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Новий сайт АЕМУ
Пропонуємо Ваші увазі 

оновлений сайт Асоціації 
«Енергоефективні міста 
України».

Наша команда протягом 
тривалого часу працювала над тим, 
щоб Ви могли отримати максимум 

цікавої і корисної для вас інформації, 
в той же час не затрачаючи багато 
зусиль на її пошук. Структура 
сайту максимально проста та 
зручна.  

Ми продовжуємо працювати 
кожен день для того, щоби Ви 

Он-лайн каталог на веб сторінці 
Донорські та інвестиційні 

ресурси в сфері енергозбереження 
та енергоефективності і  охорони 
навколишнього природного 
середовища, представлені в 
Україні.

Он-лайн каталог знаходиться на 
веб сторінці АЕМУ за посиланням 
http://enefcities.org.ua/biblioteka/
donorski-resursy/

Окрім державного  регулювання  
та встановлення відповідних  
тарифів, програми фінансової  
підтримки формують важливу  
складову суспільних зусиль, 
спрямованих на підвищення 
енергоефективності.

На сьогоднішній день в Україні 
налічується досить великий перелік 
донорських та інвестиційних 
ресурсів в сфері енергозбереження, 

могли відвідати саме ті події, 
які наситять Вас інформацією, 
натхненням та енергією.

Бажаємо приємного 
перегляду!

www.enefcities.org.ua

Матеріал зібрано та опрацьовано 
керівником проектів та програм, 
експертом із захисту довкілля 
Асоціації «Енергоефективні міста 
України» Оленою Вітрак. 

енергоефективності та охорони 
навколишнього природного 
середовища.

Команда Асоціації 
«Енергоефективні міста України» 
в рамках проекту «Практична 
модель розбудови спроможності 
органів місцевого самоврядування 
ефективно управляти енергією» 
підготувала для Вас он-
лайн каталог донорських та 
інвестиційних ресурсів. Реалізація 
проекту стала можливою завдяки 
підтримці американського народу. 
Фінансування здійснюється через 
компанію “International Resourc-
es Group”  (IRG) за підтримки US-
AID.

Метою даної роботи є сприяння 
у залученні фінансування 
в енергоефективні та 
енергозберігаючі проекти.

http://enefcities.org.ua/biblioteka/donorski-resursy/
http://enefcities.org.ua/biblioteka/donorski-resursy/
http://www.enefcities.org.ua 
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Європейський Тиждень сталої енергетики!
15 червня у Вінниці відбулось 

урочисте відкриття Європейського 
тижня сталої енергетики в 
Україні. Участь у церемонії взяли 
керівник відділу «Енергетика, 
транспорт та навколишнє 
середовище» Представництва 
Європейського Союзу в Україні 
Вальтер Треттон, Генеральний 
консул Республіки Польща у 
Вінниці Кшиштоф Свідерек, 
представники Швейцарського 
бюро співробітництва? Україні, 
керівники міста та області.

Вінницька міська рада виступила 
головним організатором події. В 
якості співорганізаторів виступили 
Представництво Європейського 
Союзу в Україні, Асоціація 
«Енергоефективні міста України» та 
проект “Муніципальна енергетична 
реформа в Україні” (USAID). 

Активну участь у підготовці 
та проведенні тижня сталої 
енергетики взяли громадські 
організації з усієї України, зокрема 
БФ “Подільська громада”, Еремурус 
та проект SPARE, для яких АЕМУ 
провела навчальний семінар з 
організації Днів Енергії в рамках 
реалізації проекту «Практична 
модель розбудови спроможності 
органів місцевого самоврядування 
ефективно управляти енергією», 
здійснення якого стало можливим 
завдяки підтримці американського 
народу, наданій через USAID, а 
також інші проекти та неурядові 
організації. 

Загалом захід було розділено 
на Веломістечко, Екомістечко 
та виставку енергозберігаючого 
обладнання. На території 
веломістечка пройшли показові 
виступи, веловиставка, 

веломайстерня, а також відбувся 
велопробіг. 

На території Екомістечка 
пройшли заходи із залученням 
дітей та вінничан присвячених 
енергоефективності, таких 
як екоквести, флеш-моби, 

і н ф о м р а ц і й н о - п р о с в і т н и ц ь к і 
заходи на тему сортування сміття, 
соціальні та інші заходи. На виставці 
енергоефективного обладнання 
виробники представили 
передові розробки та технології 
у сфер світлодіодного освітлення, 
котелень на твердому паливі, 
електромобілі, енергоефективні 
вікна тощо.   

16-17 червня 2015 року АЕМУ 
провела свою IX міжнародну 
конференцію під назвою «З Угодою 
Мерів до енергонезалежності: 
Виклик прийнято!». Співоргані-
затором конференції виступила 
Вінницька міська рада.
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населенням на утеплення 
житла.

«Стати енергоефективним 
містом – сьогодні це вже не 
данина моді, а велика справа, до 
якої мають долучитися органи 
влади, місцеве самоврядування, 
міжнародна спільнота, бізнес та 
пересічні громадяни. Всі, хто бажає 
жити в європейській країні та бути 
енергетично незалежними», - 
наголосив Голова Агентства Сергій 
Савчук.

З привітальним словом 
долучився й представник 
Національного Координатора, 
директор Департаменту 
систем життєзабезпечення та 
житлової політики Міністерства 
регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-
комунального господарства 
України п. Сергій Кушнір.

Представники міжнародних 
фінансових організацій та проектів, 
зокрема, директор проекту GIZ 
«Енергоефективність в громадах» 
п. Крістіана Хаґенедер та менеджер 
зі сталого енергетичного розвитку 
проекту USAID “Муніципальна 
енергетична реформа” п. 
Олександр Ніколаєнко побажали 
учасникам плідної роботи та 
закликали до якнайінтенсивнішої 
співпраці.

Після низки привітань відбулось 
урочисте вручення сертифікатів 
Національному та Територіальним 
Координаторам Угоди мерів, яке 
провели п.Святослав Павлюк, 

ІХ Міжнародна конференція АЕМУ: виклики спонукають до дії!
16-17 червня 2015 року у 

Вінниці в рамках Європейського 
Тижня сталої енергетики Асоціація 
«Енергоефективні міста України» 
провела свою IX міжнародну 
конференцію та загальні збори 
Асоціації. Темою цьогорічної 
зустрічі, яка зібрала понад сто 
п’ятдесят учасників з усіх регіонів 
України, представників органів 
центральної виконавчої влади, 
дипломатичних місій, донорських 
структур та міжнародних 
організацій, громадських 
організацій, українських міст - 
підписантів Угоди Мерів та членів 
АЕМУ, а також практикуючих 
експертів і консультантів, 
обрано «З Угодою Мерів до 
енергонезалежності: Виклик 
прийнято!».

Захід проводився в рамках 
завершення діяльності великого 
європейського проекту «Модель 
розбудови потенціалу України 
і Грузії для їхньої участі в Угоді 
Мерів – взірцеве рішення для 
Східного партнерства та країн 
Центральної Азії», лідером 
якого була команда АЕМУ.  
Співорганізатором конференції 
виступила Вінницька міська 
рада. Вибір місця проведення 
конференції не є випадковим, адже 
Вінниця уже декілька років поспіль 
є одним із лідерів системного 
впровадження енергоефективних 
рішень та взірцем для інших міст 
у комплексній реалізації Ініціативи 
Угоди мерів. Саме тому місто було 
обрано для проведення урочистої 

церемонії відкриття Європейського 
тижня сталої енергії в Україні та 
нашої щорічної конференції.

«Назва конференції також не є 
випадковою. Адже за понад шість 
років існування цієї масштабної 
європейської ініціативи до неї 
долучилися уже понад 100 міст 
України, усвідомлюючи, що 
комплексне вирішення проблем 
з ефективним використанням 
енергії та зменшення залежності 
від імпортованих енергоносіїв 
розпочинається саме на місцевому 
рівні» - зазначив виконавчий 
директор АЕМУ, п.Андрій Кирчів у 
своєму привітальному слові.

Зі словами привітання до 
учасників конференції також 
звернулися виконувач обов’язків 
міського голови Вінниці п.Сергій 
Моргунов, керівник сектору 
муніципальної інфраструктури, 
енергоефективності та NIF 
Делегації Європейського Союзу 
в Україні п.Сергій Ладний, 
голова Державного Агентства 
з енергоефективності та 
енергозбереження України п. 
Сергій Савчук.

Голова Держенергоефективності 
підкреслив, що Уряд підтримує 
ініціативи міст у сфері 
енергоефективності та закликав 
усіх небайдужих приєднатися до 
програм державної підтримки, 
які сьогодні існують, а також 
розробляти власні програми 
з відшкодування відсоткової 
ставки за кредитами, залученими 
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Спеціально для учасників 
було організовано екскурсію 
на комунальне підприємство 
«Вінницяміськтеплоенерго», де 
вони ознайомилися з роботою 
нещодавно модернізованої 
котельні по вул. Баженова,15.

Гідним завершенням 
інтенсивного першого дня 
конференції став офіційний 
прийом від господарів міста, а 
також організована ними екскурсія 
на знамените водно-світлове шоу 
Вінницького фонтану - найбільшого 
в Європі плавучого фонтану, 
розташованого на річці Південний 
Буг.

На другий день роботи 
конференції відбулись 4 
паралельні сесії: Вступний тренінг 
для потенційних та дійсних 
підписантів Угоди Мерів в Україні 
(Como-East), заключна зустріч 
команди проекту «Модель 
Розбудови потенціалу України та 
Грузії» (Como Grant), Практичне 
проведення адвокаційної кампанії. 
Досвід впровадження кампаній 
адвокасі, що існує в Україні (МЕРП) 
та круглий стіл «Муніципальний 
транспорт».  Більше інформації 
про паралельні сесії читайте на 
наступних сторінках. 

Наприкінці дня група учасників 
конференції побувала на полігоні 
побутових відходів, де працює 
сміттєсортувальна станція, 
організовано процес отримання 
біо-газу із побутових відходів та 
переробка його у електроенергію 
на когенераційній установці. 

Учасники та гості конференції 
у своїх відгуках наголошували на 
цікавій, інтенсивній та винятково 
пізнавальній програмі заходу.

керівник Команди проекту 
Європейської Комісії «Угода Мерів 
– Схід», та п.Кшиштоф Ґєрульський, 
член Групи підтримки України від 
Єврокомісії. Переважна більшість 
представників координаторів Угоди 
також виступили із короткими 
промовами, у яких висловили 
вдячність за довіру та наголосили 
на усвідомленні взятих на себе 
добровільних зобов’язань в рамках 
Угоди.

До роботи конференції 
долучилася офіційна делегація 
Швейцарії – Його Високодостойність 
Надзвичайний та Повноважний 
Посол Швейцарської Конфедерації 
в Україні п. Крістіан Шьоненберґер, 
Заступник директора 
Швейцарського Бюро Співпраці 
п. Петра Відмер, представник 
міжнародного офісу «Європейська 
Енергетична Відзнака» п. Рето 
Деттлі.

Після їхніх коротких промов 
учасники конференції стали 
свідками визначної події: місту 
Вінниці, першому на всьому 
пост-радянському просторі, 
було вручено Європейську 
Енергетичну Відзнаку, документ, 
який засвідчує високі досягнення 
вінницької громади у царині 
енергоефективності. Із словами 
вдячності під час церемонії 
вручення виступив в.о. міського 
голови м.Вінниця п.Сергій 
Моргунов.

Під час конференції, окрім 
програмних доповідей, відбулися 
дві пленарні дискусії на теми 
«Дерегуляційні ініціативи з 
огляду на енергоефективність» 

(модератор – Президент АЕМУ 
та міський голова м.Долина 
п.Володимир Гаразд, учасники – 
Голова Держенергоефективності 
України п.Сергій Савчук, директор 
Департаменту Мінрегіонбуду 
України п. Сергій Кушнір, заступник 
голови Вінницької ОДА п.Василь 
Броварник)  та «Підтримка Угоди 
Мерів в Україні» (модератор – 
п.Святослав Павлюк, учасники – пп. 
Кшиштоф Ґєрульський, Крістіане 
Хаґенедер, Олександр Ніколаєнко, 
представники українських банків 
та ОДА) . Остання, у свою чергу, 
складалася із 2 дискусійних сесій 
– «Енергоефективність у житлових 
та бюджетних будівлях» та «Від 
плану - до дії: фінанси для Угоди 
Мерів».  Після дискусій відбулася 
ще одна приємна церемонія - 
підведення підсумків та вручення 
сертифікатів містам-учасникам 
проекту Єврокомісії  «Модель 
розбудови потенціалу України і 
Грузії». Церемонію проводили 
керівник цього проекту, СІМ-
експерт Асоціації п.Агнєшка Скірру-
Новіцка, разом із пп.С.Павлюком та 
А.Кирчівим.



Проект фінансується 
за підтримки 

Європейського Союзу Зміст цієї публікації не обов’язково 
відображає позицію Європейського Союзу

Проект впроваджується 
Асоціацією «Енергоефективні 

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

Засідання Керуючого комітету проекту
Скірру-Новіцкої учасники 
розпочали детальний огляд 
усіх завдань проекту, зокрема, 
реалізація пілотних проектів з 
енергоефективності/проектів із 
встановлення відновних джерел 
енергії в усіх містах проекту, 
проведення тренінгів для 
енергоменеджерів з України і Грузії 
енергії, а також консультантів з 
питань Угоди мерів, програмні 
продукти, інформаційно-
просвітницькі кампанії і розвиток 
потенціалу партнерів проекту. 

Активну участь в засіданні 
комітету взяли заступник керівника 
проекту Віталій Волков та фахівець 
із зв’язків з громадськістю Кіліан 
Шуберт.

Цінні поради надав Анатолій 
Копець, який на даний час є 
ключовим експертом проекту 
«Угода мерів – Демонстраційні 

проекти», який ініціював 
більш конкретні обговорення 
завдань, реплікації результатів 
та досягнення сталості проекту. 
Експерт від «Агенції з питань 
розвитку Синергія» Матей 
Черпняк, представив практичний 
інвестиційний план для м. 
Кам’янець-Подільського та 
проведено роботу над розбудовою 
організаційного потенціалу 
УНЕА.

У другій половині дня, відбулась 
нарад, в ході якої були обговорені 
питання підготовки фінального 
описового та фінансового звіту. 
Зрештою зустріч завершилася 
офіційним врученням сертифікатів 
для всіх учасників проекту.

17 червня 2015 у місті Вінниця 
відбулись засідання керуючого 
комітету та внутрішня зустріч 
проекту «Модель розбудови 
потенціалу України і Грузії для їх 
участі в Угоді мерів».

Метою заходів – огляд 
результатів проекту, засвоєних 
уроків та головних досягнень. 
Обидва заходи відбувались в 
рамках Європейського тижня сталої 
енергетики та щорічної конференції 
Асоціації «Енергоефективні 
міста України», який цього 
року проходив під назвою: «З 
Угодою мерів до енергетичної 
незалежності – Виклик прийнято!» 
Засідання Керуючого комітету 
було присвячене презентації усіх 
досягнутих результатів проекту та 
оцінки ефективності. 

Після короткого презентації 
керівника проекту Агнешки 
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16 червня відбулися Загальні збори АЕМУ
Паралельно до заходів IX 

міжнародної конференції 
«З Угодою Мерів – до 
енергонезалежності: Виклик 
прийнято!» 16 червня відбулися 
загальні збори Асоціації 
«Енергоефективні міста 
України».

Згідно із порядком денним 
зборів, було заслухано та 
затверджено описовий та 
фінансовий звіти виконавчої 
дирекції АЕМУ за 2014рік, а також 
плани на 2015рік. До складу 
АЕМУ  прийнято міста Мена, Гола 
Пристань і Кузнєцовськ, які подали 
відповідні заяви про членство. 

Загальні збори висловили свою 
повну довіру діючому Президентові 
АЕМУ, переобравши Володимира 
Гаразда на наступний дворічний 
термін, а також підтримавши його 
пропозиції щодо обрання віце-
президентами Асоціації міських 
голів м. Рівного Володимира 
Хомка та м. Миргорода Сергія 
Соломаху.

Роботу виконавчого директора 
АЕМУ Андрія Кирчіва загальні збори 
оцінили позитивно та переобрали 
його на наступний термін. Збори 
затвердили новий склад Правління 
АЕМУ - В.Гаразд (м.Долина),В.
Хомко (м.Рівне), А.Кирчів (ВД 

АЕМУ), С.Моргунов (м.Вінниця), 
Л.Дромашко (м.Первомайськ), 
О.Бакай (м.Бердянськ), С.Соломаха 
(м.Миргород), а також Ревізійної 
комісії у складі М.Романюка 
( м . Л у ц ь к ) , Л . П е ч е р с ь к и й 
(м.Теплодар).

Окрім того, збори затвердили 
нову стратегію АЕМУ та 
фірмовий стиль організації, а 
також затвердили Положення 
про Представництво АЕМУ у 
Києві і підтримали пропозицію 
виконавчого директора АЕМУ 
Андрія Кирчіва щодо кандидатури 
представником у Києві Св’ятослава 
Павлюка.

Результати тренінгу по досвіду та впровадженню компаній адвокасі
17 червня 2015 року в рамках 

конференції «З Угодою Мерів - 
до енергонезалежності: Викилик 
прийнято!» відбувся навчальний 
семінар для громадських 
організацій та представників міст, 
організований АЕМУ.

Захід організований з метою 
виконання завдань підпроекту 
«Практична модель розбудови 
спроможності органів місцевого 
самоврядування ефективно 
управляти енергією» проекту 
«Муніципальна енергетична 
реформа» (МЕР), що виконується 
в Україні за фінансової підтримки 
USAID. На запрошення АЕМУ 
відгукнулись громадські організації 
та представники міст, які взяли 
участь у семінарі.

Відкриваючи семінар, керівник 
проектів та програм Олена Вітрак 
поінформувала присутніх про мету 
і завдання підпроекту та програму 
семінару, після чого присутні 
перезнайомились між собою.

Відтак керівник програм ЧОО ВГО 
«Громадянська мережа «ОПОРА» 
Микола Макуха у своїй презентації 
розповів, як громадським 
організаціям та органам місцевого 
самоврядування необхідно 
вибудовувати свою співпрацю 
між собою та із засобами масової 
інформації для подолання бар’’єрів 
та вирішення поставлених цілей 
у питаннях енергозбереження 
та енергонезалежності, у 
реформуванні муніципального 
енергетичного сектору, у 

сучасних підходах до підвищення 
обізнаності широкого загалу 
з питань енергоощадності й 
енергоефективності. Експерт 
висвітлив також важливі аспекти 
конструктивної взаємодії з 
громадськістю, засобами масової 
інформації та владою., розповів 
про адвокаційну кампанію, як 
інструмент впливу на суспільні 
зміни.

По обіді п.Микола Макуха 
представив досвід різних 
організацій у успішному 
впровадженні адвокаційних 
компаній в Україні.

Загалом, на думку учасників, 
семінар пройшов цікаво й 
динамічно з користю для всіх.
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Тренінг для потенційних та дійсних підписантів Угоди мерів
17 червня 2015 року в рамках 

конференції «З Угодою Мерів - 
до енер-гонезалежності: Викилик 
прийнято!» відбувся вступний 
тренінг для потенційних та дійсних 
пі-дписантів Угоди мерів в Україні, 
організований АЕМУ.

Захід організований з метою 
виконання завдань проекту «Угода 
мерів – Схід», що виконується 
в Україні. На запрошення АЕМУ 
відгукнулись велика кількість 
міст, які взяли участь у тренінгу. 
Модерував захід ключовий експерт 
проекту «Угода мерів – Схід», 
Святослав Павлюк.

Відкриваючи тренінг, заступник 
виконавчого директора АЕМУ, 
експерт проекту  Мар’яна Прис-
тупа презентувала учасникам 
методології підготовки Планів дій 
сталого енергетичного розвит-ку, 
базові кадастри викидів. 

Ключовий експерт проекту 
Святослав Павлюк поінформував 
прису-тніх про Службу Підтримки 
Угоди мерів  та Андрій Кирчів, 
виконавчий директор АЕМУ, 
експерт проекту зробив короткий 
огляд компаній з підвищення 
обізнаності громади через 
організацію і проведення 
Днів Сталої Енергії, а також 

підсумовуючи, розповів про 
подальшу підтримку Угоди 
мерів.

Учасники у своїх відгуках 
наголошували на цікавій, 
інтенсивній та винятково 
пізнавальній про-грамі заходу і 
висловили одностайне побажання 
проводити якомога більше 
подібних зустрі-чей. Адже тільки 
спілкування, обмін досвідом та 
спільні зусилля дають змогу гідно 
відповісти викликам, що постають 
перед нашим суспільством і 
країною в контексті справжньої 
енергетич-ної незалежності.

Круглий стіл «Муніципальний транспорт»
Круглий стіл «Муніципальний 

транспорт», як одна із паралельних 
сесій  конференції «З Угодою 
мерів до енергонезалежності: 
виклик прийнято!», зібрав тісне 
гроно зацікавлених фахівців.  
Приміщення для проведення 
круглого столу люб’язно надали 
місцеві колеги – КП «Вінницьке 
т р а м в а й н о - т р о л е й б у с н е 
управління».

Відкриваючи зустріч, модератор 
круглого столу Олег Гарасевич 
(АЕМУ) коротко окреслив основні 
виклики, з якими зіткнулись 
сьогодні пасажирсько-транспортні 
системи великих і середніх міст, 
та способи вирішення посталих 
проблем органами місцевого 
самоврядування. Відтак присутніх 

привітав та познайомив з історією 
і сьогоденням свого підприємства 
технічний директор Вінницького 
ТТУ Михайло Луценко. Юрій 
Грисюк, старший консультант 
з муніципального транспорту 
та інфраструктури Інституту 
місцевого розвитку (Київ) розповів 
про розвиток транспорту та 
інфраструктури українських міст у 
контексті реалізації європейської 
Угоди мерів, Юрій Чупахін, 
начальник відділу транспорту і 
зв’язку Івано-Франківської міської 
ради, поінформував про перебіг 
транспортної реформи, що 
розпочалась нещодавно в його 
місті, а Олег Вітрук, заступник 
начальника управління транспорту, 
комунікацій і зв’язку Тернопільської 

міської ради поділився кращим 
тернопільським досвідом.

На закінчення зустрічі Костянтин 
Патракеєв, начальник відділу 
енергозбереження Луцької 
міської ради, в недалекому 
минулому начальник відділу 
транспорту і зв’язку, який стояв 
біля витоків реформування міської 
транспортної системи у волинській 
столиці, докладно спинився на 
основних етапах і здобутках свого 
міста в цій сфері.

Ще до перерви на каву учасники 
круглого столу стали по одному 
підходити до модератора з 
проханням скопіювати реєстраційну 
форму з контактною інформацією. 
Отже, мету досягнуто – свій до 
свого по своє!
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30 червня 2015, в рамках проекту 
ЄС «Модель розбудови потенціалу 
України і Грузії для їх участі в 
Угоді Мерів», три представника 
Асоціації «Енергоефективні міста 
України» – керівник проекту 
Агнєшка Скірру-Новіцка, заступник 
керівника проекту Віталій 
Волков і експерт з комунікацій 
Кіліан Шуберт – відвідали місто 
Нововолинськ та мали офіційну 
зустріч з представниками міста 
і оцінку робіт, здійснених у ході 
реалізації проекту.

День почався з масштабного 
публічного заходу орієнтованого 
на мешканців міста та області, а 
також всіх зацікавлених в останніх 
подіях в галузі енергоефективності. 
Заступник міського голови Е. 
Савік і начальник Управління 
економічної політики та інвестицій 
В. Мигас від міста Нововолинськ 
висловили подяку за можливість 
бути частиною проекту і в той же 
час відзначили досягнуті успіхи 
в проекті. Зі свого боку перший 
заступник голови Волинської 
обласної державної адміністрації 
Сергій Кошарук позитивно оцінив 
роботу в проекті у напрямку 
покращення енергетичної 
безпеки не тільки міста, а й усього 
регіону.

Агнєшка Скірру-Новіцка 
докладно презентувала етапи 

реалізації проекту в Нововолинську, 
а Анатолій Копець, ключовий 
експерт проекту «Демонстраційні 
проекти Угоди мерів» та Олександр 
Шумельда, директор Агенції 
сталого енергетичного розвитку, 
представили нові великомасштабні 
інвестиційні проекти у галузі 
енергоефективності, які будуть 
реалізовані у Нововолинську в 
найближчі кілька років.

При цьому, стало зрозуміло, 
що для Нововолинську проект 
«Модель розбудови потенціалу 
України і Грузії для їх участі в Угоді 
Мерів» не була одноразовою 
ініціативою, а став відправною 
точкою та поштовхом до створення 
енергоефективного майбутнього 
міста, прокладаючи шлях для нових 

інвестицій і діяльності набутого 
досвідом, новими контактами 
і політичною та громадською 
підтримкою.

Згодом, вся команда відвідала 
головний об’єкт проекту, школу 
№2, де встановлено сучасний 
індивідуальний тепловий 
пункт фірми Данфос, який вже 
пропрацював один опалювальний 
сезон. Аудитор проекту 
зробив перевірку первинної 
документації та перші висновки по 
підтвердженню витрат.

Зрештою, стало ясно, що багато 
було досягнуто в Нововолинську 
завдяки проекту, і що є багато 
заходів все ще попереду, які будуть 
на користь громадянам протягом 
найближчих років.

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

Нововолинськ – результати проекту та подальші кроки
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відбулись наймасовіші заходи 
у яких приймали участь до 
півтисячі містян, серед яких 
більшість – малеча. У цей день 
уперше у місті відбувалась акція 
обміну використаних батарейок 
на морозиво, яка пройшла 
надзвичайно успішно! Із погляду на 
те, що одна батарейка забруднює 
400 л води або 20 квадратних 
метрів ґрунту, можна сказати, що 
вдалося вберегти десятки гектарів 
землі, чому безумовно радіють 
як організатори, так і малеча, яка 
смакувала солодкими призами та 
навчалась культурі поводження із 
відходами.

Також понад 300 дітей мали 
можливість взяти участь у конкурсі 
дитячого малюнку на асфальті 
на тематику енергонезалежності 
та у флеш-мобі бульбашок та 
познайомитись із принципами 
вітрової енергії отримавши вітрячки 
із українською символікою.

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

У Нововолинську утретє відбулися дні енергії
Із 26 по 30 червня у місті 

Нововолинську утретє відбулися 
дні енергії. Особливістю 
цьогорічного заходу було те, що він 
проходив у рамках двох проектів 
фінансованих Європейським 
Союзом: «Модель розбудови 
потенціалу України та Грузії в Угоді 
Мерів» та «Перший крок у переході 
на відновлювані джерела енергії у 
місті Нововолинську».

За чотири дні насиченої 
програми містяни, а також гості 
Нововолинська мали змогу 
взяти участь у різноманітних 
заходах присвячених темі 
енергоефективності, починаючи 
від дитячих забав до зустрічей на 
високому рівні.

Урочистий початок Тижня 
відбувся у дитячому таборі 
«Прикордонник» на мальовничому 
березі річки Західний Буг. Знаково, 
що після офіційного привітання, 
відбувся футбольний матч 
між командою влади міста та 
молоддю. Пристрасті вирували не 
лише на футбольному полі, а й на 
трибунах, тому, що вболівальники 
палко підтримували команди, які 
власним прикладом вирішили 
продемонструвати користь 
активного відпочинку та здорового 
способу життя.

Також у цей день вихованці 

табору продемонстрували 
гостям цікаві флеш-моби та 
взяли участь у брейн-ринзі на 
тему енергозбереження. Також 
несподіванкою було те, що діти 
самі підготували конкурси для 
представників влади, які повинні 
були розв’язувати кросворд, а також 
відповідати на креативні запитання 
у царині енергоефективності. 
День закінчився церемонією 
нагородження учасників та 
переможців конкурсу цікавими 
заохочувальними призами.

На наступний день, 27 червня 
на відкритому майданчику 
місцевого парку відбувся показ 
фільму «Домівка» та вікторини для 
глядачів, а уже у неділю, 28 червня 
організатори вирішили зробити 
офіційний день відпочинку, 
під гаслом «Неділя – для 
відпочинку!»

У понеділок, 29 червня 



Проект фінансується 
за підтримки 

Європейського Союзу Зміст цієї публікації не обов’язково 
відображає позицію Європейського Союзу

Проект впроваджується 
Асоціацією «Енергоефективні 

міста України»

11

підвищення енергоефективності 
та використання відновних джерел 
енергії. Пілотні заходи включали 
заміну неефективних  старих вікон 
і дверей, теплоізоляції покрівлі 
мінеральною ватою, заміна 
неефективних газових нагрівачів на 
гібридну систему опалення(сонячна 
енергія +природний газ) 
модернізація системи опалення 
та гарячого водопостачання, 
заміна ламп розжарювання на 
люмінесцентні.

На останок команда проекту 
провела зустріч з грузинськими 
учасниками проекту в Тбілісі для 
обговорення досягнутих результатів 
і засвоєних уроках, зокрема підчас 
реалізації демонстраційних заходів 
з підвищення енергоефективності 
в Горі та Руставі, тренінги 
для енергоменеджерів і 
консультантів  з питань Угоди 
мерів, інформаційно-просвітницькі 
кампанії та розвиток потенціалу. 
Учасники взяли активну участь в 
обговоренні, надали пропозиції і 
представили плани на майбутнє, 
зокрема що стосуються подальшої 
роботи в Угоді мерів. Наприкінці 
зустрічі відбулась церемонія 
вручення сертифікатів а учасник 
були запрошені до співпраці в 
рамках майбутніх проектів у сфері 
енергоефективності.

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

Команда проекту відвідала грузинські проектні міста
25-27 липня 2015 року, керівник 

проекту Агнєшка Скірру-Новіцка, 
заступник керівника проекту 
Віталій Волков та аудитор проекту 
Володимир Шиганов відвідали 
грузинські проектні міста Горі 
та Руставі та провели останнє 
засідання керівного комітету 
та внутрішню зустріч проекту 
«Модель розбудови потенціалу 
України і Грузії для їх участі в Угоді 
мерів» у місті Тбілісі.  

26 липня в місті Руставі відбулась 
зустріч із заступником мера паном 
Лаша Лобджанідзе та Зурабом 
Табагуа, відповідальними за 
управління енергією в місті. Також 
було обговорено досягнення 
проекту та можливості подальшої 
співпраці. Крім того, команда 
проекту відвідала дитячий 
садок №21, де було реалізовано 
демонстраційні заходи з 
енергоефективності в рамках 
проекту, такі як заміна старих 
не ефективних вікон і дверей, 
теплоізоляція даху, стін та стелі з 
використанням мінеральної вати, 
монтаж аква-панелей, заміна 
неефективних індивідуальних 
газових нагрівачів автономної 
системи опалення та установка 
гібридного (енергію сонця + 
природний газ) опалення та 
гарячого водопостачання. За 
результатами проведених робіт 

значно покращились умови 
перебування дітей та зменшилось 
енергоспоживання.

У місті Горі команда проекту 
зустрілась з мером паном Зурабом 
Ірквелішвілі та енергоменеджер 
Гіві Хурошвілі, які висловили 
подяку за підтримку у проекті 
щодо підвищенні рівня обізнаності 
громадян у питаннях зміни клімату 
та енергоефективності, а також 
фінансування термомодернізації 
дитячого садка №16 з боку 
Європейського Союзу. В 
результаті було реалізовано 
демонстраційні заходи з 



Проект фінансується 
за підтримки 

Європейського Союзу

Зміст цієї публікації не обов’язково 
відображає позицію Європейського Союзу

Проект впроваджується 
Асоціацією «Енергоефективні 

міста України»

12

кошти співфінансування проведено 
реконструкцію системи опалення 
садка на суму близько 235 000 
грн. Міський голова Михайло 
Сімашкевич висловив готовність 
до подальшої співпраці у напрямку 
енергетичної незалежності своєї 
громади.

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

Відкриття котельні на твердому паливі у місті Кам’янець-Подільський
29 вересня 2015 року керівник 

проекту «Модель розбудови 
потенціалу України і Грузії для 
їх участі в Угоді мерів» Агнєшка 
Скірру-Новіцка та заступник 
керівника проекту Віталій Волков 
відвідали місто Кам’янець-
Подільський з метою відкриття 
демонстраційного об’єкту в ДНЗ 
№17 по вул. Довгій 3. 

На відкритті також були 
присутні міський голова 
Михайло Сімашкевич, начальник 
управління освіти і науки Світлана 
Старченко, заступник міського 
голови Дмитро Васильянов, 
експерт проекту і старший 
інспектор з енергозбереження 
у місті Кам’янець-Подільський 
Юрій Лягутко, аудитор проекту 
Володимир Шиганов, працівники 
міської ради та дитячого садка, а 
також діти та їх батьки.

Діточки садка «Світлячок» 
тішили дорослих національними 

танцями, піснями та читанням 
віршів. Відкриття об’єкту 
розпочалось із перерізанням 
стрічки та оглядом встановленого 
обладнання і проведених робіт. 
Сума міжнародної технічної 
допопомоги Європейського Союзу 
на закупівлю та монтаж модульної 
котельні склала 575 000 грн, а за 

Контакти редакції Асоціація
“Енергоефективні міста України”

Вул. Плетенецького 2, офіс 1
Львів 79020, Україна

Тел./факс: 032 245 52 62
office@enefcities.org.ua
www.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

mailto:office@enefcities.org.ua 
http://www.enefcities.org.ua
http://eecu-comogrant.org.ua
https://www.facebook.com/pages/Association-Energy-Efficient-Cities-of-Ukraine/171847969531298?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/Association-Energy-Efficient-Cities-of-Ukraine/171847969531298?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/Association-Energy-Efficient-Cities-of-Ukraine/171847969531298?ref=hl
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Дні сталої енергії в наших містах (1)

Львів
4 червня у Львові відбувся День 

сталої енергії. Без дзвінких сурм, 
поважних гостей з-за кордону та 
гучного піару, як це було торік, коли 
місто відкривало Європейський 
тиждень сталої енергії в Україні, 
проте по-діловому й доволі 
результативно.

З самого ранку на площі 
Ринок коло ратуші свої виставки 
розгорнули Аґенція європейських 
інновацій,  Українська молодіжна 
кліматична асоціація, а також 
компанія «Стала енергія»,  де 
всі охочі могли ознайомитися 
з промислово виготовленим і 
саморобним обладнанням, що 
працює на відновлюваній енергії, 
отримати фахову консультацію з 
їхнього використання та відповідні 
інформаційні матеріали. Коло 
фонтану «Адоніс» було встановлено 
стаціонарний велогенератор, 
крутячи педалі якого, львів’яни й 
гості міста в разі потреби зможуть 
тепер оперативно зарядити свої 
мобільні пристрої.

Увечері ж на площу завітали 8 
електромобілів, що беруть участь 
у міжнародному марафоні «Київ 
– Монте-Карло 2015». Міський 
голова Львова Андрій Садовий 
вручив учасникам марафону 
пам’ятні медалі і грамоти, 
принагідно особисто протестував 
електричний квадроцикл, а відтак 
дав старт наступному етапу «Львів-
Краків».

Цього року в Дні сталої енергії 
вперше взяло участь львівське 
відділення Клубу Ділових Людей 
– в рамках розвивчого проекту 
«Квиток до успіху» 17 дівчат і 
хлопців провели опитування 
мешканців Львова та його 
передмість, щоб з’ясувати, на 
що слід звернути особливу увагу, 
просуваючи в масовій свідомості 
ідеї більш ощадного й ефективного 
використання енергії в побуті. 
Разом було заповнено 340 анкет, 
за результатами їхнього аналізу 
відділ енергоменеджменту 
Львівської міської ради підготує і 
проведе відповідні семінари для 
львів’ян.

На 41 львівському комунальному 
підприємстві пройшли зустрічі їхніх 
енергоменеджерів із мешканцями 
дільниць, які вони обслуговують. 
Про зустрічі було заздалегідь 
повідомлено, тож можливістю 
отримати відповідь з перших уст на 
злободенні питання скористались 
438 мешканців Львова.

Детальніше на сайті АЕМУ.

Івано-Франківськ
Впродовж двох днів, 5 і 6 

червня, на Вічевому майдані 
Івано-Франківська вирував 
екологічний фестиваль ECOLIFE-
STYLE, організований місцевими 
еко-активістами. На запрошення 
організаторів заходу в ньому 
взяла участь теж АЕМУ.

Працівники асоціації Олег 
Гарасевич і Віталій Волков провели 
для небайдужих франківчан 
енергетичну вікторину.

Запитання до різновікової 
аудиторії, що зібралась перед 
сценою, варіювали від нескладних 
і аж до таких, що вимагали вже 
спеціальних знань. Відповідно 
варіювали й призи – від горняток 
до флешок, світлодіодних 
ліхтариків та парасоль з логотипом 
Асоціації. 

Вікторину було профінансовано 
в рамках проекту USAID 
«Муніципальна енергетична 
реформа в Україні», одним 
із виконавців якого є АЕМУ, а 
Івано-Франківськ – пілотним 
містом.

http://enefcities.org.ua/novyny/den-stalo-energi-tsogo-razu-u-lvovi/
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Дні сталої енергії в наших містах  (2)

Хмельницький 
На виконання зобов’язань 

взятих містом із приєднанням до 
Європейської ініціативи «Угода 
Мерів», за підтримки АЕМУ в 
рамках проекту «Практична 
модель розбудови спроможності 
органів місцевого самоврядування 
ефективно управляти енергією» 
(Проект USAID «Муніципальна 
енергетична реформа в Україні») 
у м. Хмельницькому вперше були 
проведені Дні сталої енергії.

Дні Сталої Енергії було розпочато 
зі створення малюнку від 
фестивалю “Республіка” на стіні 
п`ятиповерхівки в самому центрі 
міста. Мураліст Михайло Коробков, 
який намалював у місті декілька 
великих робіт, вже почав працювати 
над новим малюнком, який, за 
словами Андрія Зоіна, організатора 
фестивалю “Республіка”, є 
нетиповою ілюстрацією на тему 
енергозбереження. Якщо зазвичай 
зображують лампочки, то на 
малюнку можна буде побачити, як 
використовується енергія вітру та 
сонця, альтернативний екологічний 
транспорт – велосипед.

В рамках Днів сталої енергії 
протягом 22-27 вересня 2015 
року також відбувся цілий ряд 
заходів, зокрема: конкурс малюнку 
у закладах освіти, відкриті 
уроки з енергоефективності 
та енергозбереження, показ 
фільму “Домівка” Люка Бессона, 
мультиплікаційних фільмів на тему 
енергоощадності та дбайливого 

ставлення до довкілля, флешмоб 
на енергозберігаючу тематику, 
майстер-клас з розмальовування 
еко-торб, фотосушка “Джерела 
чистої енергії”, велопробіг 
“Чиста енергія”, виставка 
“Енергоефективне обладнання, 
матеріали та технології”, Конкурс 
фотографії до Днів Сталої енергії у 
соціальних мережах, круглий стіл, 
семінари, тренінги тощо.

25 вересня о 10:00 у 
міськвиконкомі відбулась 
Конференція “Енергоефективність 
-запорука сталого розвитку 
громади” за участю представників 
влади міста, проекту USAID, АЕМУ, 
громадськості та преси. Почесним 
гостем на Конференції став Ларі 
Гуд, керівник проекту USAID 
«Практична модель розбудови 
спроможності органів місцевого 
самоврядування ефективно 
управляти енергією».

Детальніше на сайті АЕМУ.

Славутич
Міські дні сталої енергії 

започатковано Угодою мерів, як 
засіб своєрідної «мобілізації» 
на декілька днів жителів міста, 
політиків і представників бізнесу, 
щоб усім разом замислитися над 
перспективами виробництва і 
споживання енергії у себе в місті 
та у світі.

Мета Днів – це насамперед 
підвищення поінформованості 

міської громади щодо сучасних 
способів більш ефективного 
використання та широкого 
залучення відновних джерел 
енергії, а також протидії 
глобальній зміні клімату в 
контексті загальноєвропейської 
політики. 

В цьому році Славутич 
вперше долучився до цієї 
ініціативи під загальною ідеєю 
«Енергоефективність для сталого 
розвитку міста».

Відкрив Дні Сталої Енергії в 
Славутичі в.о. міського голови, 
секретар ради Фомічев Ю.К. Слова 
вітання прозвучали  від Посольства 
Німеччини з питань сільського 
господарства та екології,  місії 
Посольства Республіки Корея, 
Київського обласного центру 
інвестицій і розвитку.

Після ознайомлення із 
енергозберігаючими технологіями 
на міській центральній котельні 
учасникам Днів були представлені 
презентації про новітні досягнення 
в цій галузі. Славутич ділився своїм 
досвідом та успішними практиками 
щодо розробки і реалізації проектів 
з раціонального використання 
енергоносіїв на локальному 
рівні. Змістовно прозвучала 
презентація Віктора Шевченка 
першого заступника міського 
голови Славутицької міської ради 
- «План Дій Сталого Енергетичного 
Розвитку Славутича». 

Детальніше на сайті АЕМУ.

http://enefcities.org.ua/novyny/u-hmelnytskomu-vidbulys-pershi-dni-stalo-energi/
http://enefcities.org.ua/novyny/dni-stalo-energi--v-slavutychi-proyshly-19-20-chervnya/
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Дні сталої енергії в наших містах (3)

Запоріжжя 
У рамках Європейської ініціативи 

«Угода мерів» за підтримки 
Проекту USAID «Муніципальна 
енергетична реформа в Україні» 
та АЕМУ у м. Запоріжжі з 16 по 
20 червня 2015 року проведено 
Дні Сталої Енергії, головною 
метою яких є популяризація 
ідей енергозбереження та 
енергоефективності.

Координатором заходів виступив 
департамент економічного 
розвитку міської ради. Разом з 
тим, підготовка заходів проходила 
за участю департаменту житлово-
комунального господарства,  
департаменту освіти і науки, 
молоді та спорту, управління 
культури і мистецтв міської ради, 
комунальних підприємств міста, 
вищих навчальних закладів,  
громадських організацій 
тощо.

Урочисте відкриття Днів 
Сталої Енергії відбулося 
16.06.2015 за участю першого 
заступника голови Державного 
агентства з енергоефективності 
та енергозбереження України 
Олексія Корчміта, консультанта 
проекту USAID «Муніципальна 
енергетична реформа» в Україні 
Вікторії Погорєлової, заступника 
голови Національної ради з питань 
створення та функціонування 
ОСББ, голови Асоціації ОСББ та 
ЖБК Дніпропетровської області 
Катерини Чижик, представників 
громадськості, навчальних 

закладів міста, виконавчих 
органів міської ради та інших.  
Активну допомогу Запоріжжю в 
організації і проведенні перших 
міських Днів сталої енергії під час 
Європейського тижня сталої енергії 
надала АЕМУ.  Так, Ірина Качинська, 
заступник директора департаменту 
економічного розвитку Запорізької 
міської ради, взяла участь у двох 
спеціальних тренінгах з цих  питань. 
Подібний тренінг пройшли також 
запорізькі активісти Громадянської 
мережі «Опора». 

Представник Асоціації Олег 
Гарасевич виступив під час 
круглого столу в Запорізькому 
національному університеті з 
презентацією, присвяченою 
глобальним аспектам енергетичної 
кризи, та взяв участь у прямому 
ефірі програми «Знак запитання» 
на  телеканалі «МТМ».

Детальніше на сайті АЕМУ.

Суми 
3-6 вересня Суми вперше 

проводили Дні сталої енергії. 
Захід відбувався в рамках 
проекту USAID «Муніципальна 
енергетична реформа в Україні» 
за організаційної підтримки АЕМУ 
та співпав у часі зі святкуванням 
360 річниці заснування міста над 
Пслом.

Урочисте відкриття Днів за 
участю міського голови Олександра 
Лисенка, керівника вищезгаданого  
проекту  USAID  Лоуренса Ґуда 

та представника АЕМУ Олега 
Гарасевича відбулось у центрі  
Сум перед пам’ятником Тараса 
Шевченка.  Під час церемонії були 
нагороджені працівники міської 
ради, які найбільше доклали рук 
до організації свята, а також юні 
переможці конкурсу  зі створення 
емблеми Днів (в конкурсі взяли 
участь 385 школярів!). Святкового 
настрою події додали  запальні 
виступи юних артистів. 

Того ж дня в приміщенні 
наукової бібліотеки Української 
академії банківської справи 
відбулась регіональна конференція 
«Енергоефективність – запорука 
сталого розвитку громади», 
центральним пунктом програми 
якої стала презентація  щойно 
розробленого Плану дій зі сталого 
енергетичного розвитку Сум.  

У парку ім. І. Кожедуба на 
фестивалі сталого розвитку “Sumy 
Energy Fest” діти змагались з 
виготовлення корисних речей з ПЕТ-
пляшок та частувались коктейлями 
зі свіжих фруктів, енергію для 
приготування яких виробляв 
«Енерговелосипед», створений 
спільно ГО «Центр європейських 
ініціатив» та БК «Фенікс». У 
школах міста пройшли тематичні 
заняття й виховні години з питань 
ощадного ставлення до енергії та 
перегляд фільмів на енергетичну 
й екологічну тематику, силами 
учнів було підготовлено відповідні 
стінгазети  і плакати. 

Детальніше на сайті АЕМУ.

http://enefcities.org.ua/novyny/dni-stalo-energi-v-zaporijji/
http://enefcities.org.ua/novyny/dni-stalo-energi-vpershe-zavitaly-do-sum/
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Дні сталої енергії в наших містах (4)

Дніпропетровськ 
У Дніпропетровську вперше з 
9 по 12 вересня проходили Дні 
Сталої енергії. Захід проводився 
за сприяння та при фінансовій 
підтримці АЕМУ в рамках 
«Практична модель розбудови 
спроможності органів місцевого 
самоврядування ефективно 
управляти енергією», здійснення 
якого стало можливим завдяки 
підтримці американського 
народу, наданій через USAID.

На урочисте відкриття заходу 
завітав керівник проекту 
“Муніципальна енергетична 
реформа в Україні” Ларрі Гуд. «Дні 
Сталої енергії  один із заходів для 
реалізації проекту муніципальної 
енергетичної реформи. Вони 
запроваджуються для того, 
щоб спонукати людей знизити 
споживання паливно-енергетичних 
ресурсів шляхом реалізації заходів 
з підвищення енергоефективності 
в комунальному господарстві, 
житловому секторі та у роботі 
промислових підприємств» - 
значив Ларрі Гуд.

За словами першого заступника 
міського голови Анатолія  
Крупського, міська влада 
виділяє кошти на втілення 
енергозберігаючих заходів у місті. 
«Цього року у бюджеті міста на 
ці цілі передбачено близько 5 
мільйонів гривень. Плануємо на 
найближчій сесії міської ради 
виділити ще 30 мільйонів гривень 
на установку лічильників у житлових 

будинках комунальної власності. 
Окрім того, місто підписало 
угоду з Європейським банком 
реконструкції та розвитку на 20 
мільйонів євро на запровадження 
енергоефективних технологій у 
бюджетній сфері. Зокрема, ці кошти 
планується витратити на заміну  
обладнання для опалення будівель 
дитячих садків, встановлення там 
енергозберігаючих ламп та заміну 
металопластикових вікон», - сказав 
Анатолій Крупський.

Загалом, програма була насиченою 
різноманітними заходами. Так, на 
Європейській площі розташувалось 
наметове містечко представників 
організацій та підприємств, які 
проводили роз’яснювальну 
роботу у різних напрямках 
енергозаощадження. Члени 
Громадянської мережі ОПОРА 
були одними з ініціаторів цієї 
просвітницької кампанії. нашого 
сьогодення».

Детальніше на сайті АЕМУ.

Рівне
На виконання зобов’язань 

підтримки Європейської 
ініціативи «Угода Мерів», за 
підтримки АЕМУ в рамках проекту 
«Практична модель розбудови 
спроможності органів місцевого 
самоврядування ефективно 
управляти енергією» (Проект US-
AID «Муніципальна енергетична 
реформа в Україні») в м. Рівному 
вперше відбулися Дні сталої 
енергії.

В підготовці до цих Днів були 
залучені керівники виконавчих 
органів Рівненської міської ради, 
комунальних підприємств міста, 
громадські організації тощо.

Дні сталої енергії у Рівному 
проходили три дні (16 - 19 
вересня 2015 року) й охоплювали 
проведення майстер-класів, 
виставок, конференцій. 

Дні сталої енергії розпочалися 
в середу, 16 вересня з прес-
конференції, яка проходила 
в залі засідань Рівненського 
міськвиконкому. Учасниками 
заходу стали представники 
Рівненської міської ради, 
управління економіки, Асоціації 
«Енергоефективні міста України», 
а також активісти Громадянської 
мережі ОПОРА та Екоклубу.

Міський голова Рівного 
Володимир Хомко розповів 
про важливість проведення 
Днів сталої енергії та існуючі 
Програми підтримки населення. 
Зокрема, Рівне працює у рамках 
«Муніципальної енергетичної 
реформи», а також існує Програма 
«50/50», в межах якої 50 % вартості 
відшкодовується містом на прилади 
обліку тепла та 50 % – на утеплення 
житла. Також було зазначено, що 
ця Програма буде поширена на 
всі без виключення будинки для 
їхньої модернізації, у тому числі й 
на заходи енергозбереження.

Детальніше на сайті АЕМУ.

http://enefcities.org.ua/novyny/u-dnipropetrovsku-vpershe-startuvaly-dni-stalo-energi/
http://enefcities.org.ua/novyny/u-rivnomu-vpershe-vidbulysya-dni-stalo-energi/
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Почався проект «Збережи енергію!», розроблений з Ґете-Інститутом
Значення теми енерго-

ефективності з дня на день 
зростає, особливо в Україні. Про це 
свідчить той факт, що нею сьогодні 
займаються не лише фахівці – 
енергоменеджери, інженери, 
консультанти або підприємці –, але 
також інші зацікавлені сторони, 
раніше необізнані з енергетичною 
проблематикою.

Найсвіжішим прикладом 
цього може слугувати тренінг, 
організований спільно Гете-
Інститутом (німецькою культурною 
асоціацією) та АЕМУ 21-23 вересня 
в Києві в рамках проекту “Engagier 
dich! – Збережи енергію!”. Зокрема, 
його учасниками стали вчителі 
німецької мови з різних куточків 
України, які досі переймались 
головно вдосконаленням 
мовних навичок своїх учнів, а 
тепер стануть «посланцями» 
енергоефективності.

Основна ідея проекту “Engagi-
er dich! – Збережи енергію!”, 
створеного спільно Гете-
Інститутом та  АЕМУ, – це 
підвищення обізнаності щодо 
енергоефективності в Україні,  
просування ідей громадянського 
суспільства серед молодіжної 
аудиторії, а також стимулювання 
інтегрованого вивчення німецької 
мови та інших предметів. Для 
цього влітку 2015 р. школи з усієї 
України було запрошено викласти 
власні ідеї та бачення стосовно 
покращення енергетичної ситуації 
у себе в школі та довкіллі – 
німецькою мовою, звичайно.

Журі отримало виняткову 
кількість  пропозицій (45!) та мало 
важке завдання з вибором з-поміж 
них чотирьох найкращих.  У 
підсумку, конкурс виграли: гімназія 
№ 1 з Черкас, школа «Надія» зі 
Львова, ліцей № 149 з Кривого 
Рогу та школа № 40 з Києва. З 
кожної з цих шкіл на тренінг до 

Києва запросили одного вчителя 
німецької мови та одного вчителя 
іншого предмету. До них заступник 
директора  Ґете-Інституту Україна 
Сюзан Бекер і її колеги, а також 
два представники АЕМУ – Олег 
Гарасевич і Кіліан Шуберт. 
Тренінг провела Альмут Таран з 
Незалежного Інституту екологічних 
проблем в Берліні (UFU).

На чому зосередився тренінг? 
Вчителів та інших учасників 
було забезпечено цілим 
набором інтерактивних методів 
та інструментів на допомогу 

у проведенні розумних, 
інтерактивних і цікавих уроків 
у школах. Одним із базових 
елементів для інтерактивного 
навчання, представленим п. Таран, 
був “Energiekiste”, невелика валіза, 
наповнена великою кількістю 
малих технічних інструментів, 
як-от: термометри, люксметри, 
радіоприймач, що працює на 
сонячній енергії або малі електричні 
кола для експериментування.

Тож школярі не лише слухатимуть 
змістовні речі про енергію, але й 
стануть активними учасниками, 
експериментуючи, досліджуючи 
та самостійно діючи. Для цього у 
школах буде проведено спеціальні 
проектні дні, під час яких учні і 
вчителі зможуть продемонструвати 
весь свій науковий і творчий 
потенціал поза щоденними 
уроками. 

Семінар завершився внеском п. 
Гарасевича і п. Шуберта з АЕМУ, 
а також презентаціями вчителів, 
у яких вони показали плани 
майбутніх проектних днів у своїх 
школах, продемонструвавши таким 
чином, як багато вони навчились за 
попередні три дні.

Після цього тренінгу у проекті 
“Engagier dich! – Збережи 
енергію!” мають бути зроблені ще 
два важливих кроки: вже згадані 
проектні дні у школах, заплановані 
на жовтень, та підсумкові 
інформаційні дні в містах, звідки 
школи, й координовані АЕМУ, у 
листопаді.
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АЕМУ навчала представників міст готувати інвестиційні проекти
В рамках реалізації проекту 

«Практична модель розбудови 
спроможності органів місцевого 
самоврядування ефективно 
управляти енергією», здійснення 
якого стало можливим завдяки 
підтримці американського 
народу, наданій через USAID, 
АЕМУ 9-10 вересня цього року 
організовувала тренінг для 
представників міст – учасників 
проекту на тему «Практичні 
аспекти щодо написання 
інвестиційних пропозицій на 
отримання фінансування для 
реалізації проектів у сфері 
енергоефективності».

Метою тренінгу було навчити 
представників міст готувати 
інвестиційні пропозиції, 
здійснювати пошук донорів для 
отримання фінансування, що 
дозволить реалізовувати Плани дій     
сталого енергетичного розвитку 
(ПДСЕР) у містах. Варто зазначити, 
що міста проявили високу 
зацікавленість до даного тренінгу, 
про що свідчила велика кількість 
учасників від міст.

В перший день Віталій Волков – 
керівник проекту МЕРП розповів 
про основні етапи реалізації 
проекту «Практична модель 
розбудови спроможності органів 
місцевого самоврядування 
ефективно управляти енергією». 
Про теоретичні аспекти підготовки 
інвестиційних пропозицій та 
пошуку джерел фінансування своїм 
досвідом поділився директор 
Агенції місцевого економічного 

розвитку Бурштина - Олександр 
Бабій, котрий має 8 років досвіду 
у сфері місцевого розвитку та 
підтримки підприємництва, 
бізнес-тренер, підприємець. Автор 
семінарів, тренінгів та інструментів 
для розвитку неприбуткових 
організацій та соціальних 
підприємств. Після обіду керівник 
проектів та програм, експерт із 
захисту довкілля АЕМУ Олена 
Вітрак ознайомила учасників із 
он-лайн каталогом донорських та 
інвестиційних ресурсів, а також 
наголосила на плані роботи 
по підготовці інвестиційних 
пропозицій для того, щоб міста 
ефективно представили їх у 
листопаді перед донорами та 
отримали фінансування. «Кожне 
місто в цьому каталозі знайде 
свій ресурс і реалізує свій проект, 
цим самим внісши свою лепту 
у реалізацію практичної моделі 
сталого енергетичного розвитку 
громади» - зазначила Олена 
Вітрак.

На другий день фінансовий 
експерт АЕМУ Оксана Фур 
розповіла про свій досвід у 
заповненні анкети першочергової 
оцінки інвестиційних проектів 
та учасники тренінгу мали змогу 
попрацювати у робочих групах та 
попрактикуватись заповнювати 
такі анкети. У розділі «Служба 
підтримки» учасники мають змогу 
ознайомитись із Посібником з 
підготовки проектних пропозицій, 
який допоможе їм при підготовці 
інвестиційних проектів.

Після обіду 10 вересня до нас 
завітали представники 4 банків, 
АТ «Укрексімбанк»,Укргазбанк, 
Банк Львів, АТ «Ощадбанк», котрі 
взяли участь у круглому столі 
та представили свої кредитні 
програми для реалізації проектів 
у сфері енергозбереження. 
Представники міст мали змогу 
задати свої запитання щодо 
механізмів кредитування 
енергозберігаючих проектів та 
подискутувати з банкірами на тему 
усунення існуючих бар’єрів на етапі 
надання  фінансування. Св”ятослав 
Павлюк, віднедавна представник 
«Асоціації «Енергоефективні міста 
України» в Києві , котрий був 
модератором даного круглого 
столу побажав всім учасникам 
плідної співпраці та успішної 
реалізації проектів у сфері 
енергозбереження. 

Протягом двох днів учасники 
мали змогу насититись цікавими 
та корисними для них знаннями, 
обмінятись своїм досвідом та 
навчились готувати інвестиційні 
проекти та здійснювати пошук 
фінансових ресурсів для реалізації 
проектів у сфері енергозбереження. 
АЕМУ підготувала он-лайн каталог 
донорських та інвестиційних 
ресурсів. Кожне місто в цьому 
каталозі знайде свій ресурс. У 
розділі «Служба підтримки» 
учасники мають змогу 
ознайомитись із Посібником з 
підготовки проектних пропозицій, 
який допоможе при підготовці 
інвестиційних проектів.

http://enefcities.org.ua/biblioteka/donorski-resursy/
http://enefcities.org.ua/diyalnist/slujba-pidtrymky/
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Як заробити мільйон за 100 днів
В рамках реалізації проекту 

«Практична модель розбудови 
спроможності органів місцевого 
самоврядування ефективно 
управляти енергією», здійснення 
якого стало можливим завдяки 
підтримці американського 
народу, наданій через USAID, 
Асоціація «Енергоефективні міста 
України» 17-18 вересня цього 
року організовувала тренінг 
для представників громадських 
організацій – партнерів АЕМУ 
та учасників проекту на тему 
«Мільйон за 100 днів: як 
залучити кошти та надати цінні 
послуги». 

Метою тренінгу було поширення 
досвіду у написанні грантових 
заявок, пошуку донорів та наданні     
цінних послуг. В часі тренінгу 
своїм досвідом ділився директор 
Агенції місцевого економічного     
розвитку Бурштина - Олександр 
Бабій, котрий має 8 років досвіду 
у сфері місцевого розвитку та 
підтримки підприємництва, 
бізнес-тренер, підприємець. Автор 
семінарів, тренінгів та інструментів 
для розвитку неприбуткових 
організацій та соціальних 
підприємств.

Варто зазначити, що громадські 
організації проявили високу 
зацікавленість до даного тренінгу, 
участь у тренінгу взяло понад 
20 представників громадських 
організацій з Києва, Львова, 
Тернополя, Запоріжжя, Луцька, 
Херсона, Сум, Кривого Рогу, 
Вознесенська та Добропілля. 

В перший день Олександр Бабій 
розповів учасникам про методики 
підготовки успішних проектів, 
кращі практики та взірці заявок, 
джерела інформації, про те, як 
донор оцінює нашу спроможність, 
внутрішні та зовнішні чинники, 
як стати сильнішим через 
партнерства. Після обіду учасники 
довідалися як ефективно готувати 
звіти, політики та процедури 
організацій, тренер розкрив їм 5 
секретів успішного організаційного 
розвитку та запропонував 3 готові 
політики для ГО.

На завершення першого дня, 
учасники мали змогу ознайомитись 
із Львовом та взяти участь у 
пішохідній екскурсії по центральній 
частині міста.

На другий день були розкриті 
питання як сформувати портфель 
цінних послуг, як ефективно 
просувати свою організацію 
через медіа та ЗМІ, як знайти 
та втримати фахівців та як 
шукати таланти у малих містах. 
Учасники тренінгу мали змогу 
попрацювати у робочих групах та 
попрактикувались у зацікавленні 
міської влади співпрацювати 
з ГО для вирішення проблем 
у сфері енергоефективності та 
енергозбереження. У розділі 
«Служба підтримки» учасники 
мають змогу ознайомитись із 
Посібником з підготовки проектних 
пропозицій, який допоможе їм при 
підготовці інвестиційних проектів 
з матеріалами по днях енергії 
та із донорськими ресурсами, 

які забрані в розділі «Донорські 
ресурси». Кожен в цьому каталозі 
знайде свій ресурс і реалізує свій 
проект, цим самим внісши свою 
лепту у реалізацію практичної 
моделі сталого енергетичного 
розвитку громади.

Після обіду керівник проектів та 
програм, експерт із захисту довкілля 
АЕМУ Олена Вітрак ознайомила 
учасників із розробленою АЕМУ 
моделлю співпраці Асоціація 
«Енергоефектинві міста 
України» - місто – громадська 
організація, яка дозволить 
налагодити довготривале 
партнерство у підвищенні 
інформованості всіх цільових груп 
з питань енергоефективності та 
енергозбереження.

18 вересня до нас завітав 
представник Європейського центру 
солідарності з Гданська (Польща), 
який представив свою організацію 
та був зацікавлений у налагодженні 
партнерства з громадськими 
організаціями з України.

Протягом двох днів учасники 
мали змогу насититись цікавими 
та корисними для них знаннями, 
обмінятись своїм досвідом та 
налагодити корисні контакти, які 
в майбутньому зможуть вилитись 
у спільні заходи та проекти. За 
словами учасників тренінгу, він 
був для них цікавим, корисним та 
інформативним, напрацьовано 
чудові та корисні зв’язки, які 
матимуть продовження.
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Команда АЕМУ працювала над розвитком власного потенціалу
В рамках реалізації проекту 

«Практична модель розбудови 
спроможності органів місцевого 
самоврядування ефективно 
управляти енергією», здійснення 
якого стало можливим завдяки 
підтримці американського народу, 
наданій через USAID, команда 
Асоціації «Енергоефективні міста 
України» з 17 по 19 серпня цього 
року взяла участь у Тренінгу для 
Тренерів. 

Тренінг проводив  міжнародний 
тренер, консультант Андрій 
Нечипорук, який провів понад 
30 тренінгів для тренерів трьох 
рівнів  в Україні, Білорусії, Росії, 
Польщі, Литві, Грузії, Азербайджані 
та Узбекистані як для тренерів-
початківців так і для досвідчених 
тренерів.

Метою тренінгу було надання 
знань та напрацювання практичних 
навичок  проведення тренінгів 
представниками Асоціації 
«Енергоефективні міста України» 
для подальшої роботи з учасниками 
програм та проектів Асоціації. 
Протягом трьох днів учасники 
мали змогу насититись цікавими 
та корисними для них знаннями 
щодо стилю та особливостей 
навчання дорослих, навиків 
роботи з різними аудиторіями, 
різноманітних методик роботи з 
аудиторією. Учасники працювали 
в формі динамічних змін ролей та 
були повністю задіяні в проведенні 
тренінгу. В процесі тренінгу 
учасники отримали досвід роботи 
в тренерських командах, а також 
виконували різноманітні функції в 
цих командах. 

Навчання під час тренінгу 
проводилось з використанням 
різноманітних інтерактивних 
методик: робота в групах, 
різноманітні форми дискусій, 
рольові ігри, аналіз конкретних 
ситуацій, практичне проведення 
занять та інших.

Програма тренінгу була дуже 
насиченою, всі учасники отримали 
знання і навики, які вони будуть 
використовувати у своїй роботі.  
Загалом, на думку учасників, 
тренінг пройшов у позитивній 
атмосфері, цікаво і динамічно з 
користю для всіх. Учасники також 
відмітили високу професійну 
підготовку тренера та його стиль 
роботи на тренінгу.
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Звіт про використання коштів міських бюджетів на енергоефективність 
та придбання енергоресурсів
Експертами Асоціації «Енергоефективні міста України» підготовлено другий річний звіт щодо використання коштів 
міських бюджетів на енергоефективність та придбання енергоресурсів. Звіт охоплює інформацію отриману з міст 
за період 2011 (2012) – 2014рр.

Метою даного дослідження є визначення рівня ефективності енергоспоживання, енергопланування та зменшення 
викидів СО2 в містах-членах Асоціації «Енергоефективні міста України» та містах-підписантах Угоди Мерів.

Автори сподіваються, що дана публікація стане стимулом до генерування нових ідей щодо напрацювання оптимальної 
для кожного міста системи моніторингу споживання енергоресурсів та запровадження нових підходів до обліку 
видатків на енергію. У свою чергу, така система стане путівником при розробці та впровадженні політики сталого 
енергетичного розвитку міст.  

З електронною версією  можна ознайомитись на сайті АЕМУ: www.enefcities.org.ua

В середньому у містах (в аналізованій вибірці охоплено 41 
місто) видатки на заробітну плату займають 50%, на закупівлю 
енергоресурсів 7%. Розмір заробітної плати працівників 
бюджетної сфери регулюється нормативно-правовими актами 
і тому зазвичай місто не має змоги суттєво збільшувати чи 
зменшувати величну цих видатків, можливо лише проводити 
оптимізацію мережі бюджетних закладів. У той же час, 
міста потребують коштів для виконання поточних завдань 
по забезпеченню якісного проживання мешканців міста – 

прибирання вулиць, озеленення, освітлення тощо. Це все відноситься до інших видатків. 

Питома вага видатків на закупівлю енергоресурсів з бюджету 
міста: найбільше значення показника у місті Сєверодонецьк 
10,4%, найменше значення у місті Южноукраїнськ 2,9%. На 
першому графіку наведено 6 міст і з найменшим значенням 
показника, на другому графіку – 6 міст із найбільшим. У таблиці 
- міста із середнім значенням даного показника.

Отже, вагомим шляхом для збільшення інших видатків, 
а відповідно якісного обслуговування мешканців міста, 

залишається зменшення видатків на закупівлю енергоресурсів для бюджетних установ. Таким чином також 
забезпечується ефективне використання енергоресурсів містом і зменшення викидів СО2.

Сьогоднішнє бюджетне законодавство дає можливість акумулювати кошти для розвитку (особливо це важливо саме 
для малих міст) завдяки поступленню єдиного податку. Майно і земля громади, від продажу якого місто отримує 

кошти для розвитку не є безкінечним. Тому надзвичайно 
важливо розуміти ефективність вкладення таких коштів. Чим 
вища питома вага видатків на заходи з енергозбереження у 
капітальних видатках міста тим більший повинен бути ефект 
економії споживання енергоресурсів.

Частка видатків на заходи енергозбереження у загальній 
структурі капітальних витрат: найбільше значення показника у 
місті Конотоп 88,3%, найменше значення у місті Чернігів 0,1%. 
На першому графіку наведено 6 міст і з найменшим значенням 
показника, на другому  графіку – 6 міст із найбільшим. У таблиці 
- міста із середнім значенням даного показника.

У випадку забезпечення ефективного планування видатків 
на закупівлю енергоресурсів (з врахуванням повної 
енергетичної інвентаризації бюджетних будівель на предмет 
енергоспоживання), свідомого ефективного і ощадного 
споживання енергоресурсів, першочергового проведення 
ремонту найбільш енергозатратних будівель, можливо 

досягнути найбільш оптимальної частки видатків на енергоресурси. 

Виконавча дирекція Асоціації «Енергоефективні міста України» не несе відповідальність за дані, подані 
відповідальними особами від міст. З оригіналами заповнених містами анкет, використаних у даному звіті можна 
ознайомитись в офісі АЕМУ.

http://www.enefcities.org.ua 
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Сьогодні Твоя душа вирушить у засвіти… Ми ж не кажемо «Прощай!».

Бо в кожному з нас весело палахкотить, розсипаючи іскри довкола, якась 
часточка Тебе – Твого  незламного оптимізму, завзяття до праці й науки, 
щедрості й великодушності, простоти й довірливості, синівського почуття 
обов’язку перед  Україною та Землею.

Бо розпочате Тобою живе й набирає обертів.

Бо коли нам щось вдаватиметься, знаємо, Ти неодмінно всміхнешся 
Звідти.

Твої друзі й колеги

Анатолій Степанович Копець
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Свіжі публікації від АЕМУ 
О.Р. Гарасевич                                                                

Енергетичний «лікнеп» як запорука заможної 
громади і здорового довкілля: Порадник для 
організаторів міських Днів сталої енергії. – 
Львів: «IDEA Studio», 2015. – 16 с.

Порадник підготовлено Асоціацією 
«Енергоефективні міста України» в рамках 
Проекту USAID «Муніципальна енергетична 
реформа в Україні». Його адресовано органам 
місцевого самоврядування, які вирішили 
долучитись до загальноєвропейського руху з 
формування в широкого загалу нової культури 

споживання енергії з огляду на вичерпання традиційних енергоносіїв і 
глобальну зміну клімату, започаткувавши у своїх громадах так звані Дні 
сталої енергії.

Завдання Днів – допомогти масовому споживачу енергії позбутись 
дотеперішніх ілюзій і згубних поведінкових стереотипів, запропонувавши 
йому натомість практичні методи ощадного й ефективного використання 
енергії, в т.ч. з відновлюваних джерел. Кінцева мета – перетворити членів 
громад на свідомих союзників влади  у справі докорінної перебудови 
місцевих економік і їхнього енергетичного сегменту на засадах сталого 
розвитку.

Порадник знайомить з порядком організації і проведення міських Днів 
сталої енергії та пропонує як ідеї для подальшого творчого розвитку, так і 
конкретні практичні поради, що базуються на багатому досвіді організаторів 
Днів в Україні та поза її межами.

О.Р. Гарасевич

Що необхідно знати, замовляючи 
енергоаудит: Порадник для органів місцевого 
самоврядування. – Львів: «IDEA Studio», 2015. – 
20 с.: іл.

Порадник підготовлено Асоціацією 
«Енергоефективні міста України» в рамках 
Проекту USAID «Муніципальна енергетична 
реформа в Україні». Його адресовано органам 
місцевого самоврядування, а саме: підрозділам 
виконавчої влади, відповідальним за об’єкти 
житлового, комунального та соціально-
культурного призначення; та керівникам 

бюджетних установ і організацій, де планують провести енергоаудит.

Мета порадника – дати загальне уявлення про порядок організації 
і проведення енергоаудиту та забезпечити замовника практичними 
порадами, як оптимізувати співпрацю з енергоаудитором в місці проведення 
аудиту задля отримання найкращого результату.

За основу при написанні порадника взято міжнародний стандарт ISO 
50002 «Енергетичні аудити. Вимоги з інструкцією щодо застосування» (ISO 
50002:2014 Energy audits – Requirements with guidance for use), який з’явився 
торік.

5.-12.10.2015 
Дні Енергії в м. Херсоні

6-9.10.2015 
Осінній будівельний форум та 
Форум енергоефективності в м. 
Львові

8.-9.10.2015 
Міжнародний Економічний Форум 
в м. Львові

9.10.2015 
Громадський форум «Сталий 
розвиток міст: зелені технології 
та енергоефективні будівлі» в м. 
Запоріжжі

10.-13.11.2015 
VІI Міжнародний інвестиційний 
бізнес-форум з питань 
енергоефективності та 
відновлюваної енергетики в м. 
Києві

12.-16.10.2015 
Проектні дні у школі “Надія” в м. 
Львові в рамках проекту “Engagier 
dich! – Збережи енергію!”

12.-19.10.2015 
Проектні дні Першої міської 
гімназії  в м. Черкасах в рамках 
проекту “Engagier dich! – Збережи 
енергію!”

13.-16.10.2015 
Проектні дні у школі № 40 в м. 
Києві в рамках проекту “Engagier 
dich! – Збережи енергію!”

16.-18.10.2015 
Дні Енергії в м. Тернополі

19.-22.10.2015 
Проектні дні у Криворізькому 
гуманітарно-технічному ліцеї в 
рамках проекту “Engagier dich! – 
Збережи енергію!”

Оголошення


