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XVI Міжнародний економічний форум “Львівщина – фабрика Європи”
Упродовж двох днів, 3-4 листопада
2016 року, у Львові на стадіоні
“Арена Львів” проходитиме вже
16-ий Міжнародний економічний
форум “Львівщина – фабрика
Європи” .
Упродовж двох днів захід відвідає
близько 1000 учасників, серед яких
керівництво держави та області,
іноземні інвестори, підприємці,
дипломати, представники між
народних фондів, бізнес асоціації
та банків.
Знаковим є те, що цього разу
Форум пройде під патронатом
Президента України Петро Поро
шенко. Також варто очікувати
цікавих та захоплюючих дискусій
на найактуальнішу тематику сього
дення.
Зокрема, у перший день учасники
говоритимуть про економічні та
географічні переваги України,
які
сприяють
формуванню
позитивного іміджу країни та
залученню
інвестицій,
впро
вадження індустріальних пар
ків, ефективне управління пер
соналом.
Вже наступного дня Форум бу
де поділений на три окремих
дискусійних напрямки: агропро
мисловий розвиток, енергозбе
реження та транскордонну спів
працю. Загалом, це 11 тематичних
панелей, а також близько 20-ти
провідних експертів та фахів
ців державного та приватного

сектору.
Нагадаємо, що із часу заснування
Міжнародний економічний форум
став дискусійною платформою
для українських та європейських
політиків, економістів, фінансистів,
інвесторів, бізнесменів. Вже 16
років поспіль цей захід на Львівщині
відвідують десятки офіційних
урядових делегацій України та
держав Західної, Центральної
Європи, Канади, США, Японії, а
також представників вітчизняних та
зарубіжних громадських, наукових
та підприємницьких кіл.
Асоціація «Енергоефективні міста
України» спільно із Угодою Мерів та
Львівською обласною державною
адміністрацією
4
листопада
організовує секцію на тему «Стала
енергетична політика - передумова
для енергетичної незалежності
громади».

Мета секції:
інформувати
учасників
про
можливості фінансування прое
ктів з енергоефективності, досту
пні джерела фінансування з
боку держави та міжнародних
донорів, основні умови отримання
коштів.

членів Асоціації «Енергоефективні
міста України», а також експерти і
консультанти.

Програма секції «Стала енер
гетична політика - передумова
для енергетичної незалежності
громади»
Місце проведення: Стадіон “Арена
Львів”
09:30-10:00 - Реєстрація
учасників
10:00-10:10 - Вітальне слово та
відкриття панелі
10:10-11:15 - Ключові ініціативи
та інструменти для для реалізації
сталої енергетичної політики у
Львівській області
11:15-11:45 - Перерва на каву
11:45-13:45 – «Енергоефективне
управління муніципальними та
житловими будівлями»
13:45-14:30 - Обід
14:30-16:00 – «Енергоефективне
управління муніципальними та
житловими будівлями»
16:00-16:15 - Підведення підсумків
та час на питання-відповіді

Серед запрошених гостей представники органів центральної
виконавчої
влади,
місцевого
самоврядування, донорських стру
ктур та міжнародних організацій,
українських міст – потенційних та
дійсних підписантів Угоди Мерів та
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Асоціація “Енергоефективні міста України”
Асоціація “Енергоефективні міста
України” (АЕМУ) – добровільне,
недержавне, неприбуткове об’єд
нання органів місцевого само
врядування створене з метою
задоволення потреб своїх членів
і відповідних територіальних
громад у сучасній інформації,
нових технологіях, інвестиціях,
розвитку
співробітництва
та
обміну досвідом з українськими
і закордонними партнерами в
ділянках ефективного та ощад
ливого використання енерге
тичних ресурсів, надання якісних
енергетичних послуг, підвищення
енергетичної безпеки, захисту
довкілля та забезпечення сталого
розвитку поселень.
Ідея створення асоціації та
підвалини для її формалізації
були розроблені в рамках проекту
“Моніторинг енергоефективності
будівель та обладнання органів
місцевого самоврядування в Украї
ні”, який здійснювався з січня 2004
по травень 2006 р. за фінансової
підримки Європейської комісії
в рамках програми партнерства
та інституційного розвитку (Tacis
IBPP).
АЕМУ створена у 2007 році. Сього
дні АЕМУ об’єднує близько 70
українських міст, як великих,
так і середніх та малих, з усіх
регіонів України. У свою чергу,
АЕМУ є колективним членом двох
європейських асоціацій органів

місцевого самоврядування – “En
ergy Cities” і “Climate Alliance” та
єдиною національною структурою
підтримки Угоди Мерів в Україні.
Серед пріоритетних напрямків
діяльності АЕМУ:

впроваджувати систему управління
енергією, розробити план дій для
реалізації енергетичної політики,
залучати громадськість до спі
льних дій у відповідь на місцеві
енергетичні виклики.

розбудова
організаційного
і
управлінського
потенціалу
органів
місцевого
самовря
дування для вирішення проблем
міського енергетичного сектору
на основі міжнародного стан
дарту ISO 50001:2011 «Сис
теми енергетичного менеджме
нту»,

Візія АЕМУ

- об’єднання зусиль і мобілізація
наявних ресурсів усіх зацікавлених
сторін для напрацювання і
реалізації
нової
енергетичної
політики,
- впровадження сучасних технічних
і фінансових підходів, спрямованих
на підвищення енергоощадності,
енергоефективності та енергети
чної безпеки,
- формування нового ставлення
громадськості і культури поведінки
в побуті щодо використання
традиційних і відновних джерел
енергії та захисту довкілля.
АЕМУ постійно надає консультації,
проводить конференції, дискусійні
панелі, тренінги та практичні
семінари, реалізує спільні проекти
і навчальні поїздки для міст-членів
АЕМУ. Вся діяльність спрямована
на те, щоб допомогти містам

АЕМУ – ефективна та професійна
структура, чутлива до потреб своїх
членів, національний лідер із
впровадження політики сталого
енергетичного розвитку у місцевих
громадах за кращими світовими
стандартами.

Місія АЕМУ
АЕМУ – добровільне об’єднання
органів місцевого самоврядування,
створена для підвищення якості
життя громад, забезпечення їх
сталого енергетичного розвитку та
захисту клімату і довкілля шляхом
зміни громадської свідомості,
впровадження ефективних систем
управління
енергоресурсами,
розбудови місцевого потенціалу,
пошуку інноваційних енергетичних
рішень та впровадження най
кращих світових практик у царині
енергоефективності.
Контакти
вул. Плетенецького 2, офіс 1
м. Львів, 79020, Україна
т/ф +380 322 455262
office@enefcities.org.ua
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Угода мерів
щодо клімату та енергії
Проект ЄС «Угода мерів – Схід-2»
Угода мерів щодо Клімату і
Енергії – провідна ініціатива,
започаткована
Європейським
Союзом, котра охоплює місцеві
та регіональні органи влади,
які беруть на себе добровільні
зобов’язання щодо реалізації
кліматичних та енергетичних ці
лей.
Після прийняття у 2008 році Па
кету ініціатив ЄС з питань клімату
й енергетики, Європейська ко
місія започатковувала Угоду ме
рів для заохочення й підтримки
зусиль, яких докладають місцеві
органи влади у сферах розробки
й реалізації політики сталого
енергетичного розвитку. Справді,
органи місцевого самовряду
вання відіграють вирішальну роль
у пом’якшенні наслідків зміни клі
мату, тим паче, якщо врахувати,
що 80% споживання енергії та
викидів CO2 пов’язані із діяльністю
міст.

Завдяки Угоді мерів, установи ЄС
зробили безпрецедентний крок
у безпосередньому залученні
місцевих і регіональних органів
влади, тим самим визнаючи
їхню важливу роль у досягненні
амбітних цілей у галузі енергетики
й збереження клімату.

В 2014 році стартувала ініціатива
(«Mayors
adapt»)
«Мери
адаптуються» метою якої було
залучення міст до прийняття
заходів по адаптації до змін
клімату.
Наприкінці 2015 року обидві
ініціативи були об’єднані в нову
комплексну програму «Угода ме
рів щодо проблем клімату і
енергії», що включає прий
няття цілей ЄС до 2030 року, а
саме скорочення викидів CO2 (і
можливо інших парникових газів)
на території міста щонайменше на
40% до 2030 року та комплексний
підхід до пом’якшення наслідків
зміни клімату та адаптації до них.
Ця ініціатива стала найбільшою
в області клімату та енергетики в
світі, об’єднавши більш ніж 7000
мерів-підписантів, які предста
вляють понад 210 мільйонів
громадян.
Щоб втілити свої політичні
зобов’язання у конкретні захо
ди та проекти, підписанти Угоди,
зокрема, зобов’язуються підго
тувати Базовий кадастр викидів,
оцінку кліматичних ризиків та роз
робити План дій сталого енерге
тичного і кліматичного розвитку та
подати його протягом двох років
після підписання.
Окрім заощадження енергії, мо
жна очікувати й інших резуль
татів від заходів, до яких вдаються
підписанти: надання екологічно
чистих і фінансово доступних

енергетичних послуг, створення
постійних робочих місць, які
потребують вишколу, підвищення
фінансової та соціальної стабіль
ності, здоровіше довкілля кра
ща якість життя, підвищення
економічної конкурентоспромож
ності за рахунок розвитку бізнесу
й інновацій, а також, поліпшення
якості суспільних послуг та
інфраструктури.
Зважаючи на значну кількість міст
із пост-радянського простору, які
приєдналися та продовжують при
єднуватися до цієї стратегічної
ініціативи, а також на результати
попереднього масштабного про
екту «Угода мерів – Схід», який
тривав 4 роки (2011-2015) та
охоплював 11 колишніх республік
СРСР, Європейський Союз визнав
за доцільне продовжувати під
тримку підписантів Угоди у країнах
Східної Європи та у 2016р. дав старт
другому етапові цього проекту. Він
охоплюватиме країни Східного Пар
тнерства та триватиме до 2020р.
Бюджет проекту, спрямованого на
розбудову національного та лока
льного потенціалу підтримки Угоди
мерів становить 4,5 млн. Є
Контакти:
Офіс Угоди Мерів Схід у Києві
вул. Прорізна 10 оф.66
м. Київ, 01034, Україна
+380 44 278 03 13,
+380 97 665 90 12
http://www.uhodameriv.eu/
oksana.kysil@eumayors.eu
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Програма ЄС “Угода мерів - Демонстраційні проекти”
Розуміючи обмежені можливості
малих і середніх муніципалітетів
країн Східного Партнерства у фінан
совому та технічному забезпеченні
реалізації Планів дій, Європейський
Союз, через Програму CoM-DeP,
підтримав 22 підписанти Угоди ме
рів з п’яти країн у впровадженні
проектів, включених в ПДСЕР. Всі
проекти CoM-DeP спрямовані на
підвищення енергоефективності
муніципальної
інфраструктуритермореновацію будівель, модер
нізацію систем центрального опа
лення, транспорту, освітлення,
водопостачання та очисних спо
руд.
Демонстаційні проекти
• Вайк, Спітак(Вірменія):
-Модернізація житлових будинків
в місті Спітак, житлових будинків і
одного громадського будівлі в м.
Вайк
-Установка сонячних колекторів
на приміщенні дитячого садка
г.Спітак
• Браслав (Білорусь):
-Модернізація системи вуличного
освітлення
-Установка теплового насоса і ге
ліоколекторів в муніципальних
будівлях
-Модернізація системи теплопоста
чання з використанням енергії біо
маси
• Чауси (Білорусь):
-Модернізація систем теплопо
стачання, гарячого водопостачання
та очисних споруд

-Введення системи автоматизації
обліку споживання енергії
• Полоцьк (Білорусь):
-Модернізація системи вуличного
освітлення
• Руставі (Грузія):
-Комплексна термомодернізація
будівель трьох дитячих садків
• Окниця, Сорока, Кантемир
(Молдова):
-Модернізація систем вуличного
освітлення в містах
• Орхей (Молдова):
-Комплексна термомодернізація
2-х муніципальних будівель і 2-х
житлових будинків
-Установка котла на біомасі
-Модернізація
локальної
теплотраси
• Унгень (Молдова):
-Термомодернізація будівлі дитя
чого садка в місті з використанням
альтернативних джерел енргії
• Долина:
-Комплексна термомодернізація
не менше 10 житлових будинків
(загальна площа стін - не менше 25
тис. кв.м)
-Створення Комунального центру
енергоаудиту
• Самбір, Жовква
-Реконструкція вуличного освіт
лення в Самборі
-Модернізація системи теплопо
стачання в Жовкві
• Гола Пристань
-Комплексна термомодернізація
теплового району, включаючи
енергоефективну санацію будівель
школи і дитячого садка

• Конотоп
-Комплексна термомодернізація
будівель дитячого садка і міської
гімназії
• Краматорськ
-Модернізація тягової підстанції
міського електротранспорту
• Мена
-Модернізація системи вуличного
освітлення
• Нововолинськ
-Модернізація міської системи
центрального опалення
-Комплексна термомодернізація
школи №7
• Славутич
-Комплексна термомодернізація
будівель школи і дитячого сад
ка
• Вознесенськ
-Комплексна термомодернізація
будівель педіатрії та полікліні
ки
• Жмеринка
-Комплексна термомодернізація 2
шкіл та 2 дитячих садків
• Жовква
-Модернізація муніципальної коте
льні
-Комплексна термомодернізація
будівлі дитячого садка
Контакти:
вул.Костомарова, 1/3, оф.5, Львів,
Україна
+38 (032) 253-87-04 / 05
sudep-east@eumayors.eu
com-dep.enefcities.org.ua/
https://www.facebook.com/COM
DEP2014/
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Проект “Школа Енергії”
Проект стартував у січні 2016 р.
Його учасниками стали вчителі
та учні 8-10 класів відібраних на
конкурсній основі шкіл із 20 містчленів Асоціації “Енергоефективні
міста України” – Бахмута, Бер
дянська, Вінниці, Голої Пристані,
Долини, Жмеринки, Запоріжжя,
Змієва,
Кам’янця-Подільського,
Коломиї, Конотопу, Краматорська,
Кривого Рогу, Рівного, Рогатина,
Сум, Херсону, Хмільника, Черкас
і смт Глибокої, а також Одеси.
Загалом – лише 25 шкіл, тоді як
до участі у відбірковому конкурсі
зголосились аж 98 шкіл із 30 містчленів Асоціації “Енергоефективні
міста України”. Щобільше, свої
заявки надіслали теж 38 шкіл
із 24 міст, селищ міського типу
і сіл України, які не є членами
Асоціації, тож за умовами конкурсу
зумисне не могли брати в ньому
участь.
У свою чергу, партнерами проекту
виступили Одеське муніципальне
енергетичне агентство (OMEA), ГО
«Колегія екологічної освіти «Світ
Освіт» (м. Київ), німецький
Незалежний інститут довкілля
(UfU), технічні експерти-енерго
аудитори, а також міські ради міст,
з яких походили школи-учасниці
проекту .
Проект
«ШКОЛА
ЕНЕРГІЇ»,
реалізується Асоціацією «Енерго
ефективні міста України» (АЕМУ)
за підтримки проекту “Ство
рення енергетичних агентств в
Україні”, що впроваджується ком
панією «Німецьке товариство
міжнародного
співробітництва
(GIZ) ГмбХ» за дорученням Феде
рального міністерства довкілля,
охорони природи, будівництва
та безпеки ядерних реакторів
Німеччини.
За задумом розробників проекту
він – на відміну від інших дотепері
шніх шкільних проектів цього типу
– повинен був мати максимально
прикладний
характер,
забез
печуючи зв’язок між новими
знаннями і практичними нави
чками, набутими учнями, та

їхнім повсякденним життям, та
не обмежуватись лише школою,
а активно пропагувати нові ідеї
назовні. Відповідно метою проекту
стало:
•

прищеплення школярам нових
«енергетичних» звичок через
підвищення їхньої обізнаності
з питань раціонального вико
ристання енергії,

•

випрацювання
практичних
навичок з проведення про
стого енергоаудиту будівлі та
розробки простої програми
запобігання
енергетичному
марнотратству в ній,

•

поширення набутого досвіду
вдома, в інших навчальних і
освітньо-виховних закладах та
місцевій громаді загалом.

Спершу
у
Львові
відбувся
вступний тренінг для вчителів та
професійних
енергоаудиторів,
залучених до виконання проекту.
Відтак у школах було сформовано
учнівські енергокоманди, з якими
підготовлені під час тренінгу
вчителі провели короткий курс
енергетичного
«лікнепу»,
а
енергоаудитори
допомогли
виконати простий енергоаудит
шкільної будівлі і приміщень у
ній.
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Для потреб енергоаудиту кожна
школа
отримала
спеціально
розроблений в рамках проекту
«Набір юного енергоаудитора»,
що включав наступні вимірювальні
прилади:
•

Енергометр (для вимірю
вання споживання електро
енергії електричними прила
дами);

•

Люксметр (для вимірювання
освітленості);

•

Анемометр (для вимірювання
швидкості руху повітря і
газових потоків, наприклад, у
вентиляційній системі);

•

Пірометр (для безконтактного
вимірювання температури не
прозорих тіл);

мометр (для вимірювання
температури повітря, води,
грунту тощо);
•

Реєстратор температури і
вологості (datalogger) (для
моніторингу температури і
вологості повітря).

За
підсумками
проведеного
енергоаудиту членами енерго
команд було розроблено, а
відтак втілено шкільні програми
простих енергоощадних і енерго
ефективних заходів, результатом
яких має стати економія енергії та
відповідних коштів.
Крім того, кожна енергокоман
да провела у себе т.зв. Проектні
дні, під час яких познайомила зі
своїм доробком весь учнівський та
педагогічний колектив школи.

Також школи оприлюднили власні
досягнення у своїх містах під час
святкування Дня Землі та міських
Днів сталої енергії.
Кульмінаційним
моментом
проекту,
без
перебільшення,
став
феєричний
Випускний
Школи Енергії, що відбувся 1-2
жовтня в Одесі, зібравши всі 25
енергокоманд разом із їхніми
наставниками – вчителями та
енергоменеджерами.
Урочисте відкриття заходу за
участю, зокрема, регіонального
директора GIZ в Україні Сабіне
Мюллер, керівника проекту GIZ
Роберта Кюне та виконавчого
директора АЕМУ Андрія Кирчіва
відбулось у Зеленому театрі
парку ім. Тараса Шевченка. Відтак
звідси стартував і тут закінчився
енергоквест, в якому змішані
команди змагались у знаннях,
винахідливості та швидкості.
Ввечері в Арт-центрі ім. Віри
Холодної, що на території Одеської
кіностудії, відбулась церемонія
нагородження його переможців,
а також кращих енергокоманд у
різних номінаціях за результатами
виконаної ними впродовж року
роботи. Всього було вручено 10
Оскарів. Володарем же Золотого
Оскара
стала
енергокоманда
спеціальної
загальноосвітньої
школи-інтернату «Джерело» з
Запоріжжя.

•

Цифровий (електронний) тер
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Українська некомерційна енергетична агенція -УНЕА
УНЕА – Приватна організа
ція «Українська некомерційна
енергетична агенція» - дочірнє
підприємство Асоціації «Енерго
ефективні міста України»
Агенція була заснована у 2012
році в рамках проекту ComoGrant
- “Модель розбудови потенціалу
України і Грузії для їх участі в Угоді
мерів”.
Аналізуючи багаторічний досвід
співпраці з містами, команда АЕМУ
дійшла до висновку, що українські
міста, які здійснили перші кроки
в
сфері
енергоефективності,
побудували і ввели в дію систему
енергоменеджменту, переходять
до реалізації твердих заходів
і на цьому етапі починають
гостро потребувати залучення
інвестицій
і
впровадження
якісних технічних рішень для
вирішення своїх проблем в сфері
енергоефективності.
Оскільки
членами АЕМУ можуть бути
виключно
органи
місцевого
самоврядування, було прийнято
рішення створити структуру, яка
би співпрацювала з кращими в
своїх сферах підприємствами, які
надають якісні енергоефективні
послуги, засоби і матеріали;
фінансовими інституціями, які
готові співпрацювати з органами
місцевого самоврядування; та
кваліфікованими експертами і
слугувала би сполучною ланкою
між ними та містами. З цією метою
і була створена УНЕА.

На даний час Агенція активно
розширює пул бізнес-структур для
співпраці з містами.
Цілі діяльності УНЕА:
•
Забезпечення ефективної
прозорої та відкритої співпраці
міст з зацікавленими сторонами
(бізнесом,
фінансовими
інституціями, наукою та освітою,
неурядовими
організаціями)
з чітким декларуванням вигід
сторін та перевіркою здійснення
відповідних очікувань:
•
Практичне
сприяння
просуванню та виконанню завдань
Угоди мерів в Україні
•
Допомога
містам
у
реалізації проектів та програм
сталого розвитку громад
На даний час Агенція активно
розширює пул бізнес-структур для
співпраці з містами.

того, Агенцією проводиться пошук
нових міжнародних проектів для
активнішого залучення українських
міст в роботу з підвищення рівня
енергоефективності та виконання
зобов’язань, взятих містами в
рамках Угоди мерів.
Бачення
УНЕА:
ефективна
взаємовигідна співпраця міст,
бізнесу, фінансових інституцій за
підтримки експертів та громад
ських організацій і досягнення в
результаті такої співпраці сталого
енергетичного
розвитку
міст
та забезпечення комфортних й
екологічно дружніх умов про
живання громад на території
міст.
Контакти:
вул. Плетенецького 2, офіс 1
м. Львів, 79020, Україна
т/ф +380 322 455262
dleskiv@unea.org.ua

УНЕА фокусує свою діяльність на
проведенні технічних тренінгів
для міст у широкому спектрі
питань пов’язаних з вирішенням
питань підвищення рівня енерго
ефективності міст загалом, і
будівель зокрема. Агенція працює
в ряді проектів міжнародної тех
нічної допомоги, з поміж іншого - в
проекті «Перший крок у переході
на використання відновних джерел
енергії у місті Нововолинську». Да
ний проект реалізується в рамках
програми ЄС ComDep - «Угода мерів
– Демонстраційні проекти». Крім
XVI Міжнародний Економічний Форум – спецвипуск
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ФОНД СХIДНА ЄВРОПА
Міжнародна благодійна організація «Фонд Східна Європа»
Місія Фонду Східна Європа
Сприяти
соціальному
та
економічному розвитку України,
мобілізуючи ресурси, зміцнюючи
громади
та
підтримуючи
партнерство громади, влади та
бізнесу.

Наш підхід:
•

ми
налагоджуємо
стійкі
партнерства громади, влади,
бізнесу та інших зацікавлених
сторін;

•

ми посилюємо потенціал
місцевих організацій, пере
даючи їм знання та досвід,
надаючи фінансову підтри
мку;

•

ми підтримуємо створення
та поширення інноваційних
моделей розвитку та сприяємо
налагодженню співпраці серед
своїх партнерів.

Програми Фонду Східна Євро
па
•

Економічний розвиток;

•

Соціальний розвиток;

•

Ефективне управління та
розвиток громадянського
суспільства;

•

Енергоефективність
логія.

та

еко

Історія
Міжнародна благодійна орга
нізація «Фонд Східна Європа»

(ФСЄ) - неприбуткова українська
організація, що почала свою робо
ту у 2008 році. З моменту засну
вання ФСЄ спрямував близько
85 мільйонів гривень на проекти
соціально-економічного
розви
тку громад України. ФСЄ успішно
продовжує роботу свого засно
вника - Фонду Євразія, що за 15
років роботи інвестував понад 47
мільйонів доларів США у проекти
та місцеві ініціативи, спрямовані
на
розвиток
громадянського
суспільства, сприяння економі
чному зростанню та ефективному
управлінню в Україні.
Очолюваний незалежним Правлін
ням, ФСЄ втілює програми з
економічного
та
соціального
розвитку за підтримки партне
рів, серед яких Агентство США з
міжнародного розвитку (USAID),
Європейський Союз, Швейцарська
Конфедерація, Шведське Агентст
во з питань міжнародної співп
раці та розвитку SIDA, інші уряди
європейських країн, міжнародні
організації, фонди, благодійні
організації, місцеві органи влади,
українські та міжнародні компанії,
що працюють в Україні.

З метою більш ефективної реалізації
програм
підтримки
місцевих
ініціатив та зміцнення громад ФСЄ
співпрацює з мережею партнерів:
громадськими лідерами, НДО,
асоціаціями, університетами, дослі
дними інституціями, органами
місцевого самоврядування та
влади, а також організаціями, що
надають технічну допомогу. ФСЄ
шукає нових партнерів, щоб більше
громад отримали підтримку для
власного розвитку.
Більше інформації на
Фонду: www.eef.org.ua.

веб-сайті

Контакти:
01033, Київ, вул. Саксаганського,
83, 3 поверх
(38044) 200-38-24/25/26
info@eef.org.ua
www.eef.org.ua

ФСЄ активно використовує дос
від свого засновника та кращі
міжнародні стандарти якості на
всіх етапах планування, реалізації
та оцінки програм.

Партнерства
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ПАТ АКБ Банк «Львів»
Банк
«Львів»
працює
на
ринку 26 років, за які отримав
чимало нагород від державних
організацій,
громадських
та
фінансових установ. Найсвіжіша
- Банк Року у номінації «Бездо
ганна репутація. Фінансова на
дійність банку» від журналу
«БАНКИРЪ».
Банк «Львiв» став першою фiна
нсовою установою в Українi, якiй
данський iнвестицiйний фонд IFU
надав кредит для подальшого
спрямування коштiв українським
компанiям, власниками яких є
данцi або якi купують обладнання
в Данiї чи продають у цю країну
товари на довготермiновiй осно
вi. Довiра данського фонду до
Банку «Львiв» свідчить про нашу
прозорість та фiнансову надійність
- адже такого роду угоди з мiж
народними організаціями мають
можливість укладати лише лічений
перелік банків.
Банк «Львів» робить наголос на
співпраці з малим та середнім
бізнесу. Банк Львів пропонує
програми кредитування для під
приємств МСБ, спрямовані на реа
лізацію інвестиційних проектів та
задоволення поточних потреб, а
також – на інвестиції в економію
ресурсів через спеціальні кре
дитні програми спрямовані на
підвищення енергоефективності
підприємств. Особливу увагу ми
приділяємо
агрокредитуванню,
як одній із дуже перспективних

галузей економіки. В реалізації
новітніх ініціатив та програм Банк
заручився не лише підтримкою
Данського інвестиційного фонду
IFU, також нашими парнерами
є Північна Екологічна фінансова
корпорація Nefko, Агенція США
з міжнародного розвитку USAID,
Міжнародна фінансова корпорація,
Ойкокредит. З ними ми стали
своєрідним інвестиційним містком
для притоку іноземного капіталу в
Україну.
Банк Львів є одним із флагманів
у кредитуванні на цілі енерго
збереження для бізнесу та
приватних клієнтів, нашими пози
чальниками є як приватні домо
господарства, так і малі та середні
товаровиробники,
ресторанний
бізнес, сільське господарство,
муніципальна сфера тощо. За
підтримки давнього стратегічного
партнера Банку - Північної Еко
логічної Корпорації NEFKO, окрім
прямого фінансування, ми бе
ремо участь в реалізації різно
манітних соціальних проектів та
комунальних програм не тільки у
Львові, а й у майже всій західній
Україні, де яскраво представлена
мережа Банку. Так, досвід Банку
«Львів» став у нагоді державним
структурам, що впроваджували
загальнодержавну Програму енер
гозбереження для населення та
ОСББ, де ми були членом Нарад
чої ради при Міністерстві інфра
структури, в якості експерта даного
напрямку.

Місяць тому разом із «Центром
ресурсоефективного та чистого
виробництва» ми започаткували
щомісячні семінари для ОСББ та
мешканців для допомоги з ре
алізації комплексних робіт по
економії
комунальних
плате
жів.
Нещодавно Банк «Львів» став
оператором Програми підвищення
конкурентоспроможності
Львів
ської області, запровадженої Львів
ською обласною державною адмі
ністрацією.
Завданням Програми є креди
тування малих підприємств та при
ватних підприємців Львівщини на
дуже вигідних умовах.
Головне покликання Банку Львів:
Йти назустріч клієнту та бути дій
сно європейським Банком, тісно
інтегрованим у суспільство. Саме
тому Банк «Львів» долучається
до соціальних ініціатив, втілює
проекти співпраці з органами
місцевої влади, покращує інвес
тиційний клімат регіону та піклує
ться про довкілля з кращими між
народними партнерами.
Контакти:
Безкоштовна гаряча лінія
0 800 505 848
Юридична адреса
м. Львiв, вул. Сербська,1,
79008, Україна
http://www.banklviv.com/
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Центр ресурсоефективного та чистого виробництва
Центр створений у 2013 році в
рамках проекту ООН з проми
слового розвитку ЮНІДО «Спри
яння адаптації та впроваджен
ню ресурсоефективного та більш
чистого виробництва шляхом
створення і роботи Центру бі
льш чистого виробництва в
Україні».

підприємстві команди фахівців
та їх навчання основам методики
РЕЧВ; проведення разом з кома
ндою комплексного технічного
аудиту підприємства за методикою
РЕЧВ; розробки за результатами
аудиту технічних рекомендацій
щодо підвищення ефективності
використання ресурсів.

Основною метою Проекту є підви
щення конкурентоспроможності
українських підприємств на основі
переходу до більш ефективних
практик використання ресурсів та
зменшення шкідливого впливу на
оточуюче середовище. Донорами
проекту є Уряди Швейцарської Ко
нфедерації та Республіки Австрія.
Проект започаткований за ініці
ативою Міністерства економічного
розвитку та торгівлі України.

Комплексний технічний аудит пе
редбачає оцінку ефективності ви
користання усіх видів ресурсів
у технологічних процесах і під
приємством у цілому. Ефективністю
вважається відношення обсягів
виробництва товарів та послуг до
обсягів витрачених при цьому ре
сурсів. Аудит включає: оцінку фак
тичного стану споживання ресурсів
на підприємстві; визначення раціо
нальних показників ресурсоспо
живання у виробничих процесах
і установках; виявлення причин
виникнення порівняно надмірних
втрат ресурсів та визначення
резервів скорочення їх спожи
вання.

Суть проекту полягає у виявленні на
підприємствах економічно та техно
логічно недоцільних витрат енергії,
матеріалів та води, зменшені ви
кидів і стоків без зниження обся
гів виробництва та якості про
дукції; підготовці технічних рішень,
пов’язаних з підвищенням ресур
соефективності виробництва та
конкурентоспроможності підпри
ємств; розробці проектів бізнес планів для їх реалізації за підтри
мки міжнародних фінансових
структур.
Центр забезпечує впровадження на
підприємствах принципів ресурсо
ефективного і більш чистого вироб
ництва шляхом: створення на

Повний цикл роботи з підпри
ємствами також передбачає надан
ня підприємству консультативної
допомоги щодо підготовки до от
римання пільгового фінансування,
необхідного для імплементації тех
нічних рішень, та моніторинг їхньої
ефективності.
Центр також організовує тренінгові
навчання спеціалістів підприємств
за методикою ЮНІДО щодо само
стійного впровадження заходів з

ресурсоефективного та чистого ви
робництва. Спеціалісти, що прой
шли тренінг, отримують сертифі
кати про завершення стажування
за програмою опанування впро
вадження методики ресурсоефек
тивного та чистого виробництва на
підприємствах. Тренінги включа
ють практичну роботу на підпри
ємствах, де за розробленими про
грамами виконується покроковий
технічний аудит підприємства з
метою виявлення проблемних мі
сць і розробки рекомендацій та
технічних рішень для їх усунен
ня.
Протягом 3 років Центром підго
товлено близько 100 експертів з
РЕЧВ. Участь в Проекті взяли по
над 50 підприємств. Розроблені
фахівцями Центру технічні рішення
дали змогу підприємствам сукупно
скоротити витрати матеріалів і
сировини на 4 553 т, води на 334
978 м3, енергоресурсів (природний
газ та електроенергія) на 80 912
МВт*год, та знизити викиди СО2
на 19 662 т. Сумарний економічний
ефект складає близько 5,48 млн
євро
Контакти:
Центральний офіс
м. Київ, пр-т Перемоги, 37,
+38(044) 226-83-78
info@recpc.org
Представництво у Львові
+ 38 (050) 411-25-23
lviv@recpc.org
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ПрАТ «ІНСТИТУТ ЕНЕРГОАУДИТУ ТА ОБЛІКУ ЕНЕРГОНОСІЇВ»»
ПрАТ «Інститу енергоаудиту та
обліку енергоносіїв» – компа
нія, створена у 2005 році з
метою сконцентрувати науко
вий та інженерний потенціал для
вирішення актуальних завдань
в сфері енергозбереження та
енергоефективності, обліку енер
гоносіїв та раціонального викор
истання
паливно-енергетичних
ресурсів.

планів по заходах з енерго
ефективності;
•

•

підготовка
проектно-кошто
рисної документації на про
ведення енергоефективних за
ходів;
консалтинг та інжиніринг в
галузі енергозбереження та
енергоефективності

Основними напрямками діяль
ності компанії ПрАТ «Інститут
енергоаудиту та обліку енерго
носіїв» є:
•

енергетичний аудит будівель
житлових, громадських та
комерційної сфери;

•

енергетичний
аудит
сис
тем централізованого тепло
постачання, водопостачання та
водовідведення;

•

енергетичний
аудит
під
приємств ЖКГ та виробничої
сфери;

•

розробка та оформлення необ
хідних документів (енергетичні
паспорти тощо);

•

проведення технічного, еконо
мічного та фінансового аналізу
при підготовці проектів з
енергоефективності;

•

передпроектні
роботи
в
сфері енергоефективності та
ресурсозбереження;

•

розробка

ТЕО

та

бізнес-

інноваційних технічних рішень в
сфері енергоефективності та забез
печення комплексного підходу до
вирішення задач клієнта.
Інститут розробляє нормативнотехнічну документацію з обліку
енергоносіїв, зокрема проекти
стандартів, методики виконання
вимірювань, а також методичні
вказівки до застосування станда
ртів, розрахунку та проектування
засобів обліку.
Для широкого обговорення та
вирішення актуальних питань в
галузі енергозбереження, обліку
та економії енергоносіїв, Інститут
організовує та проводить тематичні
семінари.

Візія ПрАТ «ІЕОЕ»
ПрАТ «ІЕОЕ» - компанія профе
сіоналів, які пропонують опти
мальні рішення для економії
споживання паливно-енергетичних
ресурсів, максимально гнучко ада
птують пропоновані світовою прак
тикою енергоефективні інноваційні
технології до потреб замовника,
що забезпечить стабільне і детер
міноване функціонування ене
ргетичних об’єктів у режимі
максимальної економії енерго
ресурсів.

ПрАТ «Інститу енергоаудиту та
обліку енергоносіїв» є розро
бником унікального програмного
забезпечення САПР Расход-РУ для
автоматизованого розрахунку і
проектування вузлів обліку плин
них енергоносіїв.
Контакти :
вул. Героїв УПА, 73 корпус 4,
м.Львів, 79015, Україна
тел. 032-245-37-67
info.ieoe@gmail.com

Місія ПрАТ «ІЕОЕ»
ПрАТ «ІЕОЕ» - компанія, яка
створена для надання якісних
енергоконсалтингових та інжині
рингових послуг, впровадження
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ПАТ “ІСКРА”
ПАТ ІСКРА розпочала розробку
та випуск продукції у 1972
році.
Відтоді
ми
пройшли
довгий шлях довжиною понад
тридцять п’ять років, стали
потужною світлотехнічною ком
панією, яка здійснює повний
цикл виробництва – від нау
кових розробок до виготов
лення компонентів і готової про
дукції.
Наш товарний асортимент налічує
лампи
розжарювання
спеці
ального та загального приз
начення, кварцевогалогенні лам
пи, лампи-фари, мініатюрні та
автомобільні, компактні люміне
сцентні лампи,світлодіодні енерго
зберігаючі лампи
Окрім цього, група ІСКРА – це ще
й виробництво медичної техніки
та обладнання. ІСКРА належить
до десятки найпотужніших світло
технічних підприємств Європи,
займає провідне місце серед
підприємств своєї галузі як таке, що
найшвидше розвивається.
Ми
постійно
вдосконалюємо
існуючі технології з урахуванням

сучасних
матеріалів,
напівфабрикатів та комплектуючих,
вкладаємо значні кошти в мо
дернізацію та розвиток вироб
ництва, розробляємо нові джерела
світла.

консультацій
–
організують
спілку- вання з відповідальним
за напрямок технічним спеціа
лістом.

Головний напрям інвестування –
створення нових видів продукції,
здатних конкурувати на світовому
ринку джерел світла. Світло
від ІСКРИ світить у 33-х країнах
світу.
Ми цінуємо кожного, хто робить
вибір на користь нашої продукції
і готові надалі працювати для
покращення рівня сервісу, яко
сті і конкурентноздатності пропо
нованих нами джерел світла і
компонентів.
Щоб бути ближчими до споживачів
ми відкриваємо офіційні пред
ставництва в Чехії, Росії, Польщі,
Німеччині, Казахстані, Китаї. Це
не повний перелік країн, де вже
функці- онують або найближчим
часом будуть відкриті наші пред
ставництва. Вони забезпечують
зручну
логістику,
створюють
цивілізовану, прозору систему

Ми робимо все, щоб кожен
наш покупець відчував турботу
виробника, мав переконання - він
є частиною великої сім’ї, на ім’я
Іскра.
Контакти:
ПАТ “Іскра”, Україна,79066,
м. Львів, вул. Вулецька, 14
Приймальня:
тел.: +38(032)245-43-06
Збут по Україні:
тел.: +38(032)245-43-30
Експорт:
тел.: +38(032)245-43-33
Маркетинг:
тел.: +38(032)245-43-32
Е-mail: info@iskra.com.ua
www.iskra.com.ua

цпродажу продукції, кваліфіковано
надають
інформацію
щодо
переваг співпраці з Іскрою, а в разі
необхідності отримання технічних
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ТЕХНОМЕР Kamstrup облік енергетичних ресурсів
ТОВ «Техномер» є єдиним офіці
йним представником європей
ського виробника приладів обліку
теплової енергії та води KAMSTRUP
A/S (Данія) в Україні з 1994 року.
За цей час встановлено понад 50
тисяч лічильників.
Основні типові особливості лічи
льників Multical це: найвища
експлуатаційна надійність; точність
вимірювань; глибина архівів та їх
захищеність; неможливість сторон
нього втручання; довготривала
автономність і зручність сервісного
обслуговування.
Місія компанії Техномер - ефективні
рішення для обліку теплової ене
ргії та водопостачання для енерго
постачальних організацій та кінце
вих споживачів.
Основною метою обліку є об’єкти
вна інформація про кількість і якість
надання послуг як для постачаль
ників, так і споживачів.
Для постачальника основними
вимогами до приладів обліку
є: точність і достовірність, наді
йність, інтервал повірки, термін
експлуатації, вартість монтажудемонтажу, можливість ремонту,
енерговитрати, витрати на експлу
атацію для отримання показни
ків, наявність архівів з показни
ками та аварійними ситуаціями,
можливість зведення сумарного
балансу на вході в будівлю та
споживачами з мінімальною різни

цею, неможливість впливати на
показники лічильника.
Для споживача лічильник повинен
забезпечувати: достовірність, міні
мальні витрати на експлуатацію,
можливість довести власне спо
живання енергоресурсу та його
якості за допомогою архіву.
Проблема дисбалансу по сумі
показників кінцевих споживачів і
показників загальних лічильників
води в середньому складає 35%
через:
•

низьку метрологічна точність
приладів ;

•

високий поріг чутливості;

•

фальсифікації за допомогою
магнітів, сіточок та створення
реверсу для відмотки пока
зників на зменшення;

•

недостовірні дані щодо спожи
вання води у квитанціях.

Переваги сучасних лічильників
MULTICAL® на ультразвуковому
принципі вимірювання, який доз
воляє вирішити основні проблеми
обліку:
•

великий динамічний діапазон
вимірювання 1:250;

•

мала межа порогу чутливості 2,0л/годину;

•

функція
ку;

•

не схильні до впливу зовнішніх

діагностики

вито

факторів (таких як магніт, сітка,
реверс, та інше);
•

індикація позаштатної ситуації
та запис події в енергонеза
лежну пам’ять;

MULTICAL не мають схильності до
викривлення показників через
забруднення, протягом терміну
експлуатації (15 років).
Лічильники MULTICAL дозволяють
організувати дистанційний збір
архівів даних та запровадити
он-лайн моніторинг поточного
споживання води, для оптимізації
та виявлення недоліків енерго
постачання об’єкту.

Застосування лічильників MUL
TICAL® для обліку води дозволяє
уникнути суперечок при проведенні
розрахунків і добитися зменшення
дисбалансу між постачальником та
кінцевими споживачами на рівні
до 0,5%-2%.
Контакти:
ТОВ “ТЕХНОМЕР”
Київ, пр. Ак. Палладіна,20, к.2
тел.: (044) 569-83-29
www.technomer.com.ua
info@technomer.com.ua
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Компанія «Данфосс ТОВ»
Компанія «Данфосс ТОВ» –
українське підприємство з 100%
іноземними інвестиціями дан
ського концерну Danfoss A/S,
одного зі світових лідерів в області
виробництва високоякісного ене
ргозберігаючого обладнання для
систем теплопостачання, ком
понентів для промисловості та
систем охолодження, вентиляції
та кондиціювання.

Головний офіс компанії знаходиться
в Києві. Продажем та сервісним
обслуговуванням
устаткування
займаються
компанії-партнери.
Широка мережа дистриб’юторів,
регіональні торгові представники
у великих містах, а також
наявність сучасної електронної
системи замовлень забезпечують
швидку та надійну доставку
обладнання по всій Україні.

Компанія пропонує повний спектр
обладнання для регулювання
енергоспоживання,
а
також
холодильне
обладнання
та
автоматику для комерційного і
промислового застосування.

З 2010 року «Данфосс ТОВ» веде
у засобах масової інформації
довгострокову інформаційно-про
світницьку кампанію про термо
модернізацію та енергозбере
ження, а також підтримує подібні
ініціативи багатьох установ.

Міжнародний концерн Danfoss
A/S (штаб-квартира – Нордборг,
Данія) заснований більше 70 років
тому, і сьогодні об’єднує десятки
сучасних підприємств на чотирьох
континентах, має дочірні компанії
та торгові представництва більш
ніж у 100 країнах світу. Про
дукція, яку випускає концерн,
забезпечує підвищення ефек
тивності виробництва, економію
енергоресурсів, поліпшення умов
праці, охорону навколишнього
середовища.
Продукція відрізняється високою
надійністю і довговічністю завдяки
постійному вдосконаленню і стро
гому контролю якості.
«Данфосс ТОВ» працює
українському ринку з 1997 р.

на

Основне завдання кампанії –
ознайомлення громадськості з
поняттям, процесом, необхід
ністю та вигодами термомодер
нізації будівель для досягнення
економічного ефекту за рахунок
оптимізації витрат енергії на
підтримку комфортної темпе
ратури у приміщенні.

будівництва і Міністерства з питань
житлово-комунального господар
ства України.
Також компанія нагороджена дип
ломом за відданість справі на Всеу
країнському конкурсі «Суспільне
визнання».
Контакти:
Київ, вул. В.Хвойки, 15/15/6
04080, Київ 80, п/с 168, Україна
Tel.: +38 044 461 87 00
Fax: +38 044 461 87 07
http://www.danfoss.ua
Інформаційні ресурси напряму
теплопостачання компанії «Дан
фосс ТОВ»:
www.heating.danfoss.ua
https://www.youtube.com/channel/
UC-XEockmndIgmCwYiciYlKw
http://thermomodernisation.
org/
https://www.youtube.com/user/
Thermomodernisation

Спільно з партнерами в облас
ті теплової ізоляції, компанія
«Данфосс ТОВ» активно реалізує
комплексні проекти з термо
модернізації житлових будинків по
Україні.
Досягнення «Данфосс ТОВ» в
Україні були неодноразово відз
начені почесними грамотами Мініс
терства регіонального розвитку та
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