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Солідарність є всередині нас
15 жовтня 2014 р. у Ґданську
в щойно збудованій будівлі
Європейського
центру
Солідарності. відбулась конференція
«Суперсильні.
25
років
територіального самоврядування.
Солідарність є всередині нас»,
присвячена річниці реформи
місцевого
самоврядування
в Польщі, її історії, поточним
проблемам
та
викликам
майбутнього.
Оргвнізатором
конференції
виступив
Регіональний центр Фундації
розвитку місцевої демократії
у Ґданську під патронатом
Президента Республіки Польща
Броніслава
Коморовського,
президента
міста
Ґданська
Павла Адамовича і маршалка
Поморського
воєводства
Мєчислава Струка.
В роботі конференції взяла
участь 50-особова делегація з
України, що стало можливим

завдяки
ініціативі
Асоціації
«Енергоефективні міста України»
(ЕМУ), передовсім СІМ-експерта і
керівника проектів Аґнєшки СкірруНовіцької, та щедрій фінансовій
підтримці Німецького товариства
міжнародного співробітництва GIZ.
Зокрема, Україну представляли
33 міських і селищних голови з
Чернігівської, Дніпропетровської,
Львівської,
Івано-Франківської,
Тернопільської,
Волинської
і
Рівненської областей (в т.ч. 14 містчленів ЕМУ), голова Рівненської
ОДА Сергій Рибачок, працівники
АЕМУ і GIZ.
Окремим пунктом програми
конференції
був
виступ
директора Інституту розвитку
територій Юрія Ганущака на тему
«Перспективи розвитку місцевого
самоврядування в Україні», після
чого мали місце доволі емоційні
дебати про те, що корисного з
польського досвіду реформування

місцевого
самоврядування
можна
використати в Україні.
З українського боку участь у
дебатах взяли директор Інституту
врядування Анатолій Чемерис
та міський голова НоваградаВолинського
Володимир
Загривий.
Додатково після конференції
за участю української делегації
відбулись 3 панельні дискусії:
Управління комунальним
нерухомим майном (ведучий
Ярослав Єнджеєвскі, директор
Управління
комунальним
нерухомим
майном
у
Вейгерові)
Управління комунальними
послугами
(ведучий
Роман
Червінські, директор підприємства
комунальних
послуг
у
Вейгерові)
Енергетична
безпека
(ведуча Гелена Окунєвска, керівник
групи
екологічних
проектів
Воєводського фонду охорони
довкілля і водного господарства у
Ґданську)
Наступного дня українська
делегація зустрілась із Генеральним
консулом України у Ґданську
Мироном Янківим, який докладно
розповів про сучасний, винятково
плідний етап розвитку співпраці між
Україною і Польщею та діяльність
Ґенерального
Консульства
України у Ґданську в цьому
напрямку. Відтак відбувся семінар,
Продовжити читання >>>
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присвячений
самоврядуванню,
децентралізації, інвестиціям і
лісовому господарству, під час
якого українські учасники мали
можливість обговорити зі своїми
польськими
колегами
низку
актуальних питань, що становлять
взаємний
інтерес.
Польську
сторону представляли Басіл Керскі,
директор Європейського центру
Солідарності, Павел Казанецкі,
експерт Міністерства закордонних
справ
з
питань
реформи
самоврядування
в
Україні,
Марцін Пйонтковскі, директор
відділу обслуговування інвестора
Аґенції розвитку Помор’я, та
його підлеглий Антін Коваль,
Віолетта Димарска з Департаменту
економічного розвитку Управління
Маршалка,
Лукаш
Ґжедзіцкі,
директор Канцелярії Сеймику
та Анджей Шлессер, начальник
Відділу Регіональної дирекції
державних лісів.

організаціями. Відбулось перше
засідання змішаної українськопольської
робочої
групи
з
підготовки
нового
спільного
проекту.
Під час візиту не обійшлося теж
без культурної програми:
екскурсії
територією
легендарної Ґданської корабельні,
де з робітничих протестів у 1980 р.
розпочався розвал підрадянської
імперії у Центральній і Східній
Європі
(потужне
колись
суднобудівне підприємство, на
жаль, доживає свої останні дні
- 80% його купив у польської

держави Індустріальний
Донбасу),

союз

відвідання
вражаючої,
обладнаної за останнім словом
музейної
справи,
постійної
виставки в Європейському центрі
Солідарності, присвяченої історії
першої незалежної робітничої
профспілки «Солідарність» та
інших опозиційних рухів у Польщі
за комуністичних часів,
незабутньої
вечірньої
прогулянки
вулицями
і
набережними
каналів
відродженого з повоєнних руїн
Старого міста.

Додана вартість за результатами візиту української делегації
1. Міські голови малих міст Львівської, Дніпропетровської та
Чернігівської областей отримали запрошення від Генерального консула
України  Мирона Янківа  розмістити  інвестиційні візитки своїх міст на сайті
консульства.
2. Міські голови Глинян, Новояворівська, Кам`янка-Бузька приступили
до перекладу інвестиційних візиток своїх міст на польську мову і виступили
з ініціативою допомоги у перекладі на польську мову інвестиційних візиток
міст з Дніпропетровської та Чернігівської областей.
3. Після завершення роботи конференції «Супер сильні - 25 років
самоврядування. Солідарність є в середині нас» міський голова м. Жовкви
Львівська область – П. Вихопень та селищний голова смт Томаківка
Дніпропетровська область – В. Марченко прийняли рішення про
підписання угоди про співпрацю між обома громадами.

Також
того
ж
дня
виконавчий директор Асоціації
«Енергоефективні міста України»
Андрій Кирчів та директор
Регіонального центру Фундації
розвитку місцевої демократії у
Ґданську Анджей Банах підписали
договір про співпрацю між своїми

4. Ініціатива з налагодження співпраці між українськими містами
і селищами була підтримана Петриківським селищним головою
О.Гавриленко (Дніпропетровська обл.) та Печеніжинським селищним
головою І.Довіраком (Івано-Франківська обл.). На міжнародній конференції
«Сталий розвиток малих міст України», яка відбулася у м. Львові 30-31
жовтня 2014 р. селищні голови Петриківки та Печеніжина підписали угоду
про співпрацю. У рамках виконання цієї угоди 13-14 листопада 2014 р.
відбувся перший робочий візит селищного голови смт Петриківки О.
Гавриленко до смт Печеніжин.

Вісник Асоціації “Енергоефективні міста України” – 1-ий квартал 2015

4

В 11 містах-підписантах Угоди мерів стартували проекти
19 лютого 2015 року у Києві,
в приміщенні конференц-залу
Представництва Європейського
Союзу в Україні відбулася урочиста
стартова зустріч представників
11 міст-переможців грантового
конкурсу
в
рамках
нової
програми Європейської Комісії
«Демонстраційні проекти Угоди
мерів» (СУДеП), що фінансується
із фондів ЄС.
Ініціатором та організатором
заходу виступило Представництво
ЄС в Україні. Головною метою цієї
стартової зустрічі була координація
11 демонстраційних проектів для
подальшої ефективної допомоги
у створенні в містах-грантерах
передумов
для
планомірного
і безперешкодного виконання
грантових контрактів з дотриманням
усіх вимог та рекомендацій
Європейської Комісії, а також
ознайомлення з можливостями
отримання технічної допомоги
від спеціальної Групи підтримки
демонстраційних
проектів
та
інформування
громадськості
України
і
всіх
зацікавлених
сторін про плановані кроки і
способи досягнення поставлених
цілей. З вітальними словами до
учасників
зустрічі
звернулися
Керівник третього відділу програм
допомоги “Енергетика, транспорт
та
навколишнє
середовище”
Представництва ЄС в Україні
Вальтер Треттон та перший
заступник Міністра регіонального
розвитку, будівництва та житловокомунального
господарства

України
Володимир
Кістіон.
Обидва
промовці
відзначили
особливу важливість події на
фоні складної економічної та
суспільно-політичної ситуації в
країні та закликали учасників
докласти максимальних зусиль
для якісного виконання завдань
їхніх проектів у повному обсязі та в
рамках визначених термінів. У свою
чергу, запевнили вони, проектні
команди можуть розраховувати на
атмосферу підтримки і сприяння
як з боку Представництва ЄС, так і
від Міністерства, як Національного
Координатора Угоди мерів.
Як справедливо зазначив у
своєму виступі керівник проекту
Європейської Комісії «Угода мерів
– Схід» Святослав Павлюк, нинішній
успіх міст-переможців у конкурсі
СУДеП став логічним продовженням
активного
впровадження
ними кроків Угоди, зокрема
- ретельного та реалістичного
підходу до написання Планів
дій для сталого енергетичного
розвитку (ПДСЕР). Зі свого боку,
лідер Команди підтримки СУДеП
Ян Ваандерс описав присутнім
загальну концепцію та принципи
впровадження їхніх проектів в
контексті виконання визначених
конкретних кроків ПДСЕР у рамках
програми. Після цього ключовий
експерт
Команди
Анатолій
Копець
коротко
ознайомив
учасників з етапами виконання
програми СУДеП та запропонував
представникам всіх 11 міст стисло
розповісти присутнім про суть та

заходи кожного із проектів. Свої
проекти разом із партнерськими
організаціями представили міста
Долина, Жовква, Самбір, Конотоп,
Нововолинськ, Мена, Краматорськ,
Славутич, Жмеринка, Вознесенськ
та Гола Пристань. Менеджер
завдань грантових контрактів Сергій
Ладний та Керівник відділу фінансів
і контрактів Представництва ЄС
Хольгер Роммен почергово вручили
всім представникам міст пам’ятні
сертифікати учасників Програми
СУДеП. Від імені грантерів слово взяв
Президент AEMU та міський голова
м.Долина Володимир Гаразд, який
подякував за підтримку вибраних
проектних заявок та зазначив, що
Асоціація, як офіційна національна
Структура підтримки Угоди мерів в
Україні доклала чимало зусиль для
розбудови внутрішнього потенціалу
нинішніх міст-переможців.
На завершення увазі учасників
зустрічі було представлено детальну
схему фінансування та управління
їхніми проектами та вимоги
щодо звітності, а також умови
державної реєстрації у Міністерстві
економічного розвитку та торгівлі
України, звільнення від ПДВ і
моніторингу.  Після цього відбулася
жвава дискусія поміж присутніми у
неформальній обстановці.
Уже у найближчі тижні керівники
міст-переможців
проведуть
стартові зустрічі перед власними
громадами
щодо
виконання
проектів.   Розпочнеться тривалий
і
відповідальний
процес
їх
впровадження.
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Навчальний візит до Німеччини
В рамках проекту «Створення
енергетичних агенцій в Україні»
Німецького Бюро Міжнародної
Співпраці (GIZ) 10-17 листопада
2014р.
відбувся
навчальний
візит учасників проекту до
Німеччини. До участі у цьому
цікавому та насиченому подіями і
зустрічами заході було запрошено
виконавчого директора Асоціації
А.Кирчіва та директора Агенції
Сталого Енергетичного Розвитку
(АСЕР) О.Шумельду.
Візит розпочався із дводенної
програми щорічної конференції
Німецької
Енергетичної
Агенції (DENA), яка проходила
у конгрес-центрі Берліна. В
інтенсивній
програмі
цього
вельми представницького заходу
гармонійно поєднувалися пленарні
засідання із індивідуальними
виступами,
дискусіями,
нагородженням
переможців
конкурсу
«Енергоефективний
проект року» та виставкою
провідних німецьких компаній,
що зарекомендували себе як
виробники
енергоефективної
продукції та стали партнерами
Форуму.
Безумовно,
однією
із
найцікавіших
доповідей
відзначився Федеральний Міністр
економіки та енергетики Зігмар
Габрієль. Він, з-поміж інших цікавих
даних та інформацій, повідомив
учасників про те, що у грудні
в Німеччині голосуватиметься
Національний
план
з
енергоефективності на 4 роки. Як

сказав Міністр, його концепція
полягає у поєднанні підвищення
енергоефективності та генерації.
Планується,
зокрема,
масова
санація житлового фонду, 75% якого
було зведено до появи відповідних
стандартів з енергоефективності.
За спів-фінансування уряду будуть
боротися компанії, які повинні
показати швидке і ефективне
впровадження інструментів зі
збереження енергії. Гасло Плану:
«Інформувати-ФінансуватиВимагати».
Зі столиці Німеччини учасники
переїхали до іншої столиці
– Федеральної вільної землі
Баварія, м.Мюнхена. Тут учасники
розділилися на дві робочі групи.
Перша (в основному – відповідальні
працівники Одеської ОДА та
міськради, разом із директором
АСЕР) працювали упродовж 2-х
днів над виробленням концепції

майбутньої енергетичної Агенції,
що мала б стати прототипом інших
схожих регіональних структур в
усіх обласних центрах України.
Друга («політична», до якої

увійшли представники вищого
політичного керівництва Одеси
та Дніпропетровська, а також
виконавчий директор АЕМУ) мала
нагоду відвідати об’єкти, де були
застосовані інноваційні підходи до
ефективного використання енергії.
Учасники цієї групи детально
ознайомилися із принципами
енерго-контрактингу,
відвідали
в и с т а в к о в о - к о н с ул ьт а ц і й н и й
Мюнхенський Центр Будівництва,
а також взяли участь в унікальній
екскурсії підвалами модерного
музею Брандхорст, де встановлено
найсучасніше обладнання для
підтримки специфічного клімату
у виставкових залах (останні
відвідини
стали
можливими
завдяки зусиллям Міністерства
внутрішніх справ, будівництва та
транспорту Держави Баварія).
Останній
день
обидві
групи працювали разом над
обговоренням та вдосконаленням
окремих засад формування та
діяльності майбутньої Одеської
Енергетичної Агенції.
Асоціація
«Енергоефективні
міста України» висловлює щиру
подяку всій команді проекту
GIZ «Створення енергетичних
агенцій в Україні» та особисто
його керівникові п.Роберту Кюнне
за змогу отримати неоціненний
практичний
досвід
німецької
сторони у справі створення та
налагодження системної діяльності
енергетичних агенцій та супутню
насичену програму.
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День сталої енергії – вперше у Тячеві
Місто Тячів, віднедавна член
Асоціації «Енергоефективні міста
України» (АЕМУ) і підписант
Угоди мерів, вперше відсвяткував
міський День сталої енергії.
Під час урочистого відкриття
Дня, що проходило на площі
перед ратушею, мешканців міста
привітали зі святом міський голова
Тячева Іван Ковач та представник
АЕМУ Олег Гарасевич, Відтак
відбулась церемонія нагородження
грамотами і подяками міської
ради, а також подарунками
переможців, призерів та учасників
конкурсу
дитячих
малюнків,
плакатів і листівок на тему «Тячів
– енергоефективне місто». Саму ж
виставку учнівських робіт можна
було оглянути у фойє міської
ради. Від будівлі ратуші стартував
велопробіг «Енергія руху», а на
закінчення урочистого відкриття
юні
вихованці
Тячівського
районного Центру дитячої та
юнацької творчості «вибухнули»
флешмобом «Енергія Сонця».

Поруч із ратушею місцеві і
запрошені виробники розгорнули
виставку, присвячену відновним
джерелам енергії та обладнанню,
що працює на відновній енергії.
Паралельно в сесійній залі міської
ради працювала конференція «Тячів
на шляху до енергоефективності»,
на якій зокрема виступили: Олег
Гарасевич – від АЕМУ, Тетяна

Також у школах та дитячих
садочках
міста
мала
місце
низка
пізнавально-виховних
заходів, присвячених ощадному
й ефективному використанню
енергії у повсякденному житті,
відбувся теж вуличний квест «За
подарунками на автотранспорті,
велосипеді чи пішки?», а на
центральній міській площі на

Захаркевич – від громадської
організації «Перехресні зв’язки»,
представник ДП «Красилівський
агрегатний завод» Олександр
Ковальчук. Завідувач відділом
Тячівської міської ради Наталія
Крайниківська
доповіла
про
поточну ситуацію з розробкою
Плану дій зі сталого енергетичного
розвитку міста, який передбачено
Угодою мерів. Між присутніми
зав’язалась зацікавлена дискусія,
тон у якій задавав міський голова
Тячева Іван Ковач.

широкоформатному екрані увесь
день демонстрували тематичні
кліпи.
Загалом, День сталої енергії в
Тячеві засвідчив про серйозність
намірів
згуртованої
громади
очільників міста і його мешканців
дати бій глобальній зміні клімату,
а заразом і газовій залежності
України від московського агресора.
Було
задекларовано
намір
наступного року провести в місті
вже Тиждень сталої енергії.
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Енергоефективність в ефірі
20 листопада 2014 року,
експерти АЕМУ Олег Гарасевич,
Віталій Волков та Кіліан Шуберт
були
запрошені
до
студії
радіостанції “FM Галичина” для
того, аби поговорити про проблеми
підвищення енергоефективності
на
національному
та
міжнародному рівні під гаслом
“Через енергоефективність до
енергонезалежності”.
Нижче
ми
публікуємо
фрагмент
інтерв’ю.
Які
завдання
перед
собою
ставлять
Асоціація
«Енергоефективні міста України»
та проект «Модель розбудови
потенціалу України і Грузії для
їхньої участі в Угоді Мерів»?

та
нарощувати
використання
відновлювальних джерел енергії
на своїх територіях.
Підписанти
Угоди
прагнуть
скоротити викиди парникових газів
щонайменше на 20% до 2020 року,
сприяючи, таким чином, розвитку
екологічно орієнтованої економіки
та підвищенню якості життя.
Опишіть той досвід просування
своєї місії у спілкуванні з людьми
на місцях – особливо останній
приклад заходу в Нововолинську
цього тижня.

Масштабна
європейська
ініціатива «Угода мерів» - потужний
інструментарій для досягнення
нових вершин екологічної безпеки
та
енергонезалежності.
На
сьогоднішній день наша Асоціація
є офіційною Структурою підтримки
Угоди мерів в Україні.

Олег
Гарасевич:
Особливу
увагу наша асоціація приділяє
підвищенню
поінформованості
населення
з
енергетичної
проблематики.
Одним
із
найдієвіших механізмів для цього
є
проведення
інформаційних
кампаній. Показовим тут є
приклад Нововолинська,
де
нещодавно, вже вдруге, в рамках
нашого проекту відбулись Дні
сталої енергії. У співпраці з
Нововолинською міською радою
нам вдалось організувати багато
цікавих заходів для мешканців,
зокрема, привезти зі Львова
виставку
енергоефективного
обладнання та сучасних технологій,
провести конкурс малюнків на
енергоефективну тематику серед
школярів, збір дітьми використаних
батарейок тощо.

Угода мерів охоплює місцеві та
регіональні органи влади, які беруть
на себе добровільні зобов’язання
підвищувати енергоефективність

Звичайно, це тільки один,
найсвіжіший приклад, а їх у
нашому доробку куди більше.
Варто зауважити, що іноді малі

Віталій Волков: Проект «Модель
розбудови потенціалу України
і Грузії для їхньої участі в Угоді
Мерів», який реалізує команда
Асоціації «Енергоефективні міста
України» при фінансовій підтримці
Європейського Союзу розпочався
у 2012 році та вже наближається до
свого завершення.

міста, маючи обмежені ресурси,
працюють з населенням краще, ніж
великі. Робота з громадою вкрай
важлива, адже громада є основним
споживачем енергоресурсів у
містах, тут заховано величезний
потенціал енергощадності і, що
найважливіше, робота з його
вивільнення не вимагає особливих
витрат.
До речі, асоціацією зібрано і
напрацьовано
багато
цікавих
інформаційних друкованих і відео
матеріалів, які можна використати
під час проведення міських Днів
сталої енергії.
Можете описати світовий
досвід у втіленні принципів
енергоефективності?
Кіліан
Шуберт:
Енергоефективність, звичайно, завдання
не тільки для України, але і
для всього світу. Саме тому
асоціація співпрацює з різними
міжнародними
партнерами
і
бере участь у ряді європейських
та міжнародних проектів. Серед
наших партнерів Європейський
Союз, американське агентство
USAID, і Німецьке товариство
міжнародного співробітництва GIZ.
Маленький результат співпраці з
Німеччиною, що я як експерт CIM
- Центру міжнародної міграції та
розвитку - може працювати тут
у Львові та підтримувати роботу
асоціації.

Вісник Асоціації “Енергоефективні міста України” – 1-ий квартал 2015

8

Події в Первомайську та Бориславі
Первомайськ
10 грудня 2014р. у конференцзалі
Первомайської
міської
ради
відбулася
міжнародна
конференція
«Енергоощадне
управління
об’єктами
громадського призначення на
рівні районів та муніципалітетів»
в рамках завершення проекту
програми «Польська допомога»
МЗС РП «Еко Місто – модельний
план
енергоефективного
управління
об’єктами
громадського призначення в місті
Первомайськ».
Проект
впроваджувався
Первомайською міською радою
за допомоги та партнерства
науковців Ряшівської Політехніки,
Підкарпатського
Кластеру
Відновної
Енергії,
Асоціації
«Горизонти» (м.Ряшів, Польща)
та
Агенції
Європейських
Інновацій (м.Львів). До участі
у конференції були запрошені
профільні
працівники
міської
ради, керівники комунальних
підприємств Первомайська, а
також керівництво та відповідальні
працівники міських та селищних
рад Миколаївської області.
Про значення, яке надають
очільники
міста
реалізації
цього проекту та програм з
енергоефективності в цілому,
свідчить бодай той факт, що
міський
голова
п.Людмила
Дромашко та її перший заступник
Анатолій Димидовський були
особисто присутніми упродовж

всього заходу, модеруючи сесії
та дискусії. Присутні з цікавістю
вислухали доповіді польських
та українських експертів щодо
різних аспектів впровадження
проектів з енергоефективності
у Польщі та Україні (зокрема –
підсумки щойно завершеного
проекту «Еко-Місто», будівництво
пілотних кварталів «пасивних
будинків» у Ряшеві, пріоритетні
завдання та основні проблеми у
впровадженні енергоефективних
проектів для об’єктів громадського
призначення та ін..). Про роль
Асоціації «Енергоефективні міста
України» як національної Структури
підтримки Угоди мерів у своїй
презентації розповів А.Кирчів.
Учасники
отримали
нагоду
ознайомитися та взяти для потреб
їхніх муніципалітетів Порадник

та Кращі приклади «Що повинно
зробити місто, щоб стати успішним
учасником Угоди мерів», видані
Асоціацією в рамках проекту КОМГрант.
Після

завершення

сесійної

частини заходу учасників проекту
та окремих гостей було запрошено
оглянути один із ДДЗ міста, де
нещодавно було змонтовано та
запущено систему електричного
опалення
вітчизняного
виробництва.

Борислав
19 грудня 2014 року в Бориславі
відбувся Семінар з практичного
впровадження енергоефективних
рішень в будівлях, організований
Центром енергозбереження (м.
Львів). Семінар проводився на
базі одного з підприємств м.
Борислава.
З
доповідями
виступили:
Василь Прусак (твердопаливні
котли та обладнання), Олексій
Яцків (світлодіодне освітлення,
теплоізоляційні матеріали), Олег
Станицький (теплові помпи), Ігор
Кліменков (паливні брикети). Ними
були продемонстровані зразки
сучасного
енергоефективного
обладнання та матеріалів. Після
офіційної
частини
відбулось
обговорення
представлених
доповідей.
Від Асоціації «Енергоефективні
міста
України»
участь
у
роботі семінару взяв експерт
з
енергозбереження
та
енергоефективності Асоціації та
виконавчий директор та Української
некомерційної енергетичної агенції
Дмитро Леськів.
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Новини проекту
«Модель розбудови потенціалу України і Грузії для їх участі в Угоді Мерів»

Індивідуальний
тепловий пункт в
Нововолинську
У період з червня по жовтень
2014 році, в рамках проекту
“Модель розбудови потенціалу
України і Грузії для їх участі в Угоді
мерів” який фінансує Європейський
Союз
відбувалась
реалізації
демонстраціного проекту у місті
Нововолинськ.

Четвертий тренінг для енергоменеджерів
15 по 17 жовтня 2014 у Львові
відбулась четвертий тренінг для
енергоменеджерів пілотних міст
проекту.
На протязі 3-х днів учасники
підвищували свої навички та
вміння у сфері муніципального
фінансового планування. Загалом
тренінг відвідали близько 20
учасників з України і Грузії, а саме
енергоменеджери пілотних міст
проекту, консультанти з питань
Угоди мерів, а також представники
Асоціації «Енергоефективні міста
України.
На перший день тренінгу
заступник виконавчого директора
Мар’яна Приступа та заступник
керівника проекту Віталій Волков
привітали учасників та передали
слово
фінансовому
експерту
проекту «Угода мерів – Схід»
Христині Пак, яка провела повний
день
інтенсивного
навчання
щодо
основ
інвестиційного
планування, джерел фінансування
інвестиційних
проектів
та
фінансової
оцінки
проектів.
Учасники мали змогу не тільки
ознайомитись із теорією, але й
активно пропрацювати практичні
завдання.
Другого дня експерти Агенція з
питань Розвитку «Синергія» та ЛЕА
«Помурє» презентували досвід
у реалізації енергоефективних
проектів та концепцію розробки
Проект фінансується
за підтримки
Європейського Союзу

практичного інвестиційного плану
для Кам’янця-Подільського. Наталія
Костюк з Агенції Європейських
Інновацій презентувала практичні
спекти
Публічно-Приватного
Партнерства в Україні. Після обіду
група вирушила до м. Дрогобич
де відбувся візит на реалізований
пілотний проект у садку м.
Дрогобича, де було прийнято
рішення замість інвестування в
реконструкцію старої тепломережі
встановити тепловий насоwс, що в
результаті дало повну автономію
в теплопостачанні. Ця чудова
екскурсія
була
організована
директором фірми «Стала Енергія»
Юрієм Венгером та директором
«Дрогобичводоконалу» Романом
Шагалою.
Учасники
також
мали змогу відвідати одну із
найстаріших деревинних церков м.
Дрогобич, яка занесена в спадщину
ЮНЕСКО.

За результатами конкурсного
відбору
ТзОВ
“Комплекс”
розробило проект та змонтувало
індивідуальний тепловий пункт
із незалежною схемою датської
фірми Danfoss в школі №2 у
Нововолинську. Зі свого боку, для
забезпечення
співфінансування
проекту,
міська
рада
м.
Нововолинськ частково замінила
неенергоефктивні вікна у цій
школі.
В
рамках
проекту
також
планується
встановлення
автоматичних
балансувальних
клапанів фірми Danfoss для
усунунення дизбалансів в системі
опалення. За попредніми оцінками
реалізовані заходи дозволять
щорічно економити на опаленні
приміщення ЗОШ№2 від 10 до 15%
телпової енергії.

На
третій
день
тренінгу
представники
пілотних
міст
презентували
реалізовані
та
заплановані
демонстраційні
пілотні заходи. Після чого СІМексперт та менеджер із зв’язків
з
громадськістю
Асоціації
«Енергоефективні міста України»
Кіліан
Шуберт
презентував
практичні аспекти впровадження
Європейської
Кампанії
з
енергоефективності для будівель
Display®.

Зміст цієї публікації не обов’язково
відображає позицію Європейського Союзу
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Новини проекту
«Модель розбудови потенціалу України і Грузії для їх участі в Угоді Мерів»

Дні сталої енергії в Нововолинську
17-19 листопада 2014 р.
Нововолинськ наперекір осінній
стихії – холодному вітру з дощем
– урочисто відсвяткував Дні сталої
енергії. Захід відбувся за підтримки
Асоціації «Енергоефективні міста
України» в рамках проекту «Модель
розбудови потенціалу України і
Грузії для участі в Угоді Мерів –
взірцеве рішення для Східного
Партнерства і Центральної Азії», в
якому Нововолинськ, як підписант
Угоди мерів, є одним із пілотних
міст.
Свято розпочалось відкриттям
індивідуального теплового пункту
в ЗОШ №2 за участю керівництва
міста та гостей свята. Відтак
відбувся круглий стіл, на якому
перед керівниками структурних
підрозділів
міської
ради,
директорами шкіл й технічними
спеціалістами
з
інформацією
про
останні
досягнення
в
реформуванні
енергетичного
господарства міста та плани на
майбутнє виступили заступник
міського голови Е. Савік і начальник
Управління економічної політики
та інвестицій В. Мигас. Також
присутні заслухали представників
Асоціації «Енергоефективні міста
України» О. Гарасевича і В. Волкова
та
координатора
львівського
Центру
енергозбереження
В.
Прусака і експерта Інституту
Проект фінансується
за підтримки
Європейського Союзу

пасивного будівництва О. Яцкова.
Між учасниками круглого столу
відбулась зацікавлена дискусія. Того
ж дня у Центрі дитячої та юнацької
творчості стартувала дводенна
виставка
енергоефективних
технологій, підготовлена Центром
енергозбереження і рівненським
«Екоклубом (ініціатива «Точка
тепла»), та художня виставкаконкурс дитячих робіт, присвячених
енергетичній тематиці.
Програма
наступного
дня
включала учнівську конференцію
з актуальних питань енергетики та
брейн-ринг за участю учнівської і
студентської молоді. Окрім того,
школи змагались у збиранні
використаних
електричних

Зміст цієї публікації не обов’язково
відображає позицію Європейського Союзу

батарейок та за призові місця у
футбольному турнірі ENERGY CUP.
Водночас на площі перед Центром
дитячої та юнацької творчості всі
бажаючі могли ознайомитись
з
новеньким
гібридним
автомобілем, яким нещодавно
поповнився
автопарк
міліції
Нововолинська.
В останній день на площі
перед міською радою відбувся
тематичний флеш-моб за участю
танцювального колективу “Флекс”.
Свято завершилось запусканням
небесних ліхтариків та церемонією
нагородження
переможців
змагань і конкурсів цінними
подарунками.

Проект впроваджується
Асоціацією «Енергоефективні
міста України»
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Новини проекту
«Модель розбудови потенціалу України і Грузії для їх участі в Угоді Мерів»

Відкриття демонстраційного проекту в Горі
8 грудня 2014 року у місті
Горі,
за
ініціативи
“Центру
енергоефективності
Грузії”
відбулося
урочисте
відкриття
демонстраційного
проекту
в
дитячому садку №16. Захід був
приурочений до «Дня Сталої
Енергії», що був організований
в рамках співпраці проектів
«Модель розбудови потенціалу
України і Грузії для їх участі в Угоді
мерів» (фінансується спільно із
Європейською Комісією) і «Demonstration Projects for Supporting of
Implementation of Sustainable Energy Action Plans in Covenant of
Mayors (CoM) Georgian Signatory Cities» (фінансується спільно з
UNDP/GEF Small Grant Programme)
та спрямований на підвищення
місцевої енергетичної безпеки,
скорочення викидів парникових
газів в атмосферу, зменшення
залежності від викопних видів

Проект фінансується
за підтримки
Європейського Союзу

палива та поліпшення якості життя
громадян.
Реалізація проекту в дитячому
садку №16 передбачає введення
відновлюваних джерел енергії та
енергозберігаючих
технологій.
Європейською
Комісією
та
UNDP/GEF
Small
Grant
Programme, а також за фінансової
підтримки мерії міста Горі, були
впроваджені наступні заходи з
введення відновлюваних джерел
енергії
та
енергозберігаючих
технологій:
- Заміна старих вікон та дверей
із одинарним склінням на ПВХ
вікна та двері із подвійним
склінням;
- Теплоізоляція даху
шарами мінеральної вати;

двома

Заміна
неефективних
дров’яних печей та газових котлів

Зміст цієї публікації не обов’язково
відображає позицію Європейського Союзу

на автономне опалення типу Hybrid (сонячна енергія + природний
газ)
та
системи
гарячого
водопостачання;
- Заміна ламп розжарювання
компактними люмінесцентними
лампами.
Захід був відкритий урочистими
промовами
представника
Регіонального Офісу Угоди Мерів
Георгія Абулашвілі та «Центру
Енергоефективності Грузії» – Єлени
Гвілави. Мер міста Горі Зураб
Джирквелішвілі у своїй промові
зазначив:
Міністра
охорони
навколишнього середовища Грузії
Елгуджа Хокрішвілі, заступника
Міністра енергетики Грузії Ілію
Елошвілі та заступника постійного
представника Програми розвитку
ООН у Грузії Шомбі Шарпа.
Очікуваними
результатами
від
впровадження
заходів
щодо введення відновлюваних
джерел
енергії
та
енергозберігаючих технологій є:
Покращення
внутрішнього
середовища
та
умов
проживання
бенефіціарів;
- Підвищення інформованості
серед бенефіціарів та членів їх
сімей з питань зміни клімату
- Підтримка адміністрації міста Горі
стосовно зобов’язань прийнятих
від Програми Угоди Мерів
Проект впроваджується
Асоціацією «Енергоефективні
міста України»

12

Тренінг для міст-підписантів та кандидатів до участі в Угоді мерів
Як уже зазначалося раніше,
28-29 січна 2015р. у Львові, у
конференц-залі
готелю
АртМодерн,
відбувся
вступний
тренінг для українських нових
діючих та майбутніх учасників
Угоди мерів.
Як і всі попередні, організовані
у рамках реалізації проекту «Угода
мерів – Схід», проведення цього
заходу стало можливим завдяки
фінансуванню
Європейського
Союзу. Незважаючи на драматичну
ситуацію в країні (а може, й
саме тому!), теми зменшення
енергозатрат у міському та

державному бюджетах, а також
залежності
від
імпортованих
паливних ресурсів залишається
серед найбільш пріоритетних, які
потребують нагальних практичних
кроків для їх вирішення. Тому
до участі у заході зголосилися
власне ті органи місцевого
самоврядування, які на практиці
поставили це завдання перед
собою, прийнявши умови участі в
Угоді та впритул наблизившись до
їх впровадження.
З об’єктивних причин ситуація
в Україні внесла свої корективи у

загальне число учасників тренінгу,
проте жодним чином не вплинула
на інформаційне наповнення
програми, яку команда проекту
щоразу оновлює та адаптує у
відповідності до запитів аудиторії.
Зокрема, цього разу, окрім
детального викладу основного
матеріалу щодо впровадження
Угоди, який підготувала для них
команда проекту у складі експертів
Святослава Павлюка, Мар’яни
Приступи,
Ірини
Городиської,
Христини Пак та Андрія Кирчіва,
увазі учасників було запропоновано
конкретні приклади із практики
реалізації кроків у напрямку
енергоефективності в Україні.
Уперше про стан реалізації
Угоди в Україні розповідали в
рамках міні-дискусії представники
Національного Координатора УМ
– Мінрегіонбуду, п. Валерій Груша
та Територіальних Координаторів
із Львівщини, Харківщини і
Дніпропетровщини – відповідно,
пп. Василь Лозинський, Маргарита
Камаса та Андрій Федотов.
Детальну методологію підготовки
та проведення інформаційноосвітніх кампаній та Днів сталої
енергії подав у своїй презентації
керівник проектів і програм
Асоціації Олег Гарасевич.
Професор Академії державного
управління при Президентові
України та консультант Міжнародної
Фінансової Корпорації Наталія
Олійник
вичерпно
розповіла
про особливості регулювання
відносин власності та управління

у багатоквартирному будинку
у відповідності до найновіших
норм українського законодавства.
Окремої
уваги
заслуговує
презентація щодо системного
підходу
до
застосування
технічних засобів для досягнення
ефективного використання енергії,
яку представив науковець і заст.
генерального директора філії
компанії «Данфосс» в Україні
п.Віктор Пирков.
На завершення з особливою
увагою учасники слухали двох
представників міст, що йдуть в
авангарді впровадження Угоди
мерів в Україні – начальника
відділу
енергоменеджменту

Луцької міської ради Костянтина
Патракеєва та заступника міського
голови м.Долина Володимира
Смолія. Їхні доповіді стали
безумовним доказом того, що
успішне впровадження Угоди, в разі
активної позиції керівництва міста,
відкриває широкі перспективи
для
досягнення
стратегічних
результатів у сфері збереження
та
ефективного
застосування
енергоресурсів.

Вісник Асоціації “Енергоефективні міста України” – 1-ий квартал 2015
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Спільні заходи з нашими партнерами
Семінар у Львові...
22 жовтня 2014 року у Львові
відбувся семінар «Ознайомлення
з кращими практиками економії
природного газу на потреби
опалення»,
організатором
якого
виступили
Асоціація
«Енергоефективні міста України»
спільно з природоохоронною
громадською організацією ММГО
Екоклуб, Рівне.
Метою даного заходу був
обмін досвідом між Львівською
та Рівненською областями з
питань
енергозбереження
та
енергоефективності
та
ознайомлення
профільних
фахівців з кращими практиками
економії природного газу на
Львівщині.

природним газом до кінця
опалювального сезону 2014 – 2015
років».

...та конференція у Києві
9 грудня 2014 року в Києві
відбулась
конференція
“Енергетична
демократія
проти енергетичної диктатури”,
організована
Greencubator,
Асоціацією
«Енергоефективні
міста України» та Реанімаційний
Пакет реформ за сприяння
представництва Фонду Конрада
Аденауера.

У
семінарі
взяли
участь
представники місцевих органів
виконавчої
влади,
органів
місцевого
самоврядування,
комунальних
підприємств
та
організацій.
Учасники семінару мали змогу
відвідати першу в Україні сонячну
станцію домогосподарства Романа
Баб’ячка в Солонці та центр з
відновлювальної
енергетики
Львівського
національного
аграрного університету, а також
поспілкуватися із представниками
Клубу мерів щодо практичних
аспектів виконання постанови
Кабінету Міністрів України від
09.07.2014 №296 «Про заходи
щодо забезпечення населення,
підприємств, установ і організацій

•
Енергетична демократія для
громад
•
Енергетична демократія для
бізнесу
•
Самоорганізовані спільноти
та енергетика
•
Інновації для енергетичної
демократії
Участі в конференції взяли
представники місцевих громад,
органів центральної виконавчої
влади та міст-членів АЕМУ,
державних агенцій, регуляторів,
компаній,
що
працюють
у
енергетичному
секторі.
Від
Асоціації «Енергоефективні міста
України» виступив з презентацією
«Енергоефективні міста України
та взяв участь у роботі семінару
експерт з енергозбереження та
енергоефективності Асоціації та
виконавчий директор та Української
некомерційної енергетичної агенції
Дмитро Леськів.

Під час заходу було обговорено
питання енергетичної безпеки
України; виходу із енергетичної
кризи; як перейти від енергетичної
диктатури
до
енергетичної
демократії, які політики для цього
потрібно запровадити державі та
що необхідно робити громадам,
громадянам та бізнесу. Програма
заходу включала 4 тематичні
сесії:
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Розбудова організаційної спроможності Асоціації
На сьогоднішній день , АЕМУ є
постійно діючою структурою на
енергетичному ринку України,
яка чітко окреслила стратегію
та цілі розвитку організації,
забезпечила свою діяльність
професійним персоналом та має
практичний досвід реалізації
проектів в області формування
планів сталого енергетичного
розвитку та створення системи
муніципального
енергетичного
менеджменту не тільки в Україні,
а й закордоном.
АЕМУ забезпечує висвітлення
інформації
щодо
своєї
діяльності та новин в області
енергоефективності,
сталого
енергетичного розвитку на своєму
сайті
http://www.enefcities.org.
ua.
Ключовий
персонал
АЕМУ
– це кваліфіковані експерти з
питань
енергоефективності,
енергоменеджменту та сталого
енергетичного розвитку, які мають

практичний досвід впровадження
проектів у сфері енергозбереження
- як міжнародних, так і локальних
проектів, різних за обсягом

фінансування та кількістю учасників
та партнерів.
АЕМУ знаходиться в стадії
активного розвитку організації.
Метою
подальшої
розбудови
потенціалу
є
підвищення
професійного рівня працівників
організації шляхом участі у
тренінгах та поглибленні знань по
окремим напрямкам, долученні до
участі в конференціях та публічних
заходах, що будуть відповідати
напрямкам діяльності організації
та сприятимуть посиленню її
спроможності.
Розбудова
організаційної
спроможності АЕМУ проводиться
в рамках проекту «Муніципальна
енергетична реформа» (МЕР),
фінансування
якого
стало
можливим завдяки підтримці
американського
народу,
наданій через USAID. Вона
реалізовуватиметься
протягом
2014 -2015 років.
З травня
2014 року
спеціалістами
проекту
«Муніципальна
енергетична
реформа» розпочалися роботи
зі сприяння розробки плану
розбудови спроможності АЕМУ,
здійснено
попередню
оцінку
організаційної
спроможності
організації, де визначені основні
засади розбудови потенціалу
організації та складено план
тренінгів по напрямку «Розбудова
спроможності
організації»
за
модулями:
стратегічний
розвиток організації, управління

організацією,
адміністративний
менеджмент НГО, стратегічне
фінансування,механізм залучення
фінансування,
управління
персоналом
НГО,
особистий
розвиток
персоналу НГО та
лідерство,проектний менеджмент,
управління ефективністю реалізації
проекту.
Також, план технічних тренінгів
за модулями: приватно-публічне
партнерство
(в
т.ч.
ЕСКО),
система
енергоменеджменту,
енергетичне планування в т.ч.
ПДСЕР, енергоефективність та
інвестування в енергоефективні
проекти, чиста енергія, енергетичні

аудити, енергоефективність в
багатоквартирних будинках та
енергоефективність в офісних
будівлях.
Протягом 2014 року участь у
тренінгах взяли представники
АЕМУ:
А.Кирчів,
М.Приступа,
В.Лисюк,
В.Волков,
О.Вітрак,
Д.Леськів. Участь у тренінгах
дала
можливість
підвищити
свій професійний рівень, що в
свою чергу якісно відобразиться
на
розбудові
організаційної
спроможності АЕМУ.

Вісник Асоціації “Енергоефективні міста України” – 1-ий квартал 2015

15

30 пропозицій Energy Cities
Тепер з «30 пропозиціями Energie Cities з енергетичного переходу
великих і малих міст» (30 Energy
Cities’ proposals for the energy transition of cities and towns) можна
познайомитись
російською
мовою.
Ця вельми цікава й актуальна
публікація,
що
з’явилась
англійською мовою у 2014 р.
– це фактично короткий нарис
програми дій для міст, які
вирішили самостійно і завчасу
підготуватись до функціонування
в умовах глобальної енергетичної
кризи. Складається з наступних
розділів:
1.
Розширення
і
можливостей
учасників

прав
місцевих

2.
Знання ресурсів
потоків на своїй території

та

«Енергоефективні міста України»
на замовлення Energie Cities для
потреб офісів проекту «Угода
мерів – Схід», що знаходяться у
Львові, Тбілісі, Єревані й АлмаАти та відповідають за просування
й координацію виконання Угоди
мерів у країнах Східної Європи,
Південного Кавказу та Центральної
Азії.
Згідно з побажанням замовника
у переклад не було включено
приклади
з
європейських
міст, що ілюстрували кожну
пропозицію.
Дана публікація може придатись
російськомовним
користувачам
в Україні, які не володіють
англійською.

їх

3.
Переосмислення
фінансування загалом
4.
Створення
нового
місцевого самоуправління
5.
Міське планування як
спосіб зменшення споживання
енергії. ,

Контакти

Асоціація
“Енергоефективні міста України”
Вул. Плетенецького 2, офіс 1
Львів 79020, Україна
Тел./факс: 032 245 52 62
office@enefcities.org.ua
Cайт Асоціації:
http://enefcities.org.ua/
Cайт проекту :
«Модель розбудови потенціалу
України і Грузії для їх участі в Угоді
Мерів»:
http://eecu-comogrant.org.ua
Facebook:
https://www.facebook.com/pages/
Association-Energy-Efficient-Cities-ofUkraine/171847969531298?ref=hl

Переклад виконано Асоціацією

Оголошення
Науково-практична конференція «Енергоефективність, екологія, комфорт», Львів, 4.3.2015
Весняний будівельний форум, Львів, 17.-20.3.2015
Щорічна конференція Energy Cities, Абердин, 22.-24.4.2015
Щорічна міжнародна конференція Climate Alliance, Дрезден, 22.-24.4.2015
Міжнародна конференція “Демократія на роздоріжжі: нова політика та громадянське суспільство
в Україні”, Київ, 26.-28.4.2015
Міжнародний форум для сталого розвитку міст «GREEN CITY», 26.-27.5.2015
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www.enefcities.org.ua

+380 322 45 52 62
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