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Енергетична незалежність на роздоріжжі
З 26 по 28 квітня 2015 року 

у Києві пройшла міжнародна 
конференція «Демократія на 
роздоріжжі: нова політика та 
громадянське суспільство в 
Україні». Учасники з України 
та всього світу зібрались щоб 
обговорити подальші дії. Що 
потрібно Україні, щоб стати 
успішною та благополучною 
країною?  Що може Україна 
почерпнути від інших країн?

Ці та багато інших запитань були 
інтенсивно обговорені протягом 3 
днів.  В ролі спікерів були колишні 
голови держав,  депутати Верховної 
Ради України, представники 
міжнародних організацій, 
політичні експерти і звичайно 
представники громадянських 
організацій. Дискусії були 
багатогранними, включали навіть 
роздуми над історією України, 
помилки з минулого і важливе 
питання, що буде з країною у 
майбутньому.

В першій половині конференції 
переважали пленарні сесії з 
великою аудиторією, а в другій 
половині почалася інтенсивна 
робота робочих груп. Одна з 
них, організована Асоціацією 
«Енергоефективні міста України» 
була присвячена темі «Енергетична 
незалежність як шлях до сталого 
розвитку України та Європи». Вона 
складалася з двох частин, в першій 
– йшла мова про глобальні та 
національні аспекти енергетичної 
незалежності, а в другій – про 
регіональні та місцеві.

Перша підгрупа, модератором 
якої був Святослав Павлюк, лідер 
команди проекту єврокомісії 
«Угода мерів-Схід», стартувала з 
чітким і відвертим зверненням Юрія 
Вітренка, заступника директора 
НАК «Нафтогаз» з питань розвитку 
бізнесу, який закликав аудиторію 
повірити в переваги модернізації 
та лібералізації. 

Наступний спікер, Янеш 
Копач, директор Секретаріату 
Енергетичної Спільноти, 
підтвердив «добру волю» 
українського уряду і парламенту 
в модернізації енергетичного 
сектора, але звернув увагу на 
затримку у виконанні міжнародних 
стандартів. Згодом, Олексій 
Хабатюк, експерт та співзасновник 
Платформи з енергоефективності, 
висловив свою власну думку 
про актуальність питання 
енергозалежності. Після виступу 
кожного з спікерів, у залі почалась 
жвава дискусія за участі політиків 
та експертів з аудиторії.

Після невеликої перерви, Андрій 
Кирчів, виконавчий директор 
Асоціації «Енергоефективні міста 
України», а також модератор другої 
підгрупи, повідомив учасників про 
основні питання енергетичної 
незалежності в Україні на 
регіональному рівні. Наступним 
своє слово сказав Др. Петер Гек 
з Університету прикладних наук 
в Трірі, Німеччина. Професор Гек 
представив інноваційні ідеї про 
енергетичну незалежності малих 
міст і сіл, запропонувавши, бачити 

витрати енергії не як тягар, а 
як потенціал. Витрати можуть 
бути зменшені, а зекономнені 
кошти – вкладені в інноваційні 
технології. Далі, Ґжеґож Ґайда, 
експерт Міжнародної Фінансової 
Корпорації , нагадав слухачам, що 
мешканці житлових будинків в 
Україні і їх власники не тільки мають 
права на майно, але й обов’язки 
щодо його збереження. Згодом, 
Андрій Зінченко, менеджер 
програм з енергоефективності, 
розказав як збільшити потенціал 
суспільства, щоб залучити 
грамаду до активнивної участі в 
темі енергетичної незалежності. 
Нарешті, Василь Сидор, міський 
голова м. Славута і віце-президент 
Асоціації «Енергоефективні 
міста України», розказав про 
потреби та проблеми у своєму 
місті, підкреслив важливість 
виховання дітей по відношенню до 
енергозбереження та екології, так 
як вони підростаюче покоління і 
все в їхнії руках.

Згодом, учасники конференції, 
отримавши великий потік 
інформації, влаштували дебати. Це 
обговорення могло б тривати ще 
декілька годин.

Конференція продовжилась 
ще на один день з кількома 
іншими сесіями пленарних 
засідань та робочих груп. Кожен 
учасник отримав велику кількістю 
інформації, ідеї і проблеми, 
які належить вирішувати, коли 
повернуться на свої робочі місця 
по всьому світу. 
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Співпраця з громадськими організаціями
 8-9 квітня в смт. Брюховичі 

коло Львова відбувся навчальний 
семінар для громадських 
організацій, організований 
АЕМУ в рамках підпроекту 
«Практична модель розбудови 
спроможності органів місцевого 
самоврядування ефективно 
управляти енергією» проекту 
«Муніципальна енергетична 
реформа» (МЕР), що виконується 
в Україні за фінансової підтримки 
USAID. 

Метою семінару було 
налагодження співпраці між АЕМУ 
та ГО для можливого залучення 
їх до організації і проведення 
цьогорічних Днів сталої енергії 
в пілотних містах проекту. На 
запрошення АЕМУ відгукнулись 
наступні організації:

ВОГО «Фонд місцевого 
розвитку» (Луцьк), ГО «Наше 
місто» (Вознесенськ), ГО 
«Херсонський обласний центр 
енергоефективності та екології» 
(Херсон), Громадянська мережа 
«Опора» (Київ), Екологічний клуб 
«Еремурус», ГО «Летавиця», 
Благодійний фонд «Подільська 
громада» (Вінниця), Аґенція 
міського розвитку (Суми), ГО 
«За чисте місто» (Тернопіль), ГО 
Добропільський центр молоді 
«Добро» (Добропілля), ГО «Тепле 
місто» (Івано-Франківськ).

У проведенні семінару, крім 
працівників АЕМУ, взяли участь теж 
запрошені представник проекту 
МЕР Віра Ілляш та представник 

Української мережі енергетичних 
інновацій GreenCubator Андрій 
Зінченко.

Відкриваючи семінар, керівник 
підпроекту Віталій Волков 
поінформував присутніх про мету 
і завдання підпроекту та програму 
семінару, після чого присутні 
перезнайомились між собою. 

Відтак експерт Асоціації Олег 
Гарасевич у своїй презентації 
розповів, чому органам місцевого 
самоврядування критично 
важлива підтримка містян під час 
реформування муніципального 
енергетичного сектору, про 
сучасні підходи до підвищення 
обізнаності широкого загалу 
з питань енергоощадності й 
енергоефективності та про 
алгоритм підготовки  і проведення 
Днів сталої енергії, типи заходів, 
залучення партнерів, спонсорів 
тощо. У свою чергу, експерт 
Олена Вітрак повідомила про 
попередній розподіл пілотних міст 
між учасниками семінару, про 
працівників АЕМУ, відповідальних 
за Дні в цих містах, та про порядок 
комунікування з ними.  

По обіді представники ГО 
коротко представили діяльність 
своїх організацій і їхній доробок, 
а СІМ-експерт Кіліан Шубер, який 
зараз працює в АЕМУ, розповів 
про європейську кампанію 
добровільного енергетичного 
функціонування будівель Display і 
можливості участі в ній українських 
міст. 

Пізніше виконавчий директор 
Асоціації Андрій Кирчів докладно 
зупинився на особливостях 
співпраці ГО і місцевих органів 
влади з огляду на  Дні сталої енергії, 
та ілюструючи основні моменти 
відповідними прикладами з 
практичного досвіду АЕМУ.  На 
закінчення першого дня учасники 
семінару, поділені на 2 групи, 
виконали вправу з планування 
і проведення уявного заходу 
в рамках Днів та представили 
свої пропозиції, які  відтак 
проаналізував Олег Гарасевич, 
вказавши, де зроблено помилки, 
та як їх виправити.

Наступного дня перед 
учасниками семінару виступив 
Андрій Зінченко, який розповів 
про успішні інформаційні кампанії 
з енергоефективності Tesla 
Camp і Sunny Days, проведені 
нещодавно GreenСuba-
tor’ом, а також Віра Ілляш, яка 
поділилась досвідом проведення 
масштабних інформаційних 
кампаній, спрямованих на зміну 
ментальності  українців в питаннях 
споживання енергії в побуті. 
Завершився семінар підведенням 
підсумків.

Загалом, на думку учасників, 
семінар пройшов цікаво й 
динамічно з користю для всіх. 

 Навчальні матеріали семінару 
доступні на веб-сторінці АЕМУ 
в бібліотеці розділу “Служби 
підтримки” проекту.
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Перший тренінг проекту МЕР
21-22 квітня у Львові проходив 

дводенний тренінг, в якому взяли 
участь енергоменеджери міст – 
учасників проекту «Практична 
модель розбудови спроможності 
органів місцевого самоврядування 
ефективно управляти енергією». 
Проект виконує Асоціація 
«Енергоефективні міста України» 
за фінансової підтримки Агентства 
Міжнародного Розвитку (USAID) 
в рамках проекту «Муніципальна 
Енергетична Реформа в 
Україні».

Відкриваючи семінар, керівник 
підпроекту Віталій Волков 
поінформував присутніх про 
мету і завдання підпроекту та 
програму тренінгу, після чого 
присутні перезнайомились між 
собою та донесли до експертів свої 
очікування від тренінгу. 

Протягом двох днів заступник 
виконавчого директора АЕМУ 
Мар’яна Приступа навчала 
енергоменеджерів розбудовувати 

систему енергоменеджменту 
згідно державних стандартів ДСТУ 
ІСО 50001. Зокрема, висвітлила 
питання основних функції органів 
місцевого самоврядування, які  
визначають можливості здійснення 
різних ініціатив в енергетичному 
секторі. 

Донесла до учасників питання 
внутрішньої комунікації та 
представила основні вимоги до 
документації з  прикладами та 
до фахівців, які займатимуться 

питаннями розбудови 
енергоменеджменту в своїх 
містах. Учасники заходу мали 
можливість поділилися власним 
досвідом та обговорити 
найефективніші інструменти 
у запровадженні системи 
енергоменеджменту. 

Другого дня продовжив 
роботу експерт Асоціації Олег 
Гарасевич, який у своїй презентації 
розповів про сучасні підходи до 
підвищення обізнаності широкого 
загалу з питань енергоощадності 
й енергоефективності та про 
алгоритм підготовки  і проведення 

Днів сталої енергії, типи заходів, 
залучення партнерів, спонсорів, 
конкретні приклади із попередніх 
проведених успішних заходів в 
українських містах  тощо. 

У свою чергу, експерт 
Олена Вітрак повідомила про 
громадські організації, які мають 
намір підтримати пілотні міста 
у організації та проведенні 
Днів Сталої Енергії, а також 
порекомендувала містам 
долучити до організації своїх 
Днів всі громадські організації 
та ініціативи, які є в їхніх містах. 
На закінчення тренінгу учасники 
напрацювали покроковий план 
заходів із організації Днів Сталої 
Енергії.

Підсумовуючи результати 
заходу, присутні підкреслили 
важливість розбудови системи 
енергоменеджменту та 
підвищення обізнаності широкого 
загалу з питань енергоощадності 
й енергоефективності через 
організацію в містах Днів Сталої 
Енергії.
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Весняний будівельний форум Служба підтримки
17-19 березня 2015 р. у Львові 

відбувся традиційний Весняний 
будівельний форум, організований 
ПрАТ “Гал-ЕКСПО”.

Програма Форуму включала, 
серед іншого, X спеціалізовану 
виставку «Вікна. Двері. Дахи» та  XXXI 
міжнародну виставку “БудЕКСПО-
весна”, де було представлено 
новинки енергоефективного 
капітального будівництва й 
архітектурного планування 
– обладнання, матеріали, 
дизайнерські рішення – , і де при 
потребі можна було отримати 
фахову консультацію щодо їхнього 
застосування.

Під час Форуму було проведено 
теж низку інших заходів:

- конференцію «Практичні 
підходи до використання 
відновлювальної енергетики – 
джерела фінансування та техніко-
економічна ефективність»

- семінар «Кредитна 
підтримка програм з 
енергоефективності»

- семінар «Енергоефективність у 
містах»

- семінар «Зелене 
будівництво»

- майстер-клас з реставрації 
вікон.

Асоціація «Енергоефективні міста 
України» вже другий рік поспіль на 
запрошення організаторів взяла 
участь у Форумі. Представник 
Асоціації Олег Гарасевич виступив 
на семінарі «Енергоефективність 
у містах» з презентацією «Сучасні 
підходи до підвищення масової 
обізнаності населення   з 
питань енергоощадності та 
енергоефективності. Дні сталої 
енергії», після якої відповів 
на запитання зацікавлених 
слухачів.

Від 10.03.2015р. АЕМУ в рамках 
проекту USAID «Практична модель 
розбудови спроможності органів 
місцевого самоврядування 
ефективно управляти енергією» 
розпочала роботу Служби 
підтримки. 

Служба підтримки надаватиме 
консультації для пілотних 
міст проекту «Муніципальна 
енергетична реформа» та міст-
членів Асоціації «Енергоефективні 
міста України» з таких питань:

1. Реалізація Угоди мерів в 
Вашому місті 

2. Впровадження системи 
енергоменеджменту по стандарт 
ІСО 50001

3. Проведення Днів Сталої 
Енергії

До служби підтримки можна 
звертатися наступним 
чином:

Телефон 38 032 253 83 62

helpdesk@enefcities.org.ua

Скайп: eecu.helpdesk

Сторінка проекту  h t t p : / /
enefcities.org.ua/uk/projects/us-
aid-project 

Відповіді на запитання 
будуть надаватися письмово 
протягом 5 робочих днів від дня 
звернення.
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Усі дитячі садки міста мають 
шанс отримати сонячні колектори 
для нагрівання води Про це стало 
відомо на засіданні “круглого 
столу”, який проходив 12 лютого 
в рамках участі Бердянська у 
добровільній Європейській 
ініціативі Угоди мерів.

Зустріч проходила при 
участі міського голови Олексія 
Бакая, виконавчого директора 
Асоціації “Енергоефективні 
міста України” Андрія Кирчіва, 
завідувачів дитячих садків міста, 
представників комунальних 
підприємств тощо. Міський голова 
Олексій Бакай подякував гостю з 
Асоціації за всебічну допомогу та 
підтримку нашого міста в реалізації 
проекту із встановлення сонячних 
колекторів у дитячому садку №25 
“Ромашка” та подарував пам’ятний 
годинник. Андрій Кирчів у свою 
чергу подякував за запрошення 
і відзначив, що пілотний проект 
з модернізації систем гарячого 
водопостачання із застосуванням 
сонячних колекторів може 
стати яскравим прикладом та 
буде реалізовуватися і далі, а 
також побажав усім миру та 
успіхів у подальшій справі. У 
ході засідання круглого столу 
начальник відділу інвестиційної 
діяльності та енергозбереження 
Наталя Криворучко розповіла 

про участь Бердянська в проекті 
“Модель розбудови потенціалу 
України та Грузії для участі в “Угоді 
мерів”. 

Так, в рамках участі Бердянська 
у добровільній Європейській 
ініціативі Угоди мерів міським 
головою було підписано 
меморандум про участь у проекті 
“Модель розбудови потенціалу 
України та Грузії для участі в “Угоді 
мерів”. Важливою подією у його 
реалізації стало проведення у жовтні 
2014 року четвертої тренінгової 
сесії даного проекту, де було 
розглянуто широке коло питань. 
Більша частина з них стосувалася 

підготовки якісного інвестиційного 
проекту. Результатом роботи 
стало отримання Бердянськом 
20 тисяч євро на виконання 
пілотного проекту з модернізації 
систем гарячого водопостачання 
із застосуванням сонячних 
колекторів.

Для отримання гранту містом 
була проведена велика робота. 
Необхідно було виконати ряд 
заходів, без яких отримати 
грантові кошти просто неможливо. 
Особливо треба відзначити 
впровадження та реалізацію 
єдиної електронної системи обліку 
споживання енергоресурсів. 

Новини проекту
«Модель розбудови потенціалу України і Грузії для їх участі в Угоді Мерів»

Встановлення сонячних колекторів у дитячому садку у Бердянську
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В рамках прийнятої в Бердянську 
програми з енергозбереження 
відділом інвестиційної діяльності 
мерії був підготовлений проект 
на оснащення всіх дитячих садків 
міста сонячними колекторами 
для виробництва гарячої води. 
Точніше два невеликих гранта 
для двох дитячих садків бердянці 
вже виграли. Дитсадок №25 вже 
отримує гарячу воду від сонячної 
енергії. А ось для решти 11 був 
розроблений окремий проект.
Грант надає корпорація NEFCO. У 
лютому місто подало документи на 
участь у відбірковому конкурсі. А 12 
березня офіційно стало відомо про 
те, що Бердянськ увійшов до числа 
п’яти міст України, які отримають 
фінансування.

Розробляла проект начальник 
відділу інвестиційної діяльності 
Наталія Криворучко. Вона ж 
взяла участь в організованій 
12 березня в Києві зустрічі 
представників корпорації NEFCO 
для міст одержувачів грантів. За 
інформацією Наталії Криворучко, 
Бердянськ отримає 262 тис. євро. 
Гроші будуть перераховані в ході 
трьох траншей і повинні бути 
освоєні до кінця літа.

Увійти в число грантоотримувачів 
бердянцям допомогла участь міста 
в європейській ініціативі Угода 
мерів по скороченню викидів 
в атмосферу вуглекислого газу 
і у Асоціації «Енергоефективні 
міста України», а також в цілому 
активна позиція бердянців в роботі 
з енергозбереження. Зокрема, 
проект з оснащення бюджетних 
організацій (дитячих садків) 
сонячними колекторами визнаний 
дуже актуальним.

Реалізація проекту повинна 
привести до істотної економії 
бюджетних коштів.

Новини проекту
«Модель розбудови потенціалу України і Грузії для їх участі в Угоді Мерів»

Угода допомогла 
увійти в число 
грантоотримувачів

У Кам’янці-Подільському завершились 
Дні сталої енергії

Впродовж трьох днів (з 19 по 21 
травня) в Кам’янці-Подільському, 
одному з 88 українських міст-
підписантів європейської Угоди 
мерів, відбувались заходи Днів 
сталої енергії. Їх було організовано 
в рамках двох проектів: проекту 
«Муніципальна енергетична 
реформа в Україні», фінансованого 
Агентством США з міжнародного 
розвитку (USAID) та проекту 
«Модель розбудови потенціалу 
України і Грузії для участі в Угоді 
Мерів – взірцеве рішення для 
Східного Партнерства і Центральної 
Азії» за фінансової підтримки ЄС. 
Цього року головними учасниками 
і водночас головною цільовою 
аудиторією міського свята стали 
вихованці шкіл – навчальних 
закладів, від яких найбільшою 
мірою залежить, яким буде 
пересічний споживач енергії в 
Україні завтра.

Урочиста церемонія відкриття 
Днів відбулась у переповненій 
сесійній залі міської ради, 
де зібрались представницькі 
делегації учнів і вчителів з усіх 19 
шкіл міста. Присутніх привітали 
начальник міського управління 
освіти Світлана Старченко, 
заступник міського голови Василь 
Сукач та представник Асоціації 
«Енергоефективні міста України» 
Олег Гарасевич. Останній також 

розповів присутнім про найбільші 
виклики сучасності, пов’язані з 
енергетикою – глобальну зміну 
клімату як результат масованого 
використання викопного 
палива, неминуче подальше 
подорожчання традиційних 
енергоносіїв внаслідок вичерпання 
їхніх покладів, шляхи вирішення 
енергетичної кризи та особливу 
роль школи в цих процесах. 
Кожен присутній отримав 
буклет «10 порад як зберегти 
тепло у вашій оселі» та плакатик 
«Економія енергії у вашому 
будинку», підготовлені проектом 
«Муніципальна енергетична 
реформа в Україні».  

Відтак в одному  з кабінетів 
міської ради пройшла гра - уявна 
конференція Європейського Союзу 
«Енергія майбутнього. Енергія 
миру», під час якої учнівські 
команди з усіх шкіл міста, що 
представляли різні країни ЄС, 
ділились досвідом реформування 
своїх національних енергетик 
та розробляли рекомендації 
для України, тоді як «українська 
делегація» оцінювала їхню 
придатність і здійсненність в Україні. 
Паралельно в усіх школах міста з 
першого по 11 клас відбувся урок 
енергоефективності «Збережемо 
клімат за допомогою простих 
енергетичних рішень».
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Засідання Клубу мерів Львівської області
16 квітня, відбулось засідання 

Клубу підписантів “Угоди мерів” 
Львівської області за участі в.о. 
першого заступника голови 
Львівської обласної державної 
адміністрації Ростислава 
Замлинського, директора 
департаменту економічного 
розвитку, торгівлі промисловості 
ЛОДА Василя Лозинського та 
виконавчого директора Асоціації 
“Енергоефективні міста України” 
Андрія Кирчіва. Захід модерував 
голова правління ГО “Інститут 
врядування” та експерт АЕМУ 
Анатолій Чемерис.  

На засіданні були присутні 
міські голови м. Новояворівськ, м. 
Великі Мости, м. Глиняни, м. Львів, 
м. Перемишляни, м. Бібрка, м. 
Самбір, м. Червноград, м. Жовкви, 
м. Камянки-Бузької, а також 
керівник проекту SUDeP (Sustain-
able Urban Demonstration Project) 
Ян Едвін Ваандерс та ключовий 
експерт Анатолій Копець. 

“Енергобезпека Львівської 
області – один із пріоритетних 
напрямків у діяльності 
облдержадміністрації на 
найближчу перспективу, а 
“Угода мерів” – далекоглядна 
та перспективна ініціатива, 
що забезпечить конкретний 
результат – зменшення обсягів 
споживання енергоресурсів. 
Львівська обласна державна 
адміністрація, як територіальний 
координатор “Угоди мерів”, готова 
підтримати міста області у їх 
прагненні підвищити ефективність 

споживання енергоресурсів”, - 
зазначив в.о. першого заступника 
голови Львівської ОДА Ростислав 
Замлинський.

Керівник проекту Sustainable Ur-
ban Demonstration Project Ян Едвін 
Ваандерс підтвердив готовність 
проекту SUDeP щодо практичної 
допомоги муніципалітетам 
упроваджувати ініціативи з 
енергозбереження. Зокрема, 
проведення навчань фінансувати 
виготовлення проектно-
кошторисної документації.

Підсумовуючи результати 
зустрічі, присутні підкреслили 
важливість внесення змін в існуюче 
законодавство щодо закріплення 
функції енергоменеджменту на 
законодавчому рівні, внесення 
адміністративної відповідальності 
за неподання даних по 
енергоспоживанню будівель, 

які розташовані в межах міст та 
підпорядковуються районам чи 
області, а також підготовки спільних 
проектів по типових об’єктах для 
подання на конкурси міжнародної 
технічної допомоги(МТД) та 
кредитів.

Захід проведено у форматі 
засідання робочої групи із 
написання «Зеленої книги з 
енергоефективності» в рамках 
проекту «Практична модель 
розбудови спроможності органів 
місцевого самоврядування 
ефективно управляти енергією». 
Проект виконує Асоціація 
«Енергоефективні  міста України» 
за фінансової підтримки Агентства 
Міжнародного Розвитку (USAID) 
в рамках проекту «Муніципальна 
Енергетична Реформа в 
Україні».
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Навчання для міст програми «Угода мерів – Демонстраційні проекти»
Нова європейська програма 

для 19 міст-переможців конкурсу 
із країн Східного Партнерства 
набула неабиякої динаміки. 
Тільки що пройшла стартова 
зустріч проектних менеджерів 
українських демонстраційних 
проектів у Києві та робочі зустрічі 
кластерів в рамках проектних 
завдань, а вже 4-6 травня у 
Кишиневі на перший тренінг 
зібралися керівники проектів та 
відповідальні за комунікаційну 
роботу із міст-учасників Програми 
з Молдови, Грузії, Вірменії та 
Білорусі.

Інтенсивна програма 
триденного навчання була 
націлена на впровадження 
принципів і механізмів циклічного 
проектного менеджменту, 
процедур ЄС щодо закупівель, 

адміністрування, управління 
фінансами, звітності та комунікації 
в рамках демонстраційних 
проектів. Програму тренінгу було 
розроблено та повністю виконано 
інтернаціональною Командою 
Підтримки Демонстраційних 
проектів у складі лідера Команди 
Яна Ваандерса, ключових 
експертів Програми Анатолія 
Копця та Лєшека Каспровича, а 
також експертів з комунікації Тайні 
МакКінні та Андрія Кирчіва.

Учасники тренінгу мали змогу не 
лише прослухати інтенсивний курс 
навчання, але й повправлятися у 
виконанні конкретних пілотних 
завдань. Невдовзі набуті практичні 
знання їм доведеться у повній мірі 
застосувати для виконання уже не 
навчальних, а справжніх завдань 
з урахуванням специфіки власних 

проектів.
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Новий фірмовий стиль АЕМУ
Книга фірмового стилю АЕМУ містить опис візуальних елементів фірмового стилю організації, а також правила і 

рекомендації щодо їхнього використання.

Документ складається з 3 основних частин, у кожній з яких є докладний опис базових елементів фірмового стилю 
— логотипу організації, ділової документації та сувенірної продукції, правил щодо розміщення логотипу на різних 
елементах та  основних принципів в оформленні документації та сувенірної продукції АЕМУ.

Оновлено логотип компанії з метою поліпшення його візуальної цілісності і зручності використання при створенні 
рекламних макетів. У цілому знак компанії не змінився — зберіг колишні кольори — зелений, оранжевий та сірий та всі 
основні пропорції.

Впровадження правил фірмового стилю  — необхідний етап для Асоціації «Енергоефективні міста України», діяльність 
якої поширюється на всі регіони України, а також активно співпрацює із міжнародними ініціативами та партнерами.

Використання фірмових стандартів дозволить об’єднати візуальні комунікації АЕМУ з метою створення єдиного 
цілісного образу.

Декілька прикладів нашої нової візуалізації
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Оголошення 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-of-
Ukraine/171847969531298?ref=hl

Вінниця  15-19 червня   Кам’янець-Подільський 18-20 травня 

Херсон   15-19 червня   Чернігів   24-29 травня

Луцьк    15-19 червня    Львів    4 червня

Дніпропетровськ  17-19 червня   Івано-Франківськ  6 червня

Запоріжжя   16-18 червня   Рівне    вересень

Павлоград   19 вересня   Кривий Ріг   листопад 

Краматорськ  вересень-жовтень  Київ    уточнюється

Суми   жовтень-листопад

Дні енергії 
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Асоціація
«Енергоефективні
міста України»E

www.enefcities.org.ua
+380 322 45 52 62

Association "Energy Efficient Cities of Ukraine"

УНЕА

АЕМУ-

Міста-члени Асоціації

i

КОЛЕКТИВНИЙ
ЧЛЕН    

СТРУКТУРА 
ПІДТРИМКИ    

ЗАСНОВНИК 

Миргород

Нововолинськ
Ковель

Львів Тернопіль

Новоград-Волинський

ВінницяРогатин

Славута

Луцьк
Рівне

Бурштин
Борислав

Жмеринка

Славутич

Алчевськ

Козятин

Івано-Франківськ Кам’янець-Подільський
АртемівськДолина

Могилів-Подільський

Приморськ
Бердянськ

Кривий Ріг

Южноукраїнськ
Вознесенськ

Херсон

Коломия

Первомайськ

Новоукраїнка

Хмільник

Тячів

Черкаси

Теплодар

Бібрка

Красний Луч

Ровеньки

Українка
Новояворівськ

Мена
Кузнєцовськ

Гола Пристань


