та відомих особистостей,

 y надати журналістам чітку інформацію про вплив 
Днів сталої енергії на краще розуміння в суспільст-
ві проблем сталої енергетики, зміни клімату та ви-
черпання природних ресурсів на планеті.

Там, де церква займає активну громадянську пос-
таву щодо актуальних суспільних проблем та має 

великий моральний авторитет у громаді, доцільно 
налагодити співпрацю з нею в питаннях енергое-
фективності церковних споруд, запровадження 
в них системи енергоменеджменту та відновних 
джерел енергії. Залучення можливостей церкви 
з підвищення обізнаності суспільства в цій сфері 
через проповідь та власний приклад здатне від-
чутно посилити загальний ефект від Днів сталої 
енергії.

Дієвий спосіб зацікавити мешканців Днями (особливо 
дітей і молодь) – це перспектива отримати на згадку 
про цю подію якийсь сувенір. роздавання футболок, 
кухликів, спортивних кепок, торбинок, дармовисів 
до ключів, олівців з відповідними написами задарма 
і в нагороду за перемогу в різноманітних змаганнях і 
конкурсах куди краще приваблює потенційних учас-
ників.

Вкрай важливо, завершивши Дні сталої енергії, наді-
слати активним учасникам свята офіційні листи подя-
ки за підписом міського голови. Це свідчитиме про те, 
що влада належним чином оцінила докладені зусил-
ля, а також додасть тепла у формальних стосунках, 
сприяючи подальшому розвиткові взаємно вигідної 
і плідної співпраці. 
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ПРОВЕДЕННя ВНУТРІШНІх 
АУДИТІВ СИСТЕМИ 
ЕНЕРГОМЕНЕДжМЕНТУ ТА 
ВНЕСЕННя НЕОБхІДНИх 
ПОКРАЩЕНь

Енергоменеджмент не закінчується з виконан-
ням всіх заходів, передбачених планом дій, та 
досягненням цілей, які було задекларовано в 

міській енергетичній політиці. якщо систему енер-
гоменеджменту належним чином не підтримувати, 
вона почне поступово занепадати. крім того, життя 
теж вносить свої корективи – з’являються нові знан-
ня й технології, змінюються обставини та відкрива-
ються нові можливості. Саме тому так важливо пері-
одично проводити внутрішній аудит міської системи 
енергоменеджменту. Це не лише дозволить вчасно 
зреагувати на невідповідності між тим, що було за-
плановано, а відтак реалізовано, але й забезпечить 
подальше вдосконалення системи.

Слід наголосити, що даний аудит не займається таки-
ми питаннями, як аналіз заощаджень енергії/коштів 
в результаті впровадження нового обладнання, оці-
нювання енергетичного рейтингу будівель тощо. В 
нього інше призначення – перевірити: 

 y чи система енергоменеджменту відповідає вста-
новленим для неї вимогам (в ідеалі – вимогам між-
народного стандарту ISO 50001, якщо такий впро-
ваджено в місті),

 y чи систему ефективно втілено в життя, і чи належ-
ним чином забезпечено її функціонування ,

 y чи виконуються заплановані завдання,

 y чи реально очікувати, що буде вчасно досягнено 
цілей, визначених енергетичною політикою.

Тобто, внутрішній аудит міської системи енергоме-
неджменту як саму систему, так і енергетичне функ-
ціонування міста, виявляючи при цьому успішні ді-
лянки та ті, що вимагають вдосконалення. (Увага! 
До внут рішнього аудиту не належить оцінювання 
роботи залучених до системи енергоменеджменту 
працівників та з’ясовування, хто винен у можливих 
недоліках). За результатами аудиту в систему енерго-
менеджменту вносять корективи, спрямовані на пок-
ращення її функціонування. 

Внутрішній аудит виконує спеціально вишколена 
особа, аудиторів може бути теж декілька. нерідко в 
такій ролі виступає хтось з працівників самої системи 
енергоменеджменту. В цьому випадку слід подбати, 
щоб аудитор був об’єктивним і безстороннім. Окрім 
того, він не може проводити аудиту своєї власної ро-
боти. Максимальну ж незалежність та якість внутріш-
нього аудиту забезпечує залучення до його виконан-
ня стороннього професійного аудитора.

Виконують аудит за заздалегідь складеним графіком, 
який обов’язково доводять до відома всіх зацікавлених 
сторін, так щоб це не стало для когось несподіванкою. 
Складаючи графік аудиту, виходять зі статусу і важли-
вості процесів та ділянок, які слід розглянути. В першу 
чергу, аудитор вивчає ті з них, що пов’язані зі значним 
споживанням енергії в місті, з цілями і завданнями 
енергетичної політики, оперативним управлінням і об-
слуговуванням, сталим покращенням використання 
енергії. Аудиту може підлягати як вся система енерго-
менеджменту, так і заздалегідь визначені її частини.

Внутрішній аудит системи енергоменеджменту скла-
дається з підготовки до нього, власне аудиту, звіту-
вання за його підсумками та подальшого супроводу 
– спостереження за виконанням рекомендацій.

Готуючись до аудиту, аудитор:

 y перевіряє, аудит якої частини (частин) системи/
процесу енергоменеджменту йому доручено про-
вести;

 y визначає джерела інформації, потрібної для ауди-
ту (людей, документи, бази даних, записи тощо);

 y пересвідчується, що люди, інформація, інші необхідні 
ресурси будуть доступні в час, відведений для аудиту;

 y переглядає будь-які висновки, корекційні та запо-
біжні заходи з минулого аудиту системи/процесу 
енергоменеджменту;
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 y готує перелік того, що має перевірити під час ауди-
ту, щоб пізніше чогось не пропустити.

Проводячи аудит, аудитор: 

 y насамперед зустрічається з особою, відповідаль-
ною за ділянку/процес, аудит яких має провести, 
та пояснює мету аудиту, яку інформацію потребу-
ватиме, та скільки часу це займе; 

 y збирає і перевіряє об’єктивні дані;

 y фіксує всі відкриття, зроблені під час аудиту;

 y проводить заключну зустріч з особою, відпові-
дальною за ділянку/процес, що підлягав аудиту, 
повідомляє їй про свої відкриття та узгоджує з нею 
заходи з усунення недоліків.

Звітуючи за підсумками аудиту, аудитор:

 y готує і поширює звіт про аудит;

 y готує протокол з переліком погоджених корекцій-
них заходів.

надалі аудитор перевіряє, чи наступило покращення 
функціонування системи енергоменеджменту після 
вжиття корекційних і запобіжних заходів.

Інформація, необхідна аудитору для проведення ау-
диту, включає:

 y цілі і завдання енергетичної політики та плани дій,

 y законодавство, нормативні документи, стандарти і 
корпоративні угоди, які стосуються використання 
енергії,

 y процедури, записи і оперативний контроль, а 
саме: 

– виявлення місць зі значним споживанням 
енергії,

– правові зобов’язання та інші вимоги, їхнє до-
тримання,

– навчання з підвищення поінформованості та 
компетентності,

– комунікування (обмін інформацією),

– контроль за документами,

– контроль за записами,

– заходи з виправлення невідповідностей та за-
побігання їхньому повторенню,

– раніше проведені внутрішні аудити,

– офіційні звіти/заяви стосовно енергетичного 
функціонування,

– протоколи перегляду системи менеджменту 
тощо.

Також аудитор повинен перевірити системи і записи, 
що стосуються вимірювання і моніторингу енерге-
тичного функціонування міських об’єктів, зокрема, 
там де є значне використання енергії, зв’язок між ви-
користанням енергії і факторами, які впливають на 
нього, порівняти фактичне енергетичне функціону-
вання з визначеними цілями і завданнями, викорис-
товуючи показники енергетичного функціонування 
(річне споживання енергії на одиницю площі) та клю-
чові показники діяльності (співвідношення між до-
сягнутим результатом і затраченими ресурсами). 

Додатково перевірці можуть підлягати протоколи 
калібрування обладнання для вимірювання і моніто-
рингу, а також експлуатаційні записи і записи щодо 
технічного стану обладнання, яке споживає багато 
енергії. 

Періодичність проведення внутрішнього аудиту часто 
є річною, але може мати й іншу тривалість залежно від 
місцевих умов і потреб. наприклад, якщо аудит про-
водять у зв’язку з переглядом енергетичної політики, 
щоб достосувати її до нових обставин, то це відбува-
ється раз на декілька років. З іншого боку, трапляєть-
ся, що виникає потреба в проведенні позачергового 
аудиту внаслідок нових управлінських ініціатив, орга-
нізаційних змін або змін у відповідних процесах. 
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Додаток

Затверджено

ухвалою міської ради 

від 14.12.06. №450

КОНЦЕПЦІЯ

запровадження системи енергетичного 

менеджменту у м.Львові

Видатки на придбання енергоносіїв у структурі бюджету м.Львова невпинно 

зростають внаслідок національних і світових тенденцій до підвищення цін на енергію 

та енергоресурси. Сьогодні ці витрати впевнено займають другу сходинку у видатках 

гуманітарного сектора м.Львова (після заробітної плати та нарахувань на неї) і мають стійку 

тенденцію до подальшого зростання. Основна маса придбаних містом енергоресурсів 

споживається у будівлях, які перебувають у користуванні бюджетних організацій. Значна 

частина цих ресурсів використовується нераціонально через застарілі технології, низьку 

якість експлуатації будівель та енергетичного обладнання, а також через відсутність 

якісного управління процесами генерування та доставки енергоресурсів і перетворення 

їх у корисні продукти або послуги. 

Реалізація інноваційної стратегії розвитку міської інфраструктури, соціальної сфери 

міста та міських фінансів потребує вирішення питань використання енергетичних 

ресурсів у місті на засадах професійного управління та принципах сталого розвитку. Це 

означає, що у системі адміністрування містом має з’явитись спеціальна ланка управління 

– система енергоменеджменту. Система енергетичного менеджменту - частина загальної 

системи управління гуманітарним та комунальним секторами міста, що забезпечує 

раціональне використання енергетичних ресурсів у процесі забезпечення потреб міста 

необхідними енергетичними послугами. Цей вид управлінської діяльності спирається на 

спеціальну політику міської ради у питаннях використання енергоресурсів, має власні 

цілі та завдання, відповідну організаційну структуру, кадрове, інформаційне та фінансове 

забезпечення, особливі процедури планування, впровадження, оцінки діяльностей у сфері 

енергокористування. 

Мета і основне завдання Концепції

1. Метою цієї Концепції є визначення стратегії формування професійних управлінських 

механізмів у ділянці споживання енергоносіїв, які у тривалій перспективі забезпечать для 

м.Львова:

1.1 раціональне витрачання бюджетних коштів на придбання енергоресурсів;

1.2 оптимізацію структури споживання енергоресурсів;

1.3 підвищення ефективності використання всіх видів енергоносіїв;
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1.4 заміщення викопного палива відновлюваними джерелами енергії;

1.5 покращання якості енергетичних послуг та можливостей для їх регулювання;

1.6 залучення інвестицій у процеси технологічного переозброєння та енергоефективної 

модернізації інфраструктури міста;

1.7 налагодження енергоефективної експлуатації споруд, будівель, житлових будинків, 

систем центрального опалення та обладнання генерації енергії;

1.8 формування ощадливої поведінки споживачів енергетичних послуг.

2. Основним завданням Концепції є вибір організаційно-управлінських та технологічних 

підходів, на підставі яких мають бути визначені довгострокові політичні пріоритети міста у 

цих питаннях і розроблена модель системи енергетичного менеджменту для бюджетної та 

комунальної сфер м.Львова.

ІІ. Існуючий стан управління енергоресурсами у м.Львові

1. У сфері енергоспоживання бюджетних установ та комунальних підприємств 

м.Львова сьогодні домінують енергозатратні технологічні підходи. Сучасні технологічні 

можливості енергоефективного поліпшення будівель і систем, зокрема регулювання 

споживання енергії в залежності від обсягу завдань та функцій, використовуються дуже 

слабо. Рівень обслуговування будівель систем та обладнання залишається вкрай низьким. 

Роботи з розробки та впровадження заходів з енергозбереження носять спонтанний 

характер. Міський бюджет виступає практично єдиним джерелом реалізації проектів з 

енергозбереження в інфраструктурі міста. Свідомість керівників установ, як і пересічних 

користувачів послуг, є виразно орієнтована на розв’язки у ділянці виробництва 

енергії. Це особливо дається взнаки, коли доводиться вирішувати критичні проблеми 

енергокористування для м.Львова. Управлінські рішення з питань підвищення ефективності 

використання енергоресурсів носять інтуїтивний характер. Цілісна система управління 

процесами енергоспоживання відсутня. У штаті міської ради бракує спеціалістів, знайомих 

з теорією і практикою енергоменеджменту для громадських будівель. Моніторинг 

споживання енергоресурсів здійснюються на місцях у примітивній формі. Аналіз 

ефективності використання енергоресурсів не проводиться. Все це призводить не тільки 

до необгрунтовано високих втрат енергоресурсів через наявність застарілих технологій 

та недотримання технологічних режимів експлуатації будівель, систем і обладнання але 

й до катастрофічного зниження якості енергетичних послуг при спробах організувати 

заощадження енергоресурсів.

2. За відсутності чіткої політики, професійно вишколених спеціалістів з 

енергоменеджменту, інформації щодо обсягів енергоспоживання та факторів, які суттєво 

впливають на споживання енергії, неможливо оцінити ефективність використання енергії 

на кожному конкретному об’єкті. Саме тому у період стрімкого зростання цін на енергоносії 

в Україні чи не єдиною можливістю стабілізації енергетичного ринку через управлінські 

рішення стало введення обмежень на споживання енергії (лімітування). Цей підхід 
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дозволив, з одного боку, зменшити споживання енергії (у тому числі, за рахунок усунення 

марнотратства), але, з іншого, призвів до погіршення якості основних енергомістких 

послуг (опалення, освітлення, водопостачання). Тож лімітування споживання енергії 

можна розглядати лише як тимчасовий захід на шляху до вирішення проблеми управління 

енергоспоживанням. 

3. Відсутність фахівців, оперативних даних про енерговикористання в бюджеті, 

інформаційних та фінансових інструментів створює проблеми при плануванні 

енергоощадної діяльності, інвестуванні в енергоощадні проекти і подальшій експлуатації 

модернізованих об’єктів. Зокрема це призводить до необгрунтовано високих затрат 

бюджету на етапі енергетичного обстеження бюджетних установ з метою вибору 

енергоефективних заходів, у ході підготовки тендерної документації, організації технічного 

нагляду за виконанням робіт, прийняття виконаних робіт.

4. Реалізація кількох енергоефективних проектів у бюджетних установах м.Львова 

засвідчила, що впровадження сучасних високотехнологічних розв’язків дозволяє 

заощаджувати значні обсяги енергії (наприклад, споживання теплової енергії у Львівській 

школі- інтернаті № 1 зменшилось на 40% лише за рахунок впровадження двох швидкоокупних 

заходів - ущільнення вікон та встановлення загально будинкової системи автоматичного 

регулювання подачі теплоносія). При цьому з’явились і нові проблеми організаційно-

управлінського та технічного характеру, адже визначення проблемних об’єктів, складання 

технічних завдань на проведення енергетичних обстежень або проектування, приймання 

виконаних робіт та організація подальшої експлуатації високотехнологічного обладнання 

вимагає зовсім іншого рівня знань і професійного досвіду, аніж маємо не сьогоднішній 

день у бюджетних установах. Всі ці питання вирішує енергоменеджмент.

ІІІ. Досвід європейських муніципалітетів та інноваційні проекти з управління 

енерговикористанням бюджетних установ в Україні

1. Розвинуті системи управління споживанням енергією на сьогоднішній день мають 

Штутгарт та Франкфурт у Німеччині, Лінц та Зальцбург в Австрії, Париж та Ліон у Франції, 

Верона та Модена в Італії, Барселона в Іспанії, Салоніки у Греції, Стокгольм у Швеції. При 

цьому управління споживанням енергії у містах розглядається не тільки як інструмент 

для зменшення енергоспоживання бюджетними об’єктами, але й шлях до покращання 

екологічних параметрів регіону та підвищення якості муніципальних послуг. Деякі з міст 

Європи мають більш ніж 20 річний досвід енергоменеджменту і досягли значних результатів 

у цій сфері. Наприклад, у Штутгарті за 25 років існування системи енергоменеджменту 

вдалось зменшити споживання теплової енергії у 1500 муніципальних будівлях більш 

ніж на 40% і зберегти при цьому бюджетних коштів на 200 млн. євро. Важливим аспектом 

організації управління споживанням енергії є безперервність процесу. Трирічний 

експеримент, проведений на групі з 65 будинків у Штудгарті засвідчив, що припинення 

управлінської діяльності у частині організації раціонального споживання енергії призвів 
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до зростання споживання енергії на цих об’єктах на 7,3% відносно показників базового 

року. Економічні розрахунки виконані у Штуттгарті вказують, що інвестиції у створення 

муніципальної системи енергоменеджменту мають віддачу близько 500 %, а тому 

створення таких систем повинно бути віднесене до числа найбільш приоритетних завдань 

муніципальної політики.

2. Перші спроби відшукати прийнятні форми управління використанням енергії 

у бюджетних установах на Україні робились ще у 2003-2004 роках у ході підготовки 

програми моніторингу енерговикористання для закладів освіти у Львівській області, яка 

розроблялась при підтримці Альянсу за збереження енергії (США). На жаль завершити цю 

роботу не вдалось. 

3. Перші реальні кроки у напрямку комплексного розв’язання проблеми управлінням 

енергоспоживанням у бюджетній сфері міст були зроблені лише у 2005 році, коли 

Європейська асоціація муніципалітетів “Енерджі-Сіте“ у співпраці з двома українськими 

комп’ютерними фірмами “ІТ-Менеджмент“ та “Івоя“ розпочали реалізацію демонстраційних 

проектів з запровадження комп’ютеризованих систем моніторингу енерговикористання 

для бюджетних будівель у восьми пілотних містах України. Ця робота виконувалась у рамках 

проекту “Енергетичний моніторинг у органах місцевої влади України та їх оснащення“. 

Учасниками проекту стали міста Івано-Франківськ, Чернігів, Луцьк, Ужгород, Дубно, 

Бердянськ, Чугуїв (Харківська обл.), Миколаїв (Львівська обл.). Українські комп’ютерні фірми 

“ІТ-Менеджмент“ та “Івоя“, які приймали участь у проекті на добровільній та безоплатній 

основі, взяли на себе виконання найскладнішого технічного завдання - створення 

спеціалізованого програмного продукту “Енергоплан“. Вони ж забезпечили проведення 

технічних навчань з питань використання продукту. Решта завдань виконувалась при 

підтримці експертів “Енерджі-Сіте“.

4. У процесі розгортання системи моніторингу учасникам пілотних проектів довелось 

вирішувати широкий спектр проблем: 

4.1. Розвинути технічний, інформаційний та адміністративний потенціал виконавчих 

органів міста, який дозволяє організувати моніторинг споживання енергії у бюджетних 

будівлях та обгрунтовано встановлювати контрольні показники використання 

енергоресурсів для відповідних бюджетних об’єктів.

4.2. Акумулювати необхідні людські, фінансові, технічні та інформаційні ресурси для 

виконання цього завдання.

4.3. Розподілити завдання та повноваження у системі управління енергоресурсами з 

врахуванням обраного технологічного підходу для збору та обробки інформації.

4.4. Створити спеціалізований програмний продукт, який дозволяє ефективно 

акумулювати інформацію на місцях у процесі моніторингу споживання енергії, якості 

енергетичних послуг і факторів, які суттєво впливають на процес надання цих послуг у 

бюджетних установах міста.

4.5. Навчити міських працівників користуватись програмою та готувати з її допомогою 
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інформаційні матеріали для прийняття виважених рішень, які підвищують ефективність 

використання ресурсів у бюджеті.

5. У процесі реалізації проекту у кожному з пілотних міст була спочатку вироблена 

управлінська модель, а потім на її основі створена трирівнева адміністративна структура 

(“установа-галузевий, підрозділ-виконком“) для виконання функцій з моніторингу, 

планування та контролю за споживанням енергоносіїв у бюджетних установах з допомогою 

спеціалізованого програмного продукту. Ключовою особою у новій адміністративній 

структурі став міський енергоменеджер – фахівець, основними завданнями якого були: 

5.1 координація управлінських зусиль учасників нової структури; 

5.2 оптимізація видатків міста на придбання енергоресурсів; 

5.3 контроль за дотриманням якості енергетичних послуг. 

6. Велика кількість параметрів, які доводилось відслідковувати у процесі аналізу 

енергетичних процесів у бюджетній будівлі та значна кількість будівель, охоплених 

системою моніторингу, зумовили необхідність застосування новітніх інформаційних 

технологій та створення на їх основі спеціальної програми під назвою “Енергоплан“. 

Завдяки використанню спеціалізованого програмного продукту вдалось вирішити 

принципово важливе завдання про накопичення первинної інформації у процесі 

моніторингу енерговикористання на рівні кожної бюджетної установи та створення на 

основі індивідуальних інформаційних потоків об’єднаної бази даних по місту. 

7. Застосування сучасних інформаційних технологій для розгортання системи 

моніторингу енерговикористання у бюджетних установах пілотних міст вимагало надання 

інтенсивної консультаційної та навчальної допомоги виконавцям програми у містах. 

Коректний та своєчасний збір показників моніторингу енерговикористання на тестових 

бюджетних об’єктах і переведення цих показників у електронний формат з допомогою 

комп’ютерної програми “Енергоплан“ виявились найскладнішими етапами реалізації 

проекту. 

ІV. Концептуальна модель створення системи енергоменеджменту  

для бюджетних установ м.Львова

1. Для м.Львова пропонується скористатись досвідом міст, які мають розвинену 

систему управління споживанням енергії, та набутим у пілотних містах України у процесі 

реалізації демонстраційних проектів зі створення комп’ютеризованої системи управління 

енерговикористанням для бюджетної сфери. При цьому трирівнева модель системи 

енергоменеджменту (“установа - галузевий підрозділ - виконком“) вибудовується як 

доповнюючий компонент існуючої трирівневої галузевої схеми управління бюджетними 

установами (освіта, охорона здоров’я, культура та інші). Пропоновані новації в 

системі управління мають забезпечити цілісність процесів управління споживанням 

енергоресурсів і органічно поєднати їх з традиційними видами управлінської діяльності, 

такими як: управління фінансами, управління кадрами і т.п. 
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2. Система управління енерговикористанням для Львова має поєднати в собі увесь 

спектр завдань, які стосуються контролю за енергоспоживанням та умовами комфорту, 

планування видатків на придбання енергоресурсів, укладання і виконання контрактів 

на поставки енергії, раціональної експлуатації споруд, будівель, житлових будинків, 

енергоефективного проектування, будівництва та реконструкції об’єктів, залучення 

інвестицій. 

3. Реалізація запропонованої концепції повинна закласти підвалини до створення 

у м.Львові сучасної системи управління енерговикористаням для бюджетних установ та 

комунальних підприємств, зокрема: 

3.1. Сформувати цілісну міську політику у стосунку до організації управління 

використанням енергії на засадах сталого розвитку.

3.2. Створити спеціалізовану ланку з енергоменеджменту в системі управління містом, 

спроможну розробляти і втілювати у життя подібну політику.

3.3. Залучити до роботи в інфраструктурі міста спеціалістів, знайомих з теорією і 

практикою енергоменеджменту.

3.4. Створити електронні бази даних про об’єкти енергоспоживання, інструментів для 

оперативного збору та аналізу даних про споживання енергії на кожному конкретному 

об’єкті та про фактори, які суттєво впливають на це споживання.

3.5. Створити системи контролю та звітності у питаннях ефективності використання 

енергії.

3.6. Розробити механізми мотивування енергоощадної поведінки персоналу та 

споживачів. 
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КОНЦЕПЦІЯ
запровадження системи енергетичного менеджменту 
у бюджетній сфері  міста Кам’янець – Подільського 

Видатки на придбання енергоносіїв у структурі бюджету міста Кам’янець 
– Подільський  невпинно зростають внаслідок національних і світових 
тенденцій до підвищення цін на енергію та енергоресурси. Сьогодні ці витрати 
впевнено займають другу сходинку у видатках гуманітарного сектора міста 
Кам’янець – Подільський  (після заробітної плати та нарахувань на неї) і мають 
стійку тенденцію до подальшого зростання. 

Основна маса придбаних містом енергоресурсів споживається у будівлях, 
які перебувають у користуванні бюджетних організацій. Значна частина цих 
ресурсів використовується нераціонально через застарілі технології, низьку 
якість експлуатації будівель та енергетичного обладнання, а також через 
відсутність якісного управління ними.

Реалізація інноваційної стратегії розвитку міської інфраструктури,
соціальної сфери міста та міських фінансів потребує вирішення питань 
використання енергетичних ресурсів у місті на засадах професійного управління 
та принципах сталого розвитку. Це означає, що у системі адміністрування 
містом має з’явитись спеціальна ланка управління – система 
енергоменеджменту.

Система енергетичного менеджменту - частина загальної системи
управління гуманітарним та комунальним секторами міста, що забезпечує 
раціональне використання енергетичних ресурсів у процесі забезпечення потреб
міста необхідними енергетичними послугами. Цей вид управлінської діяльності 
спирається на спеціальну політику міської ради у питаннях використання 
енергоресурсів, має власні цілі та завдання, відповідну організаційну структуру, 
кадрове, інформаційне та фінансове забезпечення, особливі процедури 
планування, впровадження, оцінки діяльностей у сфері енергокористування. 

Мета і основне завдання Концепції

Метою цієї Концепції є визначення стратегії формування професійних 
управлінських механізмів у ділянці споживання енергоносіїв, які у тривалій 
перспективі забезпечать для міста Кам’янець – Подільський :
 - раціональне витрачання бюджетних коштів на придбання 
енергоресурсів;
 - оптимізацію структури споживання енергоресурсів;
 - підвищення ефективності використання всіх видів енергоносіїв;
 - заміщення викопного палива відновлюваними джерелами енергії;
 - покращення якості енергетичних послуг та можливостей для їх 
регулювання;
 - залучення інвестицій у процеси технологічного переозброєння та 
енергоефективної модернізації інфраструктури міста;
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 - налагодження енергоефективної експлуатації споруд, будівель, житлових 
будинків, систем центрального опалення та обладнання генерації енергії;
 - формування ощадливої поведінки споживачів енергетичних послуг.

Основним завданням Концепції є вибір організаційно-управлінських та 
технологічних підходів, на підставі яких мають бути визначені довгострокові 
політичні пріоритети міста у цих питаннях і розроблена модель системи 
енергетичного менеджменту для бюджетної сфер Кам’янець – Подільського .

Існуючий стан управління енергоресурсами у м. Кам’янець – Подільський 

У сфері енергоспоживання бюджетних установ Кам’янця - Подільського 
сьогодні домінують енергозатратні технологічні підходи. Сучасні технологічні 
можливості енергоефективного поліпшення будівель і систем, зокрема 
регулювання споживання енергії в залежності від обсягу завдань та функцій, 
використовуються дуже слабо. Рівень обслуговування будівель систем та 
обладнання залишається вкрай низьким. Роботи з розробки та впровадження 
заходів з енергозбереження носять спонтанний характер. Міський бюджет 
виступає практично єдиним джерелом реалізації проектів з енергозбереження в 
інфраструктурі міста. Цілісна система управління процесами енергоспоживання 
відсутня. В штаті міської ради бракує спеціалістів, знайомих з теорією і 
практикою енергоменеджменту для громадських будівель. Моніторинг 
споживання енергоресурсів здійснюються на місцях у примітивній формі. 
Аналіз ефективності використання енергоресурсів проводиться, але не 
раціонально. Все це призводить не тільки до необґрунтовано високих втрат 
енергоресурсів через наявність застарілих технологій та недотримання 
технологічних режимів експлуатації будівель, систем і обладнання але й до 
катастрофічного зниження якості енергетичних послуг при спробах 
організувати заощадження енергоресурсів.

За відсутності чіткої політики, професійно вишколених спеціалістів з 
енергоменеджменту, інформації щодо обсягів енергоспоживання та факторів, 
які суттєво впливають на споживання енергії, неможливо оцінити ефективність 
використання енергії на кожному конкретному об’єкті. Саме тому у період 
стрімкого зростання цін на енергоносії в Україні чи не єдиною можливістю 
стабілізації енергетичного ринку через управлінські рішення стало введення 
обмежень на споживання енергії  (лімітування). Цей підхід дозволив, з одного 
боку, зменшити споживання енергії (у тому числі, за рахунок усунення 
марнотратства), але, з іншого, призвів до погіршення якості основних 
енергомістких послуг (опалення, освітлення, водопостачання). Тож лімітування 
споживання енергії можна розглядати лише як тимчасовий захід на шляху до 
вирішення проблеми управління енергоспоживанням. 

Відсутність фахівців в бюджетних організаціях, оперативних даних про 
енерговикористання в бюджеті, інформаційних та фінансових інструментів 
створює проблеми при плануванні енергоощадної діяльності, інвестуванні в 
енергоощадні проекти і подальшій експлуатації модернізованих об’єктів. 
Зокрема це призводить до необґрунтовано високих затрат бюджету на етапі 
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енергетичного обстеження бюджетних установ з метою вибору 
енергоефективних заходів, у ході підготовки тендерної документації, організації 
технічного нагляду за виконанням робіт, прийняття виконаних робіт.

Реалізація кількох енергоефективних проектів у бюджетних установах  та 
житловому секторі  Кам’янця – Подільського: управління освіти і науки 
(встановлення автономної модульної котельні СЗОШ № 1; ЗОШ № 10; ЗОШ № 
11; НВК № 13, управління охорони здоров’я: (замінна віконних блоків на метало 
пластикові в Поліклініці № 1 та дитячій поліклініці, встановлення в  житловому
секторі прилади обліку теплоносія (теплові лічильники) ці енергозберігаючі 
заходи засвідчили, що впровадження сучасних високотехнологічних розв’язків 
дозволяє заощаджувати значні обсяги енергії. При цьому з’явились і нові 
проблеми організаційно-управлінського та технічного характеру, адже 
визначення проблемних об’єктів, складання технічних завдань на проведення 
енергетичних обстежень або проектування, приймання виконаних робіт та 
організація подальшої експлуатації високотехнологічного обладнання вимагає 
зовсім іншого рівня знань і професійного досвіду, аніж маємо не сьогоднішній 
день у бюджетних установах. Всі ці питання вирішує енергоменеджмент.

Досвід європейських муніципалітетів та інноваційні проекти з 
управління енерговикористанням бюджетних установ в Україні

Розвинуті системи управління споживанням енергією на сьогоднішній 
день мають Штутгарт та Франкфурт у Німеччині, Лінц та Зальцбург в Австрії, 
Париж та Ліон у Франції, Верона та Модена в Італії, Барселона в Іспанії, 
Салоніки у Греції, Стокгольм у Швеції. При цьому управління споживанням 
енергії у містах розглядається не тільки як інструмент для зменшення 
енергоспоживання бюджетними об'єктами, але й шлях до покращання 
екологічних параметрів регіону та підвищення якості муніципальних послуг. 
Деякі з міст Європи мають більш ніж 20 річний досвід енергоменеджменту і 
досягли значних результатів у цій сфері. Наприклад, у Штутгарті за 25 років 
існування системи енергоменеджменту вдалось зменшити споживання теплової 
енергії у 1500 муніципальних будівлях більш ніж на 40% і зберегти при цьому 
бюджетних коштів на 200 млн. євро. Важливим аспектом організації управління 
споживанням енергії є безперервність процесу. Трирічний експеримент, 
проведений на групі з 65 будинків у Штутгарті засвідчив, що припинення 
управлінської діяльності у частині організації раціонального споживання енергії 
призвів до зростання споживання енергії на цих об’єктах на 7,3% відносно 
показників базового року. Економічні розрахунки виконані у Штудгарті 
вказують, що інвестиції у створення муніципальної системи енергоменеджменту 
мають віддачу близько 500 %, а тому створення таких систем повинно бути 
віднесене до числа найбільш приоритетних завдань муніципальної політики.

Перші спроби відшукати прийнятні форми управління використанням 
енергії у бюджетних установах на Україні робились ще у 2003-2004 роках у ході 
підготовки програми моніторингу енерговикористання для закладів освіти у 
Львівській області, яка розроблялась при підтримці Альянсу за збереження 
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енергії (США). На жаль завершити цю роботу не вдалось.   Перші реальні 
кроки у напрямку комплексного розв’язання проблеми управлінням 
енергоспоживанням у бюджетній сфері міст були зроблені лише у 2005 році, 
коли Європейська асоціація муніципалітетів “Енерджі-Сіте“ у співпраці з двома 
українськими комп’ютерними фірмами “ІТ-Менеджмент“ та “Івоя“ розпочали 
реалізацію демонстраційних проектів з запровадження комп’ютеризованих 
систем моніторингу енерговикористання для бюджетних будівель у восьми 
пілотних містах України. Ця робота виконувалась у рамках проекту 
“Енергетичний моніторинг у органах місцевої влади України та їх оснащення“. 
Учасниками проекту стали міста Івано-Франківськ, Чернігів, Луцьк, Ужгород, 
Дубно, Бердянськ, Чугуїв (Харківська обл.), Миколаїв (Львівська обл.). 
Українські комп’ютерні фірми “ІТ-Менеджмент“ та “Івоя“, які приймали участь 
у проекті на добровільній та безоплатній основі, взяли на себе виконання 
найскладнішого технічного завдання - створення спеціалізованого програмного 
продукту “Енергоплан“. Вони ж забезпечили проведення технічних навчань з 
питань використання продукту. Решта завдань виконувалась при підтримці 
експертів “Енерджі-Сіте“.

У процесі розгортання системи моніторингу учасникам пілотних проектів 
довелось вирішувати широкий спектр проблем: 

1) розвинути технічний, інформаційний та адміністративний потенціал 
виконавчих органів міста, який дозволяє організувати моніторинг споживання 
енергії у бюджетних будівлях та обґрунтовано встановлювати контрольні 
показники використання енергоресурсів для відповідних бюджетних об’єктів;

2) акумулювати необхідні людські, фінансові, технічні та інформаційні 
ресурси для виконання цього завдання;

3) розподілити завдання та повноваження у системі управління 
енергоресурсами з врахуванням обраного технологічного підходу для збору та 
обробки інформації;

4) створити спеціалізований програмний продукт, який дозволяє 
ефективно акумулювати інформацію на місцях у процесі моніторингу 
споживання енергії, якості енергетичних послуг і факторів, які суттєво 
впливають на процес надання цих послуг у бюджетних установах міста;

5) навчити міських працівників користуватись програмою та готувати з її 
допомогою інформаційні матеріали для прийняття виважених рішень, які 
підвищують ефективність використання ресурсів у бюджеті.

У процесі реалізації проекту у кожному з пілотних міст була спочатку 
вироблена управлінська модель, а потім на її основі створена трирівнева 
адміністративна структура (“установа-галузевий, підрозділ-виконком“) для 
виконання функцій з моніторингу, планування та контролю за споживанням 
енергоносіїв у бюджетних установах з допомогою спеціалізованого програмного 
продукту. Ключовою особою у новій адміністративній структурі став міський 
енергоменеджер – фахівець, основними завданнями якого були: 

1) координація управлінських зусиль учасників нової структури; 
2) оптимізація видатків міста на придбання енергоресурсів; 
3) контроль за дотриманням якості енергетичних послуг. 



Велика кількість параметрів, які доводилось відслідковувати у процесі 
аналізу енергетичних процесів у бюджетній будівлі та значна кількість будівель, 
охоплених системою моніторингу, зумовили необхідність застосування новітніх 
інформаційних технологій та створення на їх основі спеціальної програми під 
назвою “Енергоплан“. Завдяки використанню спеціалізованого програмного 
продукту вдалось вирішити принципово важливе завдання про накопичення 
первинної інформації у процесі моніторингу енерговикористання на рівні 
кожної бюджетної установи та створення на основі індивідуальних 
інформаційних потоків об’єднаної бази даних по місту. 

Застосування сучасних інформаційних технологій для розгортання 
системи моніторингу енерговикористання у бюджетних установах пілотних міст 
вимагало надання інтенсивної консультаційної та навчальної допомоги 
виконавцям програми у містах. Коректний та своєчасний збір показників 
моніторингу енерговикористання на тестових бюджетних об’єктах і 
переведення цих показників у електронний формат з допомогою комп’ютерної 
програми “Енергоплан“ виявились найскладнішими етапами реалізації проекту. 

Концептуальна модель створення системи 
енергоменеджменту для бюджетних установ Кам’янця - Подільського

Для Кам’янця - Подільського пропонується скористатись досвідом міст, 
які мають розвинену систему управління споживанням енергії, та набутим у 
пілотних містах України у процесі реалізації демонстраційних проектів зі 
створення комп’ютеризованої системи управління енерговикористанням для 
бюджетної сфери. При цьому трирівнева модель системи енергоменеджменту 
(“установа - галузевий підрозділ - виконком“) вибудовується як доповнюючий 
компонент існуючої трирівневої галузевої схеми управління бюджетними 
установами (освіта, охорона здоров’я, культура та інші). Пропоновані новації в 
системі управління мають забезпечити цілісність процесів управління 
споживанням енергоресурсів і органічно поєднати їх з традиційними видами 
управлінської діяльності, такими як: управління фінансами, управління кадрами 
і т.п. 

Система управління енерговикористанням для Кам’янця - Подільського 
має поєднати в собі чотири напрямки:

1. Зменшення обсягу споживання енергоносіїв, бюджетними установами;
2. Дотримання норм комфорту бюджетних установ;
3. Збільшення обсягів інвестицій в бюджетні установи;
4. Скорочення викидів вуглекислого газу в атмосферу.

60



«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник міського
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Відділ енергозбереження
Департаменту житлової політики, доріг та інфраструктури

Кам’янець-Подільської міської ради

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
завідувача відділу енергозбереження 

Департаменту житлової політики, доріг та інфраструктури
Кам’янець-Подільської міської ради

1. Загальні положення 
1.1. Посадова інструкція завідувача відділу енергозбереження Департаменту 

житлової політики, доріг та інфраструктури встановлює єдині засади діяльності, обсяг 
посадових обов'язків та основні вимоги щодо їх виконання, права та обсяг 
відповідальності особи, яка займає посаду завідувача відділу розвитку 
енергозбереження (далі - завідувач відділу). 

1.2. Завідувач відділу підпорядковується директору Департаменту житлової 
політики, доріг та інфраструктури, профільному заступнику міського голови та міському 
голові.  

1.3. Завідувач відділу призначається на посаду і звільняється з займаної посади 
розпорядженням міського голови у відповідності з вимогами Закону України «Про 
службу в органах місцевого самоврядування», іншими нормативними актами, що 
стосуються служби в органах місцевого самоврядування з дотриманням вимог 
Кодексу законів про працю України.

1.4. На посаду завідувача відділу призначається особа, яка має вищу освіту з 
освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста чи магістра, стаж роботи за фахом в 
державній службі або в органах місцевого самоврядування не менше трьох років або 
стаж роботи на керівних посадах у фінансових чи інших установах не менше п’яти
років.

1.5. Завідувач відділу у своїй роботі керується Конституцією України,
Законами України, Постановами Верховної Ради України, постановами і 
розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Указами і розпорядженнями 
Президента України, іншими нормативними та правовими актами центральних 
органів влади, Регламентом виконавчих органів Кам’янець-Подільської міської ради 
та рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського 
голови, посадовою інструкцією та положенням про відділ.  

1.6. Завідувач відділу повинен знати зміст і вміти правильно застосовувати в 
ході реалізації своїх повноважень положення Конституції України, законів України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про звернення громадян», «Про 
інформацію», «Про службу в органах місцевого самоврядування», інструкції з питань 
організації роботи з документами та ведення діловодства, Регламент виконавчих 
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органів Кам’янець-Подільської міської ради, практику застосування чинного 
законодавства, основи державного управління, економіки, фінансів та права, інші 
законодавчі, нормативні та інструктивно-методичні документи з питань, віднесених 
до компетенції відділу, правила ділового етикету, правила та норми з охорони праці. 

1.7. Завідувач відділу повинен вільно володіти державною мовою, вміти 
працювати з комп’ютерною та оргтехнікою;

1.8. Завідувач відділу несе відповідальність за порушення посадової інструкції, 
інструкції з охорони праці;

1.9. Завідувач відділу повинен знати і сумлінно виконувати свої посадові 
обов’язки, знати свої права і порядок їх реалізації.

2. Завдання та обов’язки 

Завідувач відділу:  

2.1. Здійснює загальне керівництво роботою відділу, організовує та забезпечує 
виконання покладених на відділ завдань, згідно з Положенням про відділ 
енергозбереження, у встановлені строки та на належному рівні.

2.3. Готує проекти рішень виконавчого комітету міської ради та розпорядження 
міського голови, що відносяться до компетенції відділу. 

2.4. Організовує збір, узагальнення і аналіз інформації по споживанню 
паливно-енергетичних ресурсів та контроль за їх раціональним і ефективним 
використанням в бюджетних установах та житлових будинках міста.

2.5. Організовує підготовку запитів і звернень на отримання відповідної 
інформації від підприємств, організацій установ незалежно від форми власності, 
статистичних органів, необхідної для виконання своїх посадових обов’язків.

2.6. Організовує розробку та виконання загальноміських програм з 
енергозбереження та вносить пропозиції при формуванні Програми соціально - 
економічного розвитку міста.

2.7. Організовує роботу спрямовану на впровадження завдань і заходів щодо 
реалізації загальнодержавних програм, що відносяться до компетенції відділу. 

2.8. Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи відділу, 
надає пропозиції керівництву про призначення на посади, звільнення з посад та 
переміщення працівників відділу, своєчасне заміщення вакансій, сприяє підвищенню 
кваліфікації працівників.

2.9. Дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку, виконує роботу 
з документами, сумлінно дотримується трудової та виконавчої дисципліни.

2.10. Розподіляє обов’язки між працівниками відділу, забезпечує підвищення їх 
ділової кваліфікації і професійного зростання.

 2.11. За дорученням керівництва, для виконання невідкладних та 
непередбачених завдань, виходить на службу у вихідні, святкові та неробочі дні, а 
також може бути відкликаний із щорічної або додаткової відпустки. Робота за ці дні 
компенсується відповідно до чинного трудового законодавства.

2.12. Дотримується вимог інструкції з охорони праці при роботі на 
персональному комп’ютері та іншій оргтехніці.

2.13.  Дотримується правил користування електропобутовими пристроями та 
правил користування первинними засобами пожежогасіння.
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2.14. Організовує підготовку відповідей на запити центральних органів 
виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, а також підприємств, установ, 
організацій та громадян з питань, що відносяться до компетенції відділу.

3. Права 
Завідувач відділу має право:

3.1. Користуватися правами і свободами, передбаченими Конституцією 
України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими 
актами законодавства. 

3.2. На соціальний та правовий захист відповідно до свого статусу. 

3.3. За дорученням керівництва, в межах своєї компетенції, представляти 
інтереси відділу в інших органах виконавчої влади, підприємствах, установах, 
організаціях з питань, що належать до його компетенції. 

3.4. Вимагати матеріально-технічне забезпечення для виконання відділом 
покладених на нього обов’язків та завдань. 

3.5. В установленому порядку отримувати від керівників підприємств, 
організацій та установ міста інформацію, документи і матеріали, необхідні для 
виконання покладених на нього завдань.  

3.6. Бути присутнім в установленому порядку на нарадах та інших заходах, які 
проводяться у виконкомі міської ради, державних органах, підприємствах, установах і 
організаціях, органах місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції 
відділу, брати участь у розгляді питань і приймати в межах своїх повноважень 
рішення. 

3.7. Погоджувати графік відпусток працівників відділу.

3.8. На оплату праці залежно від посади, яку він займає, рангу, який йому 
присвоюється, досвіду роботи, якості виконання посадових обов’язків, стажу 
державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

3.9. На підвищення професійного рівня згідно з чинним законодавством;

3.10. На просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, 
досвіду, сумлінного виконання своїх службових обов’язків шляхом участі у конкурсі 
або за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством;

3.11. На повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе 
з боку керівників, співробітників, громадян;

3.12. Безперешкодного ознайомлення з матеріалами, що стосуються його 
особисто, в необхідних випадках давати особисті пояснення;

3.13. Вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на 
його думку, звинувачень або підозри;

3.14. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови 
праці, забезпечення у межах виділеного фінансування необхідними для виконання 
посадових обов’язків приміщеннями, меблями, оргтехнікою та іншими засобами;

3.15. Подавати пропозиції до щорічної угоди (колдоговору) з питань охорони 
праці. 
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4. Відповідальність 
4.1. Завідувач відділу відповідно до Кодексу законів про працю України,

Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» несе 
відповідальність: 

- за порушення трудової дисципліни;

- невиконання або неналежне виконання (несвоєчасне, неякісне тощо)
посадових обов'язків і завдань;

- бездіяльність або недобросовісне використання наданих йому прав;

- порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, 
пов'язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням. 

5. Взаємовідносини за посадою 
5.1. Співпрацює з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету 

Кам’янець-Подільської міської ради, комунальними підприємствами і організаціями, 
бюджетними установами та підприємствами міста у сфері, що відноситься до 
компетенції відділу.

5.2. Завідувач відділу одержує  у визначені терміни необхідну інформацію, 
готує проекти документів, своєчасно представляє їх на погодження. 

Директор Департаменту житлової політики,

доріг та інфраструктури                                                                              Середюк С. М.

З посадовою інструкцією ознайомлений                                            Лягутко Ю. 
А.
          

«____»  ______________ 2011 р.
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Відділ енергозбереження  

Департаменту житлової політики, доріг та інфраструктури 
Кам’янець-Подільської міської ради  

 
 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 
головного спеціаліста відділу енергозбереження  

Департаменту житлової політики, доріг та інфраструктури 
Кам’янець-Подільської міської ради. 

 
1. Загальні положення  

1.1. Посадова інструкція головного спеціаліста відділу енергозбереження 
Департаменту житлової політики, доріг та інфраструктури встановлює єдині засади 
діяльності, обсяг посадових обов'язків та основні вимоги щодо їх виконання, права 
та обсяг відповідальності особи, яка займає посаду головного спеціаліста відділу 
енергозбереження (далі - головний спеціаліст відділу).  

1.2. Головний спеціаліст відділу підпорядковується завідувачу відділу, 
директору Департаменту житлової політики, доріг та інфраструктури, профільному 
заступнику міського голови та міському голові. 

1.3. Головний спеціаліст відділу призначається на посаду і звільняється з 
займаної посади розпорядженням міського голови у відповідності з вимогами 
Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими 
нормативними актами, що стосуються служби в органах місцевого самоврядування 
з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України. 

1.4. На посаду головного спеціаліста відділу призначається особа, яка має 
повну вищу освіту з освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста чи магістра, стаж 
роботи за фахом в державній службі або в органах місцевого самоврядування не 
менше одного року або стаж роботи на керівних посадах у фінансових чи інших 
установах не менше трьох років.  

1.5. Головний спеціаліст відділу у своїй роботі керується Конституцією 
України, Законами України, Постановами Верховної Ради України, постановами і 
розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Указами і розпорядженнями 
Президента України, іншими нормативними та правовими актами центральних 
органів влади, Регламентом виконавчих органів Кам’янець-Подільської міської 
ради та рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями 
міського голови, посадовою інструкцією та положенням про відділ.  

1.6. Головний спеціаліст відділу повинен знати зміст і вміти правильно 
застосовувати в ході реалізації своїх повноважень положення Конституції України, 
законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про звернення 
громадян», «Про інформацію», «Про службу в органах місцевого самоврядування», 
інструкції з питань організації роботи з документами та ведення діловодства, 
Регламент виконавчих органів Кам’янець-Подільської міської ради, практику 



застосування чинного законодавства, основи державного управління, економіки, 
фінансів та права, інші законодавчі, нормативні та інструктивно-методичні 
документи з питань, віднесених до компетенції відділу, правила ділового етикету, 
правила та норми з охорони праці. 

1.7. Головний спеціаліст відділу повинен вільно володіти державною мовою, 
вміти працювати з комп’ютерною та оргтехнікою. 

 
 

2. Завдання та обов’язки  
 

Головний спеціаліст відділу: 
2.1. Забезпечує виконання покладених на відділ завдань, згідно з 

Положенням про відділ енергозбереження, у встановлені строки та на належному 
рівні. 

2.2. Приймає участь у підготовці проектів рішень міськвиконкому, що 
відносяться до компетенції відділу. 

2.3. Організовує збір, узагальнення і аналіз інформації по споживанню 
паливно-енергетичних ресурсів та контроль за їх раціональним і ефективним 
використанням в бюджетних установах та житлових будинках міста. 

2.4. Приймає участь в підготовці запитів і звернень на отримання відповідної 
інформації від підприємств, організацій установ незалежно від форми власності, 
статистичних органів, необхідної для виконання своїх посадових обов’язків. 

2.5. Приймає участь в організації, розробці та виконанні енергозберігаючих 
програм міста та внесенні пропозицій при формуванні Програми соціально-
економічного розвитку міста. 

2.6. Проводить роботу спрямовану на впровадження завдань та заходів щодо 
реалізації загальнодержавних програм по енергозбереженню. 

2.7. Приймає участь в організації підготовки рекомендацій міській раді та її 
виконавчому комітету, спрямованих на енергозбереження і раціональне 
використання природних ресурсів. 

2.8. Співпрацює з іншими структурними підрозділами міськвиконкому, 
комунальними підприємствами і організаціями, бюджетними установами та 
підприємствами міста у сфері, що відноситься до компетенції відділу. 

2.9. Дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку, виконує 
роботу з документами, сумлінно дотримується трудової та виконавчої дисципліни. 

2.10. Приймає участь у розроблені енергозберігаючих заходів на будівлі. 

2.11. За дорученням завідувача відділу для виконання невідкладних завдань 
та за  непередбачених обставин виходить на службу у вихідні, святкові та неробочі 
дні,  а також може бути відкликаний із щорічної або додаткової відпустки. Робота 
за ці дні компенсується відповідно до чинного трудового законодавства. 

2.13. Виконує інші доручення завідувача відділу, пов’язані з завданнями і 
повноваженнями відділу. 

2.14. Дотримуватись вимог інструкції з охорони праці при роботі на 
персональному комп’ютері та іншій оргтехніці. 

2.15.  Дотримуватись вимог правил користування електропобутовими 
пристроями та правил користування первинними засобами пожежогасіння. 
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2.16. Приймає участь в підготовці відповідей на запити центральних органів 
виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, а також підприємств, установ, 
організацій та громадян з питань, що відносяться до компетенції відділу. 

 
3. Права  

 
Головний спеціаліст відділу має право:  

3.1. Користуватися правами і свободами, передбаченими Конституцією 
України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими 
актами законодавства.  

3.2. На соціальний та правовий захист відповідно до свого статусу.  

3.3. За дорученням керівництва, в межах своєї компетенції,  представляти 
інтереси відділу в інших органах виконавчої влади, підприємствах, установах, 
організаціях з питань, що належать до його компетенції.  

3.4. Отримувати матеріально-технічне забезпечення для виконання 
покладених на нього обов'язків та завдань.  

3.5. В установленому порядку отримувати від керівників підприємств, 
організацій та установ міста інформацію, документи і матеріали, необхідні для 
виконання покладених на нього завдань.  

3.6. Бути присутнім в установленому порядку на нарадах та інших заходах, 
які проводяться у виконкомі міської ради, державних органах, підприємствах, 
установах і організаціях, органах місцевого самоврядування з питань, що належать 
до компетенції відділу, брати участь у розгляді питань і приймати в межах своїх 
повноважень рішення. 

3.7. На оплату праці залежно від посади, яку він займає, рангу, який йому 
присвоюється, досвіду роботи, якості виконання посадових обов’язків, стажу 
державної служби та служби в органах місцевого самоврядування. 

3.8. На підвищення професійного рівня згідно з чинним законодавством; 

3.9. На просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, 
досвіду, сумлінного виконання своїх службових обов’язків шляхом участі у 
конкурсі або за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством; 

3.10. На повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до 
себе з боку керівників, співробітників, громадян; 

3.11. Безперешкодного ознайомлення з матеріалами, що стосуються його 
особисто, в необхідних випадках давати особисті пояснення; 

 3.12. Вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на 
його думку, звинувачень або підозри; 

 3.13. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови 
праці, забезпечення у межах виділеного фінансування необхідними для виконання 
посадових обов’язків приміщеннями, меблями, оргтехнікою та іншими засобами; 

3.14. Подавати пропозиції до щорічної угоди (колдоговору) з питань охорони 
праці. 

4. Відповідальність  
4.1. Головний спеціаліст відповідно до Кодексу законів про працю України, 

Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» несе 
відповідальність: 
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- за порушення трудової дисципліни; 

-  невиконання або неналежне виконання (несвоєчасне, неякісне тощо) 
посадових обов'язків і завдань; 

-  бездіяльність або недобросовісне використання наданих йому прав; 

- порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, 
пов'язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням.  

 
 

5. Взаємовідносини за посадою  
5.1. Головний спеціаліст відділу підпорядковується та отримує доручення 

безпосередньо від завідувача відділу енергозбереження, директора Департаменту 
житлової політики, доріг та інфраструктури та заступника міського голови з питань 
житлово-комунального господарства. 

5.2. Головний спеціаліст відділу одержує  у визначені  терміни необхідну 
інформацію, готує проекти документів, своєчасно представляє їх на  погодження.  
 

 

Завідувач відділу енергозбереження                                               Лягутко Ю. 
А. 

 

 

З посадовою інструкцією ознайомлений  
головний спеціаліст відділу енергозбереження                                         Івачев А. Ю. 
           

«____»  ______________ 2011 р. 
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УКРАЇНА 

ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

шосте скликання 
(п’ята сесія) 

 
РІШЕННЯ 

 
Від 04.03.2011. № 108-5/2011 
м. Долина 
 
Про Положення про відділ  
енергозбереження, інвестицій 
та муніципального розвитку 
 
 
 Відповідно до рішення міської ради від 18.01.2011. № 87-4/2011 
«Про структуру та штатний розпис апарату міської ради» та керуючись ч.4 
ст. 54 Закону України  ”Про місцеве самоврядування в Україні”, міська 
рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 Затвердити Положення про відділ енергозбереження, інвестицій та 
муніципального розвитку міської ради (додається). 
 
 
 
Секретар міської ради          Віктор 
Гошилик 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________ 
Долинська міська рада 

Незалежності, 5 м. Долина 77504, тел./факс: +380 (3477)  27030 / 27035, e-mail:drada_if@ukrpost.ua 
Рішення міської ради від 04.03.2011. № 108-5/2011 

Сторінка 1 з 1 
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ЗАТВЕРДЖЕНО: 
рішенням міської ради 

від 04.03.2011. № 108-5/2011 
 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про відділ енергозбереження, інвестицій та муніципального розвитку 

апарату міської ради 
 

І. Загальні  положення 
 

1.1. Відділ енергозбереження, інвестицій та муніципального 
розвитку міської ради (далі – відділ) є структурним підрозділом міської 
ради та утворюється її рішенням. Відділ підзвітний і підконтрольний 
міській раді, виконавчому комітету і міському голові. 

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, 
законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів 
України, нормативно-правовими актами міністерств та відомств, 
рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями 
міського голови, Політикою якості, вимогами системи управління якістю 
ISO 9001:2008, а також цим Положенням. 

 
П. Структура 

 

2.1. Відділ енергозбереження, інвестицій та муніципального 
розвитку очолює начальник, який призначається на посаду на конкурсній 
основі та звільняється з посади міським головою. 

2.2. Структура і чисельність працівників відділу затверджується 
міською радою за пропозицією міського голови. 

2.3. Працівники відділу призначаються на посаду на конкурсній 
основі та звільняються з посади міським головою . 

2.4. Працівники відділу енергозбереження, інвестицій та 
муніципального розвитку мають службові посвідчення відповідного 
зразка. 

 
ІІІ. Основні функції та завдання відділу 

 

3.1. Метою відділу є сприяння сталому розвитку міста шляхом 
залучення додаткових фінансових ресурсів в соціально-економічний 
розвиток, підвищення його інвестиційної і туристичної привабливості, 
впровадження принципів енергоефективності та налагодження співпраці з 
іноземними партнерами. 

 

3.2. Основними завданнями відділу енергозбереження, інвестицій та 
муніципального розвитку є: 
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− розробка та сприяння реалізації міських інвестиційних проектів і 
програм; 

− підвищення інвестиційної привабливості міста, створення та 
просування інвестиційних продуктів; 

− сприяння залученню позабюджетних коштів в реалізацію стратегічних 
проектів, направлених на соціально-економічний розвиток міста; 

− забезпечення довгострокової реалізації Стратегії сталого розвитку в 
сфері енергоспоживання і запровадження в місті принципів 
енергоефективності та енергозбереження; 

− налагодження відносин з вітчизняними та іноземними партнерами міста 
в сфері муніципального розвитку, з метою спільної реалізації проектів 
розвитку. 
 

3.3. Відділ, відповідно до покладених на нього завдань: 
− вносить пропозиції міському голові, сесії міської ради та виконавчому 
комітету щодо можливостей залучення позабюджетних та 
інвестиційних коштів на соціально-економічний розвиток міста; 

− визначає і проводить оцінку потенційних зовнішніх джерел (міжнародні 
донори та проекти, уряд тощо) та умов отримання фінансування для 
реалізації міських інвестиційних проектів; 

− проводить інформування зацікавлених юридичних та фізичних осіб 
щодо пріоритетних напрямків інвестиційної діяльності в місті, 
адміністрування інформаційних послуг для потенційних інвесторів; 

− забезпечує вивчення, узагальнення та впровадження передового 
іноземного і вітчизняного досвіду в сфері інвестиційної діяльності; 

− веде постійний моніторинг доступних джерел залучення грантів та 
коштів міжнародної технічної допомоги; 

− в співпраці з громадськими організаціями, органами виконавчої влади, 
іншими установами та організаціями, за погодженням з міським 
головою, готує заявки на отримання грантів міжнародної технічної 
допомоги для реалізації проектів в сфері соціально-економічного 
розвитку міста; 

− забезпечує участь міста в розподілі коштів державних цільових фондів 
та програм, готує відповідні проекти, запити, концепції; 

− координує співпрацю міської ради, громадських організацій, органів 
виконавчої влади, інших фізичних та юридичних осіб з метою реалізації 
інвестиційних програм і проектів в місті; 

− забезпечує процес коротко- і середньострокового планування та 
реалізації заходів, направлених на досягнення довгострокових цілей 
Стратегії сталого розвитку в сфері енергоспоживання м. Долина; 

− веде планування, моніторинг та аналіз споживання енергоресурсів 
бюджетними установами, що фінансуються з міського бюджету; 

− розробляє попередні техніко-економічні обґрунтування для окремих 
заходів чи проектів, направлених на зменшення споживання 
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традиційних енергоресурсів або запровадження використання 
альтернативних джерел енергії; 

− розробляє та подає запити, інвестиційні проекти та заявки до 
міжнародних фондів технічної допомоги, всеукраїнських і регіональних 
цільових програм для реалізації в місті заходів в сфері 
енергозбереження; 

− проводить інформаційну кампанію в місті щодо необхідності 
раціонального споживання енергії та охорони довкілля; 

− координує співпрацю міста в сфері сталого енергоефективного розвитку 
з міжнародними та вітчизняними профільними структурами, забезпечує 
реалізацію спільних проектів; 

− забезпечує розробку рекламних матеріалів (в тому числі на іноземних 
мовах), презентацій інвестиційних проектів, оприлюднення їх через 
засоби масової інформації; 

− розробляє та впроваджує уніфікований стиль презентаційних матеріалів 
міста; 

− координує та контролює, в межах своїх повноважень, міжнародні та 
міжрегіональні зв'язки міської ради; 

− забезпечує якісне представлення міста, його інвестиційних, 
туристичних та ділових можливостей на різноманітних регіональних, 
всеукраїнських та міжнародних заходах; 

− співпрацює в межах своєї компетенції, з органами державної виконавчої 
влади, органами місцевого самоврядування, донорськими організаціями 
та дипломатичними представництвами іноземних держав; 

− готує проекти рішень міської ради, її виконавчого комітету, 
розпоряджень міського голови; 

− розробляє та подає на розгляд сесії міської ради щорічні програми в 
сферах, що відносяться до компетенції відділу, забезпечує виконання їх 
заходів та звітує про результати; 

− забезпечує своєчасний розгляд звернень, листів та пропозицій фізичних 
та юридичних осіб; 

− відділ може виконувати також інші завдання, покладені на нього 
керівництвом міської ради. 

 
ІV. Права відділу 

 

4.1. Відділ має право:  
−   залучати спеціалістів інших структурних підрозділів, підприємств, 
установ і організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх 
керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції; 

−   одержувати в установленому порядку від інших структурних 
підрозділів, підприємств, установ і організацій інформацію, документи 
та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього 
завдань; 
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−   здійснювати контроль за додержанням підприємствами, установами та 
організаціями, а також громадянами вимог законодавства та 
нормативних актів з питань, що належать до його компетенції; 

−   скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до 
його компетенції.  

 
V. Відповідальність відділу 

 

5.1. Відділ несе повну відповідальність за виконання обов'язків, 
зазначених у розділі 3 даного Положення. 

 
VІ. Керівництво відділом 

 

6.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду міським 
головою та звільняється з неї, у відповідності до вимог чинного 
законодавства. 

Начальник відділу здійснює керівництво діяльністю відділу, несе 
персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на відділ, 
визначає функції та ступінь відповідальності працівників відділу, 
організовує і контролює їх виконання. 

 
VІІ. Взаємодія з іншими органами 

 

7.1. Відділ в процесі виконання покладених на нього завдань 
взаємодіє з іншими структурними підрозділами, територіальними 
органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а 
також з підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями 
громадян. 

 
 

  
 

Керуюча справами виконкому     Світлана 
Сапетна 
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УКРАЇНА 

ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА  
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

п’яте скликання  
(тридцять четверта сесія) 

 
РІШЕННЯ 

 
Від 08.05.2009. № 1313-34/2009 
м. Долина 
 
Про Стратегію сталого 
розвитку в сфері 
енергоспоживання 
м. Долина на 2009-2020 роки 
 
 
 Заслухавши та обговоривши Стратегію сталого розвитку в сфері 
енергоспоживання м. Долина на 2009-2020 роки та керуючись Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 Затвердити Стратегію сталого розвитку в сфері енергоспоживання 
м.Долина на 2009-2020 роки (додається). 
 

 
 
 
Міський голова        Володимир 
Гаразд 
 

83



Затверджено: 
рішенням міської ради 

від 08.05.2009. № 1313-34/2009 
 

Стратегія  
сталого розвитку в сфері енергоспоживання  м. Долина  

на 2009 – 2020 рр. 
 

Враховуючи те, що: 
- місто Долина в особі міського голови, депутатів міської ради та 
представників територіальної громади усвідомлює відсутність системного 
підходу до використання і контролю за використанням енергії, що веде до 
збільшення обсягів споживання та відповідно, видатків на нього; 
- курс України на інтеграцію в європейське співтовариство, 
передбачає, зокрема, приведення стандартів енергоефективності та 
енергозбереження до загальноєвропейських; 
- в містах України на сьогодні споживається близько 70% всіх 
енергоресурсів, і саме міста є фундаментом енергетичної безпеки регіону 
зокрема та держави в цілому; 
- ініціатива в питаннях запровадження заходів з енергоефективного 
розвитку, в сучасних умовах, повинна виходити не від центральної 
державної виконавчої влади, а саме від органів місцевого самоврядування 
в містах – прямих представників інтересів територіальної громади; 
- необхідність скорочення антропогенних впливів на природу краю, 
зокрема, викидів парникових газів промисловою інфраструктурою, 
житлово-комунальним та бюджетним господарством є однією із запорук 
ефективної реалізації стратегічного напрямку розвитку міста – збереження 
і розвиток рекреаційного потенціалу 
 розроблена Стратегія сталого розвитку в сфері енергоспоживання, що є 
основним програмним документом, який визначає мету, цілі та засоби 
досягнення стійкого енергоефективного розвитку міста в період, на який 
вона розрахована. 

Мета даної Стратегії – досягнення сталого розвитку в сфері 
енергоспоживання м. Долина. 
Для досягнення мети необхідно вирішити ряд завдань: 
1. Сформувати цілісну та ефективну міську систему організації 

управління використанням енергоресурсів на засадах сталого розвитку. 
2. Впровадження в життя принципів енергозбереження та підвищення 

енергоефективності у всіх сферах господарювання. 
3. Створення передумов для зацікавлення юридичних та фізичних осіб у 

запровадженні сучасних технологій використання енергоресурсів. 
4. Формування у мешканців енергозберігаючої свідомості. 
5. Перегляд існуючих систем енергоспоживання, їх реновація та 

впровадження інноваційних технологічних рішень та підходів в сфері 
споживання традиційних видів енергії. 
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6. Впровадження новітніх технологічних рішень та підходів на основі 
використання нетрадиційних і поновлюваних джерел в структурі 
споживання енергії. 
 
Реалізація поставлених завдань дозволить досягти місту наступних 

результатів:  
До 2020 року: 

• зменшити на 20% споживання енергоресурсів в житловій, 
комунальній, бюджетній сферах; 

• збільшити на 20% частку нетрадиційних та поновлюваних джерел 
енергії в структурі споживання міста; 

• зменшити на 20%  обсяг викидів парникових газів усією 
інфраструктурою міста (в тому числі транспортною). 

 
1. Сучасний стан енергозбереження та передумови впровадження 
Стратегії сталого розвитку в сфері енергоспоживання м. Долина на 

2009-2020 рр. 
 

На сьогоднішній день м. Долина належить до категорії міст, котрих є 
переважаючий відсоток в Україні – а саме, міст енергозберігаючий 
потенціал яких не використовується зовсім або використовується мало. 

У сфері енергоспоживання більшості будівель міста Долини 
домінують енергозатратні технологічні підходи. Сучасні методи, зокрема, 
регулювання споживання енергії залежно від обсягів і видів виконуваних 
робіт, застосовуються мало. Роботи з оптимізації енерговитрат носять 
несистемний та спонтанний характер. Рівень обслуговування будівель, 
систем та обладнання залишається на низькому рівні. Свідомість 
керівників установ, організацій та пересічних мешканців мало спрямована 
на зменшення споживання. Відсутня цілісна система моніторингу, аналізу 
та обґрунтування реальних обсягів споживання енергоресурсів установами 
та організаціями міста. Все це приводить не лише до необґрунтовано 
високого споживання, через застарілість будівель, систем та обладнання, а 
й до зниження якості надання енергетичних послуг при спробах 
адміністративно зменшити споживання. 

Основними бар’єрами, що перешкоджають забезпеченню 
збалансованого сталого розвитку енергозбереження в місті є:  

• підходи до споживання енергії в усіх сферах господарювання 
міста здебільшого базуються на застарілих стереотипах, що абсолютно не 
відповідають вимогам нового часу; 

• низька обізнаність в сучасних енергоощадливих технологіях як 
в промисловому, побутовому так і у громадському секторі; 

• відсутність в інфраструктурі міста системи управління 
енерговикористанням; 

• дефіцит вільних коштів для реалізації заходів з 
енергозбереження; 
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• відсутність місцевого нормативного регулювання в сфері 
існуючого енерговикористання та стимулювання до економії традиційної  і 
впровадження альтернативної енергії. 
 

На сьогодні в місті присутній ряд передумов для впровадження 
розробленої Стратегії. Насамперед це одностайне визнання міською 
владою загроз і перспектив, що несуть з собою питання енергозбереження. 
В розпорядженні є програмні інструменти, які здатні автоматизувати 
роботу зі збору та аналізу інформації про енергоспоживання на 
підконтрольних об’єктах. І нарешті, містом було задекларовано своє 
прагнення до підвищення енергоефективності зі вступом до Асоціації 
Енергоефективних міст України. Присутня консультативна підтримка з 
боку Асоціації, а також Європейської асоціації муніципалітетів “Energie-
Cites”. 

 
2. Основні напрямки досягнення сталого розвитку в сфері 

енергоспоживання м. Долина. 
 

Враховуючи характер поставлених завдань, наявність передумов та 
бар’єрів, реалізація Стратегії повинна вестись паралельно по наступних 
напрямках:. 
Напрямок 1 – Впровадження енергетичного менеджменту в місті на 
адміністративному рівні. 
Напрямок 2 – Підвищення обізнаності населення та компетентності 
посадових осіб відповідальних за енерговикористання. 
Напрямок 3 – Зменшення загального рівня споживання традиційних видів 
енергії в житловій, бюджетній та комунальній сферах міста. 
Напрямок 4 – Підвищення в структурі споживання частки енергії 
отриманої за рахунок використання нетрадиційних та поновлюваних 
джерел. 

Надзвичайно важливою є координація зусиль влади, громадськості 
та суб’єктів господарювання в процесі реалізації Стратегії. Кожен із 
чотирьох напрямків містить в собі ряд заходів, успішна реалізація яких 
веде до досягнення головної мети Стратегії, що дозволить в найближчому 
майбутньому вийти на рівень європейських стандартів енергоспоживання 
в місті. 

 
3. Перелік заходів з реалізації Стратегій сталого розвитку в сфері 

енергоспоживання по основних напрямках. 
 

3.1 Впровадження енергетичного менеджменту в місті на 
адміністративному рівні. 

 

Формування системного підходу до використання і контролю за 
споживанням енергії в місті повинно передбачити наступний ряд заходів: 

• створення в інфраструктурі управління містом 
спеціалізованого відділу або групи фахівців з енергоменеджменту; 
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• створення підприємства для проведення енергоаудиту на базі 
існуючого комунального підприємства або у формі окремого суб’єкта; 

• підготовка програми заходів з енергозбереження на кожен 
календарний рік, відповідних Положень та інших нормативних документів 
стосовно процесу управління енерговитратами в місті; 

• створення системи моніторингу за споживанням енергії 
бюджетними та комунальними будівлями міста, що перебувають в 
безпосередньому підпорядкуванні міській раді; 

• організація співпраці з іншими органами державної влади та 
місцевого самоврядування з метою формування системи моніторингу за 
споживанням енергії в будівлях, що розташовані на території міста, але не 
підпорядковуються міській раді; 

• залучення і використання автоматизованих програмних 
інструментів для збору, систематизації та аналізу інформації про 
споживання енергії будівлями міста; 

• проведення розрахунків оптимального споживання 
енергоресурсів бюджетними та комунальними установами міста та 
затвердження на їх основі лімітів; 

• розробка системи мотивації персоналу і керівництва установ 
міста до раціонального та ощадливого споживання енергії; 

• контроль та моніторинг за виконанням лімітів, внесення 
коректив в них при необхідності. 
 
3.2 Підвищення обізнаності населення та компетентності посадових 

осіб відповідальних за енерговикористанням. 
 

Інформаційна та навчально-просвітницька робота є найважливішим 
елементом в структурі усіх заходів з підвищення енергоефективності, 
оскільки без змін у відношенні до енергоспоживання, усі інші заходи 
технічного характеру можуть не забезпечити досягнення поставленої мети.  
 

Робота по даному напрямку включає реалізацію наступних заходів: 
• інформування працівників закладів міста про рівень 

споживання в їхній будівлі та рівень ефективності цього споживання; 
• заохочення ОСББ та мешканців інших будинків до зменшення 

енерговикористання в житловому секторі у формі матеріального та 
морального стимулювання; 

• освітньо-методична робота в закладах освіти та дошкільного 
виховання в місті (у формі факультативних уроків, конкурсів на призи від 
міської ради, виготовлення наочних матеріалів з переліком правил 
енергоощадливої поведінки для дітей вдома і в школі). Відбір кращих 
дитячих рішень та сприяння їх участі у державних та міжнародних 
конкурсах; 

• моніторинг кращих та найбільш вдалих рішень, що ведуть до 
енергозбереження та їх популяризація; 
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• вплив на підвищення енергозберігаючої свідомості шляхом 
проведення тематичних сеансів з показу презентацій та фільмів. 

• участь у всеукраїнських і міжнародних проектах та програмах з 
даної тематики. 

• проведення систематичних навчальних заходів серед 
відповідних цільових груп по наступних напрямках: 

1) шляхи досягнення енергоощадності в багатоквартирному 
житловому фонді; 

2) шляхи зменшення енерговитрат в приватному житловому 
фонді; 
3) досягнення енергоефективності в адміністративних та 

бюджетних будівлях; 
4) шляхи енергоефективного розвитку в промисловості; 

• ведення тематичної рубрики в місцевих ЗМІ, присвяченої стану 
впровадження заходів з енергоефективності в місті. 

 
3.3 Зменшення загального рівня споживання традиційних видів енергії в 

житловій, бюджетній, комунальній та інших сферах міста. 
 

3.3.1 Бюджетна та комунальна сфера. 
Досягнення високого рівня ефективності споживання енергії в 

бюджетних установах є першочерговим завданням Стратегії. Ця сфера 
перебуває під безпосереднім управлінням і контролем міської влади, і 
повинна стати прикладом ефективності для всіх інших суб’єктів 
господарювання. 

Основні заходи енергозбереження в бюджетних установах та 
комунальних підприємствах: 

• проведення енергетичного аудиту з метою створення 
енергетичних паспортів будівель бюджетних установ, на основі 
проведення глибокої енергетичної експертизи, інвентаризації обладнання, 
що використовує в своїй роботі енергоносії, та визначення проблемних 
ділянок в сфері енергоспоживання конкретних будівель; 

• переведення комунальних та бюджетних установ міста на 
використання багатотарифних лічильників електричної енергії; 

• стимулювання раціонального використання енергоресурсів за 
рахунок комбінованого виробництва електричної та теплової енергії 
(когенерація); 

• розробка проектних пропозицій, спрямованих на зменшення 
використання різних видів енергії та ресурсів; 

• виконання запланованих робіт, а саме: заміна існуючого 
застарілого енергозатратного обладнання на нове більш енергоефективне 
обладнання, оптимізація витрат через встановлення таймерів, датчиків 
регулювання температури, заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі, 
низької споживчої потужності, заміна старого сантехнічного обладнання, 
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ізоляції труб, мінімізація втрат енергії за рахунок ущільнення віконних 
конструкцій, утеплення стін, підлоги, горищ, перекриття будівель; 

• налагодження системи обслуговування обладнання; 
• розробка проектних рішень і подача пропозицій для інших 

бюджетних установ, що знаходяться на території міста, але не 
підпорядковуються міській раді; 

• модернізація вуличного і дворового освітлення, перехід на 
енергоощадні прилади освітлення. 
 

 
3.3.2. Багатоквартирний житловий фонд. 

Житлово-комунальний фонд міста на сьогодні складається в 
основному із будівель зведених індустріальним способом, в яких зовсім чи 
недостатньо закладені енергозберігаючі технології. Саме такі будівлі є 
лідерами з нераціонального споживання. Приведення їх до 
енергоефективних норм є головним пріоритетом Стратегії міста в цій 
сфері. 

Для означення комплексу робіт із підвищення рівня 
енергоефективності житлового фонду застосовується термін енергетична 
санація. 

Перелік заходів з санації багатоквартирного житлового фонду міста: 
- здійснення масштабного аналізу (енергетичного аудиту) з 

метою визначення необхідного ступеня санації та модернізації житлових 
будинків різних типів; 

- формування матриці „захід/витрати“ для аналізованих 
будинків, визначення середньої вартості окремих заходів та загальної 
вартості санації на квартиру. Матриця повинна стати основою для 
прийняття рішень щодо заходів підтримки з боку міської влади; 

- виконання капітальних робіт визначених матрицею, для 
кожного будинку: 

• теплова ізоляція всього корпусу будинку, новий фасад; 
• теплова ізоляція покрівлі, підвальних, дахових приміщень; 
• модернізація опалювальної системи, нові радіатори в 

квартирах, прилади регулювання та моніторингу тепла; 
• заміна віконних конструкцій; 
• нова система вентиляції; 
• ремонт та реновація сходів на міжповерхових площадках. 
• модернізація освітлення місць загального користування. 

 

3.3.3 Існуючі промислові виробництва.  
 

Проведення енергоощадних заходів, в більшості, знаходиться у 
площині бажання та розуміння самого керівництва, і місто не може 
практично напряму впливати на їх здійснення. В цій ситуації, 
спонукаючим фактором для промисловості повинен стати приклад інших 
галузей міста в яких заходи проведені і дали конкретні результати. 
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Місто може впливати на енергозбереження промислових 
підприємств шляхом розробки, впровадження норм витрачання 
енергоресурсів на одиницю виробленої продукції і здійснення контролю за 
дотриманням цих меж. 
 

3.3.4  Нові промислові виробництва та  нова житлова забудова. 
Якщо місто слабо може впливати на вже існуючі в місті промислові 

підприємства, то може досить ефективно регулювати дотримання 
енергоефективних стандартів при будівництві нових промислових 
виробництв та новобудов житлового сектора. 

Важелями впливу в такому разі може стати розробка пакету вимог 
для будівництва на території міста нових промислових потужностей та 
інших будівель, створення системи мотивації інвесторів та забудовників до 
використання в процесі будівництва енергозберігаючих технологій. 
 

3.3.5  Транспорт. 
У використанні транспорту провести наступні заходи: 

• проведення досліджень і вивчення можливості переведення 
міського транспорту на електричну тягу. При позитивному результаті 
досліджень, розробити проект та впровадити перехід міського транспорту 
на електричне живлення; 

• подати пропозиції та взяти участь в розробці спільного проекту 
на переведення міжміського транспорту на електроживлення; 

• зменшення використання приватного автомобільного 
транспорту в місті через проектування і побудови мережі доріжок для 
велосипедного транспорту; 
 

3.3.6 Розвиток міської інфраструктури.  
Побудова єдиної міської комунальної мережі електропостачання. 
 

3.4 Впровадження та використання альтернативних джерел енергії. 
Робота з впровадження та використання альтернативних джерел 

енергії в місті включає наступні заходи: 
- Вивчення способів та дослідження можливості використання 

окремих видів альтернативних джерел енергії в конкретних умовах 
міста та відповідних об’єктів. 

- Заміна існуючого котельного обладнання, розрахованого на одне 
традиційне джерело комбінованим, що передбачає комбіноване 
використання як традиційних так і альтернативних джерел енергії. 

- Стимулювання встановлення малих вітрових енергогенеруючих 
установок в приватному житловому секторі шляхом гарантування по 
кредитах та їх часткового відшкодування. 

- Проведення дослідження та вивчення можливості використання в 
якості джерел тепла наявних в місті законсервованих нафтових 
свердловин. 
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- Будівництво (шляхом нового будівництва або реконструкції 
існуючої будівлі) в місті демонстраційного та навчально-
тренінгового Центру енергоефективних технологій . 

- Встановлення в бюджетних установах міста системи опалення в 
якості основної чи додаткової (в додачу до існуючої), що працює за 
рахунок відбору тепла з навколишнього середовища (тепловий 
насос). 

- Співпраця з міжнародними партнерами та донорами технічної 
допомоги з метою розробки проектів будівництва на території міста 
по технології “пасивний будинок”. 

 
4. Фінансування реалізації заходів Стратегії. 

Фінансування заходів з енергозбереження повинно здійснюватися за 
рахунок коштів: 

- міського бюджету, закладених під реалізацію щорічної 
Програми заходів; 

- отриманих від економії енергоресурсів внаслідок зниження 
рівня енергоспоживання; 

- міжнародних та вітчизняних фондів з підтримки 
енергозберігаючих ініціатив; 

- бюджетів інших рівнів (районного, обласного, державного); 
- міжнародної технічної допомоги; 
- спонсорських; 
- на умовах співфінансування; 
- державних цільових програм. 

 
Прикінцеві положення. 

Стратегія розроблена і покликана визначити пріоритетні напрямки 
роботи міської влади, підприємств, установ та організацій, громади міста в 
поступі до досягнення високого рівня енергоефективності всіх об’єктів, що 
споживають енергоносії в місті. 

Стратегія є базою для розробки локальних стратегій та планів 
впровадження енергозберігаючих технологій чи заходів на конкретних 
об’єктах, будівлях, житлових масивах, кварталах, тощо. 

Стратегія розрахована на термін до 2020 р. 
Оцінка ступеня виконання заходів з реалізації Стратегії повинна 

здійснюватися щорічно у формі звіту про виконання заходів з 
енергозбереження в місті за відповідний рік. Звіт готується фахівцями з 
енергоменеджменту міської ради протягом місяця з дня завершення 
відповідного звітного року. 

Зміни та доповнення до Стратегії можна вносити не частіше 1 разу 
на рік рішенням міської ради. 

Стратегія вступає в дію з моменту затвердження. 
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Медіа-план проведення Днів сталої енергії у Львові 

Пропозиція 

Час Форма події Учасники Короткий опис 
 
 

2 листопада 

Анонс про проведення 
прес-конференції 

  

Новина про 
проведення у м.Львові 
Днів Енергії 
 

  

 
 

3 листопада 
(у першій половині дня) 

Прес-конференція • Представник 
асоціації 
Енергоефектив
ний міст 
України 

• Представник 
від ЛМР 
(І.Кулинич) 

 

Ознайомлення з 
програмою заходів до 
Дня Енергії 
 
Інформування про 
розроблення Міського 
енергетичного плану 

 
 

4 листопада 

ТV-сюжет  Проведення Днів Енергії 
у школах міста + 
нагородження 
переможців конкурсу 
дитячих малюнків 

Новина  Відписка за підсумками 
1-го дня 

 
5 листопада 

ТV-сюжет Коментар О.Синютки 
(І.Кулинич) + 
іноземного експерта 

Відзняти проведення 
події + коментарі 
учасників 

Новина  Відписка за підсумками 
2-го дня 
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До уваги засобів масової інформації 
Для негайного розповсюдження 
 

Прес-анонс від 2 листопада 2010р. 
 

Дні Сталої Енергії у Львові 
 

4-6 листопада у Львові, в рамках співпраці Львівської міської ради та Асоціації 
«Енергоефективні міста України», відбуватиметься ряд акцій, пов’язаних із проведенням 
Днів Сталої Енергії. Організація цих заходів є обов’язковою умовою для всіх міст Європи, 
які підписали Угоду Мерів та, відповідно, зобов’язалися до 2020 р. скоротити на 20% 
споживання невідновних енергоресурсів та викиди в атмосферу вуглекислого газу, а 
також довести частку використання відновних джерел енергії до 20%. 

 Одним із основних завдань кожного міста-підписанта Угоди Мерів є розробка та 
прийняття до виконання стратегічного Плану Сталого Енергетичного Розвитку (SEAP). 
Свої здобутки у цьому напрямку Львів представлятиме на одноденному семінарі «Угода 
Мерів: польський, український та європейський досвід», який проводитиметься у             
м. Львові 5 листопада 2010р. о 10:00 у приміщенні великої сесійної зали Львівської 
міської ради. Семінар відбуватиметься в рамках Днів Енергії м.Львова та спільного 
українсько-польського проекту «Дві країни – одна програма енергоощадності», який 
реалізують Асоціація ЕЕМУ разом із Об’єднанням ґмін «Польська мережа Енержі Сіте». 
Фінансування проекту здійснюється Програмою «Польська Допомога» Міністерства 
закордонних справ Республіки Польща. У програмі семінару – виставка «Добра Енергія», 
презентації досягнень та кращих практик українських і польських міст, що підписали 
Угоду Мерів, а також стенди виставок «Пасивний дім», «Енергозберігаюча реставрація 
історичних вікон», «Транспортні рішення» (Німецьке Бюро технічного співробітництва), 
«Пасивне будівництво в Австрії» (архітектор Герхард Гаузер). 

Окрім того, в рамках Днів Енергії заплановано проведення районних шкільних 
конференцій з проблем енергоефективності у кожному з районів Львова, студентські 
форуми в ЛНУ ім. І.Франка, НУ «Львівська Політехніка» та НЛУУ, конференція 
«Енергоефективність як нова перспектива для суспільства і Церкви», безкоштовна 
демонстрація кінофільму «Дім» та ряд інших заходів. Детальна програма додається. 

3 листопада о 10:00 в Малій сесійній залі Львівської міської ради відбудеться 
прес-конференція на тему Днів Енергії у Львові, у якій братимуть участь директор 
Департаменту економіки ЛМР Ірина Кулинич та виконавчий директор Асоціації ЕЕМУ 
Анатолій Копець. 

За детальнішою інформацією прохання звертатися до Андрія Кирчіва: 
 
Тел.: +38 032 2455262 
Моб. тел.: +38 050 3708891  
Е-пошта: akyrchiv@enefcities.org.ua  
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Дні Енергії у Львові 
    4-6 листопада 2010 року 

 
 

Шкільні  районні конференції «Енергоефективність шкільних будівель  та 
роль шкільної освіти у її підвищенні»  

4 листопада 2010 р. 
 
Мета:  

• Проінформувати керівництво районних відділів освіти і шкіл району, та шкільні 
батьківські комітети про:  

                 - енергетичну стратегію м. Львова до 2020 р. в контексті Угоди Мерів,  
- актуальний стан енергозабезпечення шкіл та ефективність використання 
енергії в  них, наявні проблеми  

- потенціал шкільної освіти щодо формування свідомої і активної 
енергоефективної поведінки учнів 

 
• З’ясувати власні можливості та резерви покращення енергетичної ситуації в 

школах 
 
• Прийняти рішення про створення в школах енергетичних бригад з представників 

усіх зацікавлених сторін (учнів, вчителів, шкільної адміністрації, батьківського 
комітету), що підпорядковуватимуться районним енергоменеджерам 

 
Учасники:  

Керівники районних відділів освіти 
Районні енергоменеджери 
Директори шкіл району 
Заступники директорів з господарської частини шкіл району 
Члени батьківських комітетів шкіл району 
Представники Екологічного клубу «Еремурус» (міжнародний шкільний освітній 
проект з енергозбереження SPARE) 
Представники відділу енергоменеджменту Львівської міської ради 
Представники Асоціації «Енергоефективні міста України» 

 
Місце проведення (краща школа району з огляду на енергоефективність): 

Галицький р-н (19 шкіл) – СШ № 9 (вул. Коперника, 40) 
Залізничний р-н (18 шкіл) – СШ № 77 (вул. Виговського, 7а) 
Сихівський р-н (21 школа) – СШ № 72 (вул. Зубрівська, 1) 
Личаківський р-н (21 школа) – СШ № 6 (вул. Зелена,22) 
Франківський р-н (22 школи) – спеціалізована школа “Надія” (вул.Наукова, 60) 
Шевченківський р-н (25 шкіл) – СШ № 97 (вул. Миколайчука, 18) 
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Час проведення: 
10:00 – Галицький р-н  
11:00 – Залізничний р-н  
12:00 – Сихівський р-н 
13:00 – Личаківський р-н 
14:00 – Франківський р-н 
15:00 – Шевченківський р-н 

 
Модератори конференцій – начальники  відділів освіти районних адміністрацій: 

Гарматій Юрій Петрович – Галицький р-н 
Вороняк Роман Михайлович – Залізничний р-н 
Матковський Андріан Анатолійович – Сихівський р-н 
Козій Оксана Іванівна – Личаківський р-н 
Даниленко Оксана Михайлівна – Франківський р-н 
Синицька Галина Ярославівна – Шевченківський р-н 
 

Програма конференцій (зразок) 
 

• Енергетична стратегія м. Львова до 2020 р. Актуальний стан енергозабезпечення 
шкіл району та ефективність використання енергії в  них  

       Районний енергоменеджер (30 хв) 
 
• Успішний досвід школи-лідера району з ефективного використання енергоносіїв      
                Директор школи-господаря конференції  (15 хв) 
 
• Міжнародний шкільний освітній проект з енергозбереження SPARE 

                      Представник Екологічного клубу «Еремурус» (15 хв) 
 

• Обговорення виступів, висунення зустрічних пропозицій щодо підвищення 
«енергетичної» свідомості та  енергоефективності у школах   

                Всі бажаючі (30 хв) 
 

• Прийняття рішення про координацію зусиль всіх зацікавлених сторін – створення 
у школах енергетичних бригад, підведення підсумків 

               Районний енергоменеджер (10 хв) 
 
 

 
Увага!  
В місцях проведення конференцій обов’язково виставити для огляду плакати Display з 
усіх шкіл району за 2008 і 2009 рр. 
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Дні Енергії у Львові 
    4-6 листопада 2010 року 

 

 
 
 

Програма Студентського форуму «Енергія-Місто-Я» 
 в Національному університеті «Львівська Політехніка» 

 
 Актова зала головного корпусу університету, вул. С. Бандери, 12 

14:20, 5 листопада 2010 року 
 
 

Вітальне слово  
 
До порятунку планети – через міста 
        Анатолій Копець, виконавчий директор Асоціації «Енергоефективні міста України» 
 
Про енергетичну стратегію м. Львова до 2020 р. 

              Андрій Музичак, асистент кафедри електропостачання промислових підприємств міст і 
сільського  господарства, Національний університет «Львівська Політехніка» 

       Ігор Вишиваний, головний спеціаліст відділу енергоменеджменту, Львівська міська  рада 
 
Пасивний будинок – зелена альтернатива традиційному будівництву 
        Ґерхард Гаузер, архітектор, Австрія 
 
Зелені кампуси як полігон для технічних новацій та студентського креативу 
        Роман Зінченко, Green Cubator, Київ 
 
Використання поновлюваних джерел енергії вітру і сонця для  електропостачання 
приватних будинків                                                                                                                                                              

              Олександр Турленко, аспірант Інституту енергетики та систем керування, кафедра 
електроприводу і автоматизації промислових установок, Національний університет «Львівська 
Політехніка» 

 
 

На закінчення Форуму – показ фільму Яна Артуса-Бертранда «Домівка» 
 
 

ЗАПРОШУЄМО ВСІХ НЕБАЙДУЖИХ  
ДО МАЙБУТНЬОГО НАШОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ І ПЛАНЕТИ 
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Дні Енергії у Львові 
    4-6 листопада 2010 року 

 

 
 

Програма Студентського форуму «Енергія-Місто-Я» 
 у Львівському Національному Університеті ім. І.Франка 

 
 Велика хімічна аудиторія хімічного корпусу університету, вул. Кирила і Методія, 6 

15:20, 5 листопада 2010 року 
 

 
Вітальне слово  
 
Просування енергоефективності в Україні: чому це важливо? 
       Ніл Калленс, І секретар до справ енергетичної політики, голова торгової секції   Посольства 

Великої Британії в Україні 
 
До порятунку планети – через міста 
        Анатолій Копець, виконавчий директор Асоціації «Енергоефективні міста України»   
 
Про енергетичну стратегію м. Львова до 2020 р. 

              Андрій Музичак, асистент кафедри електропостачання промислових підприємств міст і 
сільського  господарства, Національний університет «Львівська Політехніка» 

        Ігор Вишиваний, головний спеціаліст відділу енергоменеджменту, Львівська міська рада 
 
Металіди як основа нових енергоощадних матеріалів.  
        Проф.,  д.х.н. Гладишевський Р.Є.;  доц., к.х.н. Заремба В.І.; проф. , д.х.н.  Каличак Я.М.;  проф.,  

д.х.н.  Котур Б.Я.; проф.,  д.х.н.  Павлюк В.В.;  пров.н.с., к.х.н. Стадник Ю.В. – ЛНУ ім.І.Франка 
 
Водень - паливо майбутнього.  
        Пров.н.сп., д.х.н. Завалій І.Ю. – Фізико-механічний інститут НАН України 

 
Екологічно чисте біопаливо  
                       Доц., к.ф.-м.н. Галазюк В.A.,  проф., д.ф.-м.н. Сулим Г.Т., к.ф.-м.н., ст.н.с. Турчин І.М. - 

ЛНУ ім.І.Франка 
 
 

На закінчення Форуму – показ фільму Яна Артуса-Бертранда «Домівка» 
 
 

ЗАПРОШУЄМО ВСІХ НЕБАЙДУЖИХ  
ДО МАЙБУТНЬОГО НАШОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ І ПЛАНЕТИ 



 
    

Дні Енергії у Львові 
    4-6 листопада 2010 року 

 

 
 

Програма Студентського форуму «Енергія-Місто-Я» 
 в Національному лісотехнічному університеті України 

 
Аудиторія № 30 корпусу №6, вул. генерала Тараса Чупринки, 114 

15:30, 5 листопада 2010 року 
 
 

Вітальне слово  
 
До порятунку планети – через міста 
       Олег Гарасевич, експерт, Асоціація «Енергоефективні міста України» 
 
Пасивний будинок – зелена альтернатива традиційному будівництву 
       Володимир Прусак, доцент, завідувач кафедри дизайну, Національний лісотехнічний 

університет України, Андрій Вольвач, магістр дизайну, Дмитро Гриневич, магістр 
дизайну 

 
Просування енергоефективності в Україні: чому це важливо? 
       Ніл Калленс, І секретар до справ енергетичної політики, голова торгової секції 

Посольства Великої Британії в Україні 
 
На передньому краї освіти про енергоефективність та енергоощадність у Львові: 
доробок Національного лісотехнічного університету України 
       Вікторія Оліферчук, доцент кафедри екології, Національний лісотехнічний університет 

України 
 
Зелені кампуси як полігон для технічних новацій та студентського креативу 
       Роман Зінченко, Green Cubator, Київ 
 
Про енергетичну стратегію м. Львова до 2020 р. 

             Андрій Музичак, асистент кафедри електропостачання промислових підприємств міст і 
сільського  господарства, Національний університет «Львівська Політехніка» 

       Ігор Вишиваний, головний спеціаліст відділу енергоменеджменту, Львівська міська 
рада 

 
 

На закінчення Форуму – показ фільму Яна Артуса-Бертранда «Домівка» 
 

 
ЗАПРОШУЄМО ВСІХ НЕБАЙДУЖИХ 

ДО МАЙБУТНЬОГО НАШОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ І ПЛАНЕТИ 
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Програма семінару   

«Дві країни – одна програма енергоощадності»  
Львів, 05.11.2010р. 

 
Час Подія 
9:30 Реєстрація учасників 

10:00 – 10:20 Вітальне слово виконавчого директора Асоціації «Енергоефективні міста 
України» (ЕМУ) п. Анатолія Копця  
Вітальне слово президента Об’єднання ґмін Польська мережа «Energie-Cites» 
(PNEC) п. Збігнєва Міхньовского 
Вітальне слово першого заступника міського голови м. Львова п. Олега 
Синютки  

10:20 – 10:30  «Угода Мерів: український і глобальний контекст»  
Доповідач: А.Копець - виконавчий директор ЕМУ 

10:30 – 10:50  «Угода Мерів: впровадження у Львові. Презентація МЕР’у»  
Доповідач: В.Горбань, в.о. керівника відділу енергоменеджменту Львівської 
міської ради   

10:50 – 11:00  «Угода Мерів: впровадження у Долині» 
 Доповідач: В.Смолій - керуючий справами міського голови м.Долини 

11:00 – 11:10  «Угода Мерів: впровадження у Жмеринці» 
Доповідач: В.Гарванко – начальник управління економіки Жмеринської міської 
ради 

11:10 – 11:20  «Угода Мерів: впровадження у Ковелі» 
Доповідач:  Д.Леськів - радник міського голови м.Ковеля 

11:20 – 11:30  «Угода Мерів: плани щодо впровадження у Могилеві-Подільському» 
 Доповідач: В.Мостовик - енергоменеджер Могилів-Подільської міської ради   

11:30 – 11:40  «Угода Мерів: впровадження у Луцьку» 
 Доповідач: Олександр Дей - енергоменеджер Луцької міської ради   

11:40 - 12:00 Перерва на каву 
12:00 – 12:30  «Угода Мерів: досвід м. Бєльска-Бялої, презентація SEAP’у»  

Доповідач: Збігнєв Міхньовскі – віце-президент м. Бєльска-Бялої, президент 
PNEC 

12:30 – 12:45  «Угода Мерів: досвід м. Дзерженьова» 
Доповідач: Зигмунд Куц - керівник відділу міської інженерії м. Дзерженьова 

12:45 – 13:00  «Угода Мерів: досвід м.Бєляви» 
Доповідач:Вітольд Руновіч – керівник  бюро технічної  Інфраструктури 
м.Бєляви 

13:00 – 13:15  «Угода Мерів: добрі практики у Польщі»  
Доповідач: Марцін Лоєк  - керівник проекту, PNEC 

13:15 - 13:30  «Угода Мерів: кращі європейські практики» 
Доповідач: Анна Яскула – заступник директора PNEC 

13:30 – 14:00 Дискусія, підведення підсумків 
14:00 – 14:45 Обід  (ресторан «Золотий вепр»)* 

*для зареєстрованих учасників семінару 
По обіді – екскурсія у школу «Арніка», де застосовано сонячні колектори, і де з театралізованим 
дійством виступлять учні школи «Надія», відвідання інших заходів Днів Енергії у Львові 



 
ЛЬВІВСЬКА         

МІСЬКА РАДА  

АСОЦІАЦІЯ 
«ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ МІСТА 

УКРАЇНИ» 

 

 
 
 

СТАЛИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РОЗВИТОК  
ЯК НОВА ПЕРСПЕКТИВА ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА ТА ЦЕРКВИ 

 
Конференція  

Львів, 6 листопада 2010 
 
Субота, 6 листопада 

Місце проведення:  
Актовий зал храму Різдва Пресвятої Богородиці, УГКЦ 
Львів-Сихів, пл. Івана Павла ІІ, 1 (пр. Червоної Калини, 70) 
 
Модератор :  
Андрій Янів, CIM-експерт, керівник проектів та програм Асоціації 

«Енергоефективні міста України» 
 

   9:30-10:00   Реєстрація учасників 
 

 10:00-10:20  Вітальне слово 
вл. Венедикт (Алексійчук), єпископ-помічник Львівської архиєпархії УГКЦ (tbc) 
Василь Косів, заступник Міського голови м.Львова з питань гуманітарної 

політики  
Іван Лозинський, голова Сихівської райдержадміністрації м.Львова 

 

10:20-10:40  Сталий енергетичний розвиток як гарантія стабільного розвитку громади 
Анатолій Копець, Виконавчий директор Асоціації «Енергоефективні міста 

України» 
 

10:40-11:10  Презентація Плану дій для сталого енергетичного розвитку м.Львова 
Ігор Вишиваний, провідний спеціаліст відділу енергоменеджменту Львівської 

міськради 
Андрій Музичак, доцент НУ «Львівська політехніка» 

 
11:10-11:30  Перерва на каву 
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ЛЬВІВСЬКА         

МІСЬКА РАДА  

АСОЦІАЦІЯ 
«ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ МІСТА 

УКРАЇНИ» 

 
 
 
 
 
 
 
11:30-11:50 Стратегія м. Фрайбург щодо захисту клімату 

Гюнтер Бургер, керівник відділу міжнародних зв’язків, м. Фрайбург, Німеччина 
 
11:50-12:10 Програми голландського уряду на підтримку сталого економічного розвитку 

в Україні 
Богдан Панкевич, почесний консул Королівства Нідерландів у Львові 

 
12:10-12:30 Система енергетичного менеджменту як інструмент ефективного управління 

енергоресурсами 
Ігор Бригілевич, експерт Центру досліджень місцевого самоврядування 

 
12:30-13:30  Обід 
 
13:30-13:50 Енергоефективність як новий моральний імператив в житті Церкви 

Володимир Шеремета, Керівник екологічного бюро Української Греко-
Католицької Церкви 

 
13:50-14:30  Досвід практичного застосування відновлювальних джерел енергії у 

церковному середовищі  
 

14:10-14:30 Успішна реалізація проекту зведення гідроелектростанції у  
Бучацькому монастирі св. Хреста УГКЦ   
о.Іван Майкович, ЧСВВ  

14:30-14:40 Впровадження проектів енергозбереження отцями -
редемптористами   
о.Микола Бичок, ЧНІ, провінційний економ Чину Найсвятішого 
Ізбавителя УГКЦ 

14:40-14:50 Проблеми……. 
 о.Орест Фредина, парох храму Різдва Пресвятої Богородиці 

УГКЦ у Львові 
 
14:30-15:00 Панельна дискусія –  

Створення системи енергоменеджменту в церковних структурах 
Анатолій Копець, Виконавчий директор Асоціації «Енергоефективні міста  України» 
о.Володимир Ониськів, економ Львівської Архиєпархії УГКЦ  
Ігор Бригілевич, експерт Центру досліджень місцевого самоврядування 
Василина Горбань, начальник відділу енергоменеджменту Львівської міськради 
о.Іван Майкович, ЧСВВ 
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До уваги засобів масової  інформації 
 

Прес-реліз від 9 листопада 2010р. 
 

У Львові вперше пройшли Дні Сталої Енергії  
 

4-6 листопада у Львові в рамках Угоди Мерів, підписантом якої є місто, 
вперше пройшли Дні Сталої Енергії, організовані спільно Львівською міською 
радою та Асоціацією «Енергоефективні міста України». Ініційована 
Європейською Комісією Угода зобов’язує її учасників до 2020 р. скоротити 
споживання невідновних енергоресурсів і викиди вуглекислого газу в атмосферу 
на 20%, та довести частку використання відновних джерел енергії до 20%. На 
сьогодні Угоду Мерів добровільно підписали вже понад … міст з .... країн Європи, 
у т.ч. 20 українських міст. 

Свою триденну ходу містом Лева Дні Сталої Енергії розпочали 4 листопада із 
районних шкільних конференції з проблем енергоефективності. Цього дня, у кожному 
із шести районів Львова, в одній із вибраних шкіл (у Галицькому – СЗШ № 9, у 
Личаківському – СЗШ№ 6, у Залізничному – СЗШ № 77, у Франківському – 
спеціалізована школа «Надія», у Сихівському – СЗШ № 72 і у Шевченківському – 
СЗШ № 97) зібрались керівники районних відділів освіти міста, директори шкіл та їх 
заступники, члени батьківських комітетів і комітетів учнівського самоврядування, а 
також всі охочі. В залах, де відбувались ці заходи, було виставлено для огляду 
плакати кампанії добровільної сертифікації енергетичного і екологічного 
функціонування будівель «Дисплей» з усіх шкіл району, аби учасники конференцій 
могли порівняти стан цих будівель і, відповідно, умови, в яких відбувається 
навчальний процес. Перед присутніми із представленням Міського Енергетичного 
Плану (МЕП) виступили енергоменеджери РВО, представники ЕЕМУ, міської влади, 
а також …  

 Одним із основних завдань кожного міста-підписанта Угоди Мерів є розробка 
та прийняття до виконання стратегічного Плану Сталого Енергетичного Розвитку 
(SEAP). Свої здобутки у цьому напрямку Львів представив на одноденному семінарі 
«Угода Мерів: польський, український та європейський досвід», який проводився 5 
листопада 2010р. з 10:00 до 14:00 у приміщенні великої сесійної зали Львівської 
міської ради. Семінар відбуватиметься в рамках спільного українсько-польського 
проекту «Дві країни – одна програма енергоощадності», який реалізують Асоціація 
ЕЕМУ разом із Об’єднанням ґмін «Польська мережа Енержі Сіте». Фінансування 
проекту здійснюється Програмою «Польська Допомога» Міністерства закордонних 
справ Республіки Польща. Присутніх привітали директор Департаменту економічної 
політики ЛМР Ірина Кулинич, виконавчий директор ЕЕМУ Анатолій Копець, Віце-
президент Європейської Асоціації «Енергетичні Міста» та віце-мер м.Бєльско-Бяла 
Збіґнєв Міхньовскі. Свої здобутки у втіленні Угоди Мерів представили представники 
українських міст Львова, Ковеля та Жмеринки, польських - Бєльско-Бялої, Нєполоміц, 
Дзєрженьова та Бєляви, а також заст. Директора PNEC Анна Яскула і керівник 
проекту Марцін Лоєк. У другій половині дня учасники заходу відвідали львівську 
школу-садок «Арніка», в якій для підігріву води в басейні і для забезпечення гарячою 
водою харчоблоку застосовано сонячні колектори,  де мали нагоду оглянути 
встановлене обладнання та виставу «Теплинка», яку представили учні львівської 
школи «Надія». 

Під час семінару в коридорах Ратуші діяла виставка «Добра Енергія» – 
презентація досягнень та кращих практик 20 українських і польських міст, що 
підписали Угоду Мерів. Після двотижневого перебування у стінах Львівської міської 
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ради вона вирушить у тривалу мандрівку містами України, які взяли участь у 
вищезгаданому проекті. Аналогічна виставка польською мовою вже мандрує 
відповідними містами Польщі. 

Особливу вдячність організатори Днів Сталої Енергії висловлюють  
Німецькому Бюро технічного співробітництва за надання до огляду виставкових 
стендів проектів «Транспортні рішення», «Пасивний дім», а також «Енергозберігаюча 
реставрація історичних вікон». Останній проект викликав неабияке зацікавлення, 
оскільки всі охочі мали можливість не лише оглянути стенди, але й на реальних 
об’єктах – будівлях в історичній частині міста, де, власне і втілюється проект, – на 
власні очі пересвідчитись, що вміле поєднання реставраційних технік із сучасними 
матеріалами може суттєво покращити енергозберігаючий потенціал давньої будівлі, 
не спотворивши її первозданне «обличчя». Не скаржився на брак уваги і стенд 
«Пасивне будівництво в Тіролі» австрійського архітектора Ґергарда Гаузера, а сам 
автор мав нагоду виступити із однойменною доповіддю перед студентами НУ 
«Львівська Політехніка». Львів’яни мали нагоду також відвідати постійну виставку 
енергоефективного обладнання, що діє у приміщенні Центру науково-технічної і 
економічної інформації, на пр.Чорновола,63. 

Того ж дня, у рамках Днів Енергії пройшли студентські форуми під загальною 
назвою «Енергія-Місто-Я» у Львівському Національному Університеті ім. І.Франка, 
Національному університеті «Львівська Політехніка» та Національному 
лісотехнічному університеті України, на яких теж було представлено МЕП Львова. 
Окрім представників ЕЕМУ, Львівської міської ради та науковців із відповідних ВНЗ, 
на форумах виступили теж Перший секретар з питань енергетичної політики - 
керівник  комерційного відділу Посольства Великої Британії в Україні Ніл Калленс 
(Просування енергоефективності в Україні: чому це важливо?), архітектор з Австрії 
Ґерхард Гаузер (Пасивний будинок – зелена альтернатива традиційному будівництву) 
та координатор Української мережі Green Cubator Роман Зінченко (Зелені кампуси як 
полігон для технічних новацій та студентського креативу).     

Завершила триденний марафон конференція «Енергоефективність як нова 
перспектива для суспільства і Церкви» яка відбулася у конференц-залі церкви Різдва 
Пресвятої Богородиці, що на Сихові, 6 листопада. До присутніх із словами привітання 
звернулися парох Церкви о.Орест Фредина, голова Сихівської районної адміністрації  
Іван Лозинський, радник міського голови Львова, Почесний Консул Королівства 
Нідерландів у Львові Богдан Панькевич. Виконавчий директор ЕЕМУ Анатолій 
Копець виступив із доповіддю-презентацією «До порятунку планети – через міста», а 
МЕП Львова було представлено провідним спеціалістом відділу енергоменеджменту 
ЛМР Ігорем Вишиваним, після чого відбулася дискусія, яку модерував СІМ-експерт 
ЕЕМУ Андрій Янів. 

Впродовж Днів Енергії всі бажаючі сихівчани мали нагоду відвідати у кіно 
палаці ім. О.Довженка безкоштовну демонстрацію кінофільму «Дім» французького 
режисера Яна Артуса-Бертрана, який у дуже доступній і переконливій формі 
розповідає про минуле та майбутнє нашої планети і загрози, які людство створює 
своїм бездумним та недбалим ставленням до Природи.  

За докладнішою інформацією звертатись до Андрія Кирчіва, заст.виконавчого 
директора ЕЕМУ: 

Тел. +38 032 2455262, моб. +38 050 3708891, e-mail: akyrchiv@enefcities.org.ua  
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БЛАНК ЛМР 

 

(особа, посада) 

(установа) 

 

Шановний…. 

Від імені Львівської міської ради висловлюємо Вам щиру вдячність за 

…………. в рамках перших Днів Енергії, які наше місто провело у 

партнерстві з Асоціацією «Енергоефективні міста України» 4-6 

листопада 2010року! Завдяки Вашому вагомому внескові у підготовку 

та проведення цього важливого заходу в контексті виконання нашим 

містом зобов’язань, взятих при підписанні Угоди Мерів, громадяни 

Львова змогли краще ознайомитися із способами ефективного 

застосування природніх енергоресурсів, можливостей відновних 

джерел енергії та захисту довкілля і клімату, усвідомити необхідність 

залучення до цієї важливої для всього людства справи найновіші 

досягнення науки і техніки, а також потребу у зміні власного ставлення 

до ощадного використання енергії. 

Разом із словами вдячності дозвольте висловити сподівання на 

подальшу плідну співпрацю у у нашій спільній справі ефективгого та 

ощадного енергоресурсів і підвищення стандартів життя громадян 

України! 

З повагою, 

 

,,,,,,,,,,,, 
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Список для подяк за участь у підготовці та проведенні 
Днів Сталої Енергії  у Львові 

 
№ Кому За що 
1 Школа «Надія» Зустріч Першого Секретаря.Посольства Великої Британії, 

нагородження учасників конкурсу, виступ учнів перед учасниками 
міжнародного.семінару «Дві країни – одна програма 
енергоощадності» 

2 Школи-організатори 
районних конференцій 

Організація і проведення районних шкільних конференцій 

3 Школа «Арніка» Прийом учасників міжнародного семінару «Дві країни – одна 
програма енергоощадності» 

4 НУ «Львівська 
Політехніка», окремо – 
викладач  НУ ЛП Зеновій 
Когут 

Організація і проведення Форуму «Енергія-місто-я» 
 
Екскурсія для учасників міжнародного семінару «Дві країни – одна 
програма енергоощадності», 

5 ЛН Лісотехнічний 
Університет України 

Організація і проведення Форуму «Енергія-місто-я» 
 

6 ЛНУ ім. І.Франка Організація і проведення Форуму «Енергія-місто-я» 
 

7 Митрополія УГКЦ Співорганізація і проведення конференції «Енергоефективність як 
нова перспектива для суспільства і Церкви» 

8 о.Орест Фредина, 
парох Церкви Різдва 
Пресвятої Богородиці 

Співорганізація і проведення конференції «Енергоефективність як 
нова перспектива для суспільства і Церкви» 

9 Роман Зінченко, 
GreenCubator, Київ 

Виступ на 3-х Форумах «Енергія-місто-я» 

10 Олена Мельнікова, 
Еремурус, Київ 

Презентації для учасників шкільних конференцій 

11 Флоріан Ламмаєр,  
GTZ, Київ 

Надання стендів виставки «Енергоефективні технології/Пасивне 
будівництво» 

12 Іріс Гляйхман,  
GTZ, Львів 

Стенди виставки  та «день відкритих дверей» в рамках проекту 
«Енергозберігаюча реставрація історичних вікон» 

13 Світлана Назар, GTZ, 
Львів 

Стенд проекту «Системи сталого транспорту та сталої мобільності» 

14 Герхард Гаузер, 
архітектор, Австрія 

Стенд «Пасивний дім у Тіролі», виступ на Форумі «Енергія-місто-я» 

15 Ніл Калленс, Перший 
Секретар з питань 
енергетичної політики - 
керівник  комерційного 
відділу Посольства 
Великої Британії в Україні  

Виступ з доповіддю «Просування енергоефективності в Україні: 
чому це важливо?» на Форумі «Енергія-місто-я» 

16 Христина Дурбак, 
засновник і почесний 
голова World Information 
Transfer, США 

Надання в дар усім школам Львова комплектів 6 останніх чисел 
часопису WIT 

17 Богдан Панкевич, 
Почесний Консул 
Королівства Нідерландів у 
Львові 

Виступ на конференції «Енергоефективність як нова перспектива для 
суспільства і Церкви» 


