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АЕМУ працює над 
посиленням участі 
громадянського 
суспільства в Угоді 
Мерів Випускний у Школі Енергії>>> 

Також у цьому номері:

Новий досвід та плани 
на майбутнє – підсумки 
конференції АЕМУ
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Новий досвід та плани на майбутнє – підсумки конференції  
Асоціації «Енергоефективні міста України»
13-14 червня в Луцьку, в рамках 
проведення Європейського тижня 
сталої енергетики, відбулася Х 
міжнародна конференція Асоці-
ації “Енергоефективні міста Украї-
ни” на тему “Угода мерів: нові го-
ри зонти і можливості”. 

Вона зібрала близько 250 делегатів 
з усієї країни та з-за кордону - 
міських голів та їх профільних 
заступників з міст-членів АЕМУ, 
підписантів Угоди мерів, експертів 
в сфері енергоефективності, пред-
ставників міжнародних донорських 
та фінансових організацій, великих 
світових і європейських програм, 
і проектів, зокрема - Програми ЄС 
“Угода мерів - Демонстраційні про-
екти” (COM-DEP), нового про екту 
ЄС для країн Східного Партнерства 
“Угода мерів - Схід-2” (COM-East-2), 
USAID, GIZ, NEFCO, IFC.

З привітальними словами до уча-
сників звернулися міський голо-
ва Луцька Микола Романюк, за-
сту пник голови Волинської ОДА 
Сергій Кошарук, експерт з енерго-
ефективності від Європейської 
Комісії Групи підтримки Євро-
союзу для України Кжиштоф Геру-
ль ський, керівник проекту GIZ 
«Енергоефективність у громадах» 
Крістіана Хагенедер, керівник 
проекту USAID «Муніципальна 
енер ге тична реформа в Україні» 
Діана Корсакайте, керівник проекту 
Міжнародної Фінансової Корпо-
рації (IFC) «Енергоефективність у 

жит  ло  вому секторі України» Софія 
Лінн, керівник команди проекту 
ЄС « Угода Мерів-Схід ІІ», старший 
проектний менеджер Асоціації 
«Енерджі Сітіз» Крістоф Фрерінг та 
президент АЕМУ, міський голова 
Долини Володимир Гаразд.

У своєму виступі міський голова 
Микола Романюк зазначив, що 
Луцьк активно співпрацює з 
міжна родними донорськими та 
фінансових організаціями і на сього-
д нішній день вже багато зроблено 
у сфері енергозбереження і енерго-
ефективності в місті. Міська казна 
планує отримати більше мільярда 
гривень на енергоефективні захо-
ди, з яких 330-350 мільйонів гри-
вень – грантові кошти.

“Сьогодні можна критикувати уряд 
і все, що завгодно, але місцевий 
досвід показує, що можна 
працювати. Якщо ми будемо 
плакатися постійно, що закону 
немає, нічого доброго не вийде. 
Потрібно брати й робити. Висока 
ціна на енергоносії стимулює нас 
залучати інвестиції, зменшувати 
їх споживання в містах, шукати 
дешевші, альтернативні джерела 
енергії. На Півночі, Заході, напри-
клад, це перехід на тверде паливо, 
сонячна та вітрова генерація, яка 
є абсолютно окупною. Якщо місто 
підійде комплексно до цього питан-
ня, то воно має шанс за кілька років 
отримати серйозні результати. 
Проект дає можливість і підтримку 

містам, які готові працювати і 
впроваджувати в себе нові можли-
вості для енергозберігання”, – 
зазна чив президент Асо ціа ції 
«Енергоефективні міста України» 
Володимир Гаразд.

Софія Лінн зауважила, що для того, 
щоб населення здійснювало мо-
дернізацію свого житла, потрі б но 
залучати комерційні банки.

“Банки даватимуть кредити 
під вигідні відсотки, а місто та 
держава повинні цьому сприяти 
та допомагати, але не робити цю 
роботу за власника. Ви, як власник 
житла, повинні брати ініціативу 
в свої руки. Беріть кошти і робіть 
модернізацію у своєму домі”, – 
зауважила експерт.

З презентацією проекту «Школа 
енергії» - як успішний приклад 
українсько-німецького співробітни-
цтва, що реалізується Асо ціа цією 
«Енергоефективні міста України» 
за під трим ки проекту «Створення 
енерге тичних агентств в Україні» 
виступили Роберт Кюнне – директор 
проекту «Створення енергетичних 
агентств в Україні» GIZ, та Кіліан 
Шуберт – керівник проекту «Школа 
енергії», АЕМУ.

Ключовою подією першого дня 
стало засідання «Енергетичне та 
мережеве партнерство», в часі 
якого були підписані меморандуми 
про співпрацю між містами 
Луцьк-Люблін, Луцьк-Брест та 
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сер ти фікати про тісну співпрацю 
у сприянні розвитку громад 
та об’єд нанні зусиль і пошуку 
можливостей для забезпечення 
сталого енергетичного розвитку 
міст України та Одеської області 
в рамках Угоди мерів для кліма ту 
та енергії між Асоціацією «Енерго-
ефективні міста України» та Асоціа-
цією Енерджі Ситіз (Франція), Асо-
ціа цією «Енергоефективні міста 
України» та КП Бюро регіональ-
ного роз ви тку Одеської обласною 
радою

Мережева співпраця дозволяє 
нам брати участь у міжнародних 
консорціумах для впровадження 
спільних міжнародних проектів, 
обмінюватись досвідом, іннова-
ціями, інформа цією про норма-
тивні акти, які суттєво допомагають 
впровадженню проек тів з енерго-
ефективності, така співпраця підси-
лює механізми долу чення до Угоди 
мерів та Асо ціа ції «Енергоефективні 
міста України», покращує взаємини 
між містами та країнами.

Як зазначив перший заступник 
міського голови Луцька Тарас Яко в-
лев, міська рада є активним членом 
Асо ціа ції «Енергоефективні міста 
України» ще з 2009 року.

“У рамках співпраці ми вже дуже 
багато впровадили проектів з ЄБРР, 
НЕФКО та іншими. Ми сьогодні 
проводимо конференцію, в якій 
беруть участь більше ніж 50 міст-
учасників, експертів. Співпрацюємо 
зі Львовом, Івано-Франківськом. 
Сьогодні будемо підписувати 
договір про співпрацю з містом 
Люблін (Республіка Польща) і 
містом Брест (Республіка Білорусь). 

Це наші міста-партнери і спільно 
з ними будемо впроваджувати 
енерго зберігаючі технології”, – 
розповів чиновник.

На завершення першого дня кон-
фе ренції було проведено  Зага льні 
збори Асо ціа ції «Енергоефективні 
міста України», в часі яких прий-
нято 16 нових міст-членів АЕМУ, 
серед них: Конотоп, Сватове, Туль-
чин, Краматорськ, Запоріжжя, Жов-
ква, Глибоке, Баштанка, Чорт ків, 
Чу гуїв, Пологи, Гадяч, Із маїл, Суми, 
Вол новаха, Гнівань. Виконавчий 
дире ктор АЕМУ Андрій Кирчів про -
звітував про діяльність Асо ціа ції 
«Енергоефективні міста України» у 
2015 році та поділився планами на 
2016 рік.

Паралельно відбулася стартова 
нарада учасників проекту «Підви-
щен ня рівня участі громадян ського 
суспільства в Угоді Мерів».

Одним з ключових подій другого 
дня стало засідання секції Про-
грами COM-DEP “Вуличне освітлен-
ня і термомодернізація буді  вель: 
практичний досвід і пер спе к-
тиви”, яка зібрала понад чоти рьох 
десятків учасників. На заході 
експер ти і представники міст-учас-
ників Програми COM-DEP обго-
ворювали проміжні результати 
реа лі зації проектів, можливості 
під вищення їх ефективності, суча-
сні підходи і перспективи їх впро-
вадження в рамках програми. 
Крім цього, відбулася спільна 
прес-конференція програми COM-
DEP і проекту COM-East-2, під час 
якої інформацією про плани та 
реалізації обох програм розповіли 
їхні лідери команд - Ян Едвін 

Ваандерс і Крістоф Фрерінг, а 
також мери міст Долина та Ме на - 
Володимир Гаразд і Геннадій При-
маков. Доповнив виступи і коме-
нтарі ключовий експерт про грами 
COM-DEP Максим Верещак.

Протягом другого дня конференції  
учасники проекту «Підвищення рі-
в  ня участі громадянського суспі ль-
ства в Угоді Мерів», опрацьо  вували 
інстру менти залу чення громади до 
прий няття упра влін ських рішень в 
Угоді мерів та спільно визначили 
цільові групи і напрацювали по-
пе   ред ній план роботи з гро мадя-
нським суспільством. Пов   ний зал 
учасників на паралельній сесії 
«Жи т  ловий сектор – ключовий 
еле    мент успішного впровадження 
Угоди мерів» засвід чив про велику 
увагу до цього сек тору з боку орга-
нів місцевого само в рядування. 
Серед важливих питань, які обгово-
рювались в часі заходу – ефе  к тивна 
діяльність ОСББ в су   ча  сних умовах 
та особливості за ко нодавчої бази 
з цих питань і най свіжіші проекти 
законів, які  знаходяться на порядку 
ден ному.

На завершення учасники мали змо-
гу відвідати с. Михлин неподалік 
від Луцька та переконатися, що 
все в наших руках. У цьому невели-
чкому селі з населенням в 500 
мешканців в рамках проектів тран-
скордонної співпраці здійсне но 
капітальний ремонт примі  щень с/р 
та будинку культури, вста новлено 
вітрогенератор потуж ні стю 6 кВт 
та сонячну станцію потужністю 
6,7 кВт. Ось це і є реаль ним прик-
ладом енерге тич них реформ на 
місцях.

Учасники та гості конференції у 
своїх відгуках наголошували на 
цікавій, інтенсивній та винятково 
пізнавальній програмі заходу і 
висловили одностайне побажання 
проводити якомога більше поді-
бних зустрічей. Адже тільки 
спілкування, обмін досвідом та 
спільні зусилля дають змогу гідно 
відповісти викликам, що постають 
перед нашим суспільством і 
краї ною в контексті справжньої 
енергетичної незалежності.

Відеоролик з конференції Ви 
можете переглянути на офіційному 
каналі АЕМУ на YouTube.

https://youtu.be/2vW5VYh_Q38


4

Вісник Асоціації “Енергоефективні міста України” – 2016

Європейський тиждень сталої енергетики – 2016 у обласному центрі 
Волині
Змінити ставлення українців до 
споживання енергії, надати їм 
можливість осмислити енерге-
тичний потенціал країни, а відтак 
змотивувати ощадно викорис-
товувати джерела енергії. Саме 
це є основними цілями, що ста-
вили перед собою організатори 
Європейського тижня сталої енер-
гетики – 2016, котрий проходив з 
12 до 17 червня у Луцьку.

На відкриття заходу, що відбулося 
на Театральному майдані міста, 
завітали представники міжнарод-
них установ та організацій, міські 
голови із різних областей України. 
Серед них, зокрема, керівник 
відділу «Енергетика, транспорт та 
навколишнє середовище» Пред-
став ництва Європейського Союзу 
в Україні Вальтер Треттон, керівник 

проекту USAID «Муніципальна 
енер гетична реформа в Україні» 
Діана Корсакайте, президент Асо-
ціації «Енергоефективні міста 
Укра їни» міський голова Долини 
Володи мир Гаразд та інші.

Долучився до офіційного старту 
Європейського тижня сталої 
енергетики – 2016 і заступник 
голо ви обласної державної адміні-
страції Сергій Кошарук. Привітавши 
всіх учасників заходу від імені 
керівника найвищої виконавчої 
гілки влади області Володимира 
Гунчика з визначною подією, він 
наголосив:

– Ми з готовністю та вдячністю 
прий маємо допомогу, досвід, знан-
ня – все те, що сьогодні Європей-
ський Союз, в особі Європейської 

Комісії та інших інституцій, передає 
Україні.

Поруч із тим, підкреслив Сергій 
Дмитрович, на сьогодні напрямок 
енергоефективності визначений 
держа вою як один із пріоритетних. 
Відтак у розробленій волинською 
владою Стратегії розвитку області 
до 2020 року одними з ключових 
напрямків є сталий розвиток та 
місцева енергетика.

Окремо заступник голови облдер-
жадміністрації подякував за вкрай 
важливу й необхідну підтримку 
між  на  родним фінансовим органі-
заціям, експертному колу й науков-
цям, а також лідерам містам–
членам АЕМУ.

Своєю чергою керівник третьо го 
відділу програм допомоги «Енер-
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ге тика, транспорт та навколи шнє 
середовище» Вальтер Трет тон 
зазначив, що церемонія від криття 
європейського тижня ста  лої енер-
ге тики щороку прово диться у місті, 
яке приділяє над звичайно бага-
то уваги впроваджен ню енер го -
ефективних тех  но  логій. Цього ж 
року йому над звичайно при   ємно 
побувати на відкритті захо ду в 
Луцьку. А по заяк енерго ефекти-
вність та віднов лювальні джере ла 
енергії є вкрай важли вими тема ми, 
запро понував відпо ві дально стави-
тися до спо живання ене ргії, аби 
залишити наступ ним поколін ням 
світ наба гато кращий.

Підкреслив пан Треттон і той факт, 
що минулими роками громадяни 
України не надто переймалися 
утепленням будинків та ощадним 
вико ристанням енергії. Цe далеко 
не відповідало стандартам Євро-
пей ського Союзу. Відтак, наша 

дер  жава мала вжити ряд заходів, 
серед яких – підвищення тарифів за 
сплату комунальних послуг.

– Ми усвідомлюємо, що багатьом 
го сподарствам важко жити в умо-
вах, коли підвищуються ціни на 
газ та електроенергію. Однак, це 
необхідний крок, який слід було 
зробити, – підсумував він.

Під час відкриття до слова також 
запросили Діану Корсакайтe, ке-
рів ника проекту USAID «Муніци-
пальна енерцгетична рефо рма в 
Україні». Повернувши учасників 
за  хо ду на шість століть у минуле 
та нагадавши про визначну подію 
1429 року – З’їзду Європейських 
монархів у Луцьку, вона провела 
дві паралелі з сьогоденням.

Перш за всe, вважає пані Корса-
кайте, Луцьк є найкращим містом 
для проведення тижня сталої 
енер  ге тики, оскільки саме тут від-

бувся той конгрес європейських 
монархів, який можна розглядати 
як прототип Європейського Сою-
зу сього дні. По друге ж, енерго-
ефективність та політичний аспект 
цін на енергоносії, розвиток ене-
рго  ефективності є відповіддю на 
скла д ні завдання, що постають як 
пе ред країною, так і перед світом 
загалом.

Як підсумок, пані Корсакайте зау-
ва   жила, що Європейський тиж  де  нь 
сталої енергетики – гарний май-
данчик для того, щоби зна хо  дити 
нових партнерів та обговорювати 
нові заходи у сфері енерго ефекти-
вності.

Варто наголосити, що у рамках 
Європейського тижня сталої енер-
гетики також відбулися виста вка 
енергозберіга ючого обла д нання, 
консультації з енерго збере ження, 
велоквест та акція «Малюнок на 
асфальті».
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Асоціація працює над посиленням участі громадянського суспільства в 
Угоді мерів.
В часі X міжнародної конференції 
«Угода Мерів: нові горизонти 
та можливості», яка проходила 
в Луцьку 13-14 червня, в рам-
ках Євро пейського тижня сталої 
ене р гетики, команда Асоціації 
«Енер го ефективні міста України» 
спільно з українськими міста ми, 
серед яких: Миргород, Вараш, 
Новоград-Волинський, Возне -
сенськ та Первомайськ, працю-
вали над посиленням участі 
гро мадянського суспільства у під-
готовці та моніторингу впрова-
дження Політики сталого енерге-
тичного розвитку на місцевому 
рівні. 

Зокрема, 13 червня відбулася 
стартова зустріч з учасниками від 
міст, а вже 14 червня досвідчені 
тренери з Польщі -  Гжегож Демель 

та Уршула Маєвська провели нав-
чан ня для представників міст 
про екту та місцевих громадських 
організацій, які впродовж червня-
грудня цього року будуть спільно 
працювати над виконанням зав-
дань проекту.

Асоціація «Енергоефективні міста 
України», як офіційна структура 
підтримки Угоди мерів в Україні, 
спільно з Європейським центром 
солідарності (Гданськ, Респуб-
ліка Польща) за підтримки Уряду 
Марша л ківського Поморсько го 
Воє во  д ства та Асоціації «Помо р сь-
ке в Євро союзі» розпочала реаліза-
цію нового проекту, метою якого 
є посилення участі громадянсько-
го суспільства у підготовці та 
моніторингу впровадження полі-
тики сталого енергетичного роз-

витку на місцевому рівні.

За результатами впровадження 
проекту міста-учасники зможуть 
отримати теоретичні навички 
проведення кампаній інформу-
вання та консультування з гро-
мадою щодо виконання добро-
вільних зобов’язань Угоди мерів, 
які місто взяла на себе після її 
підписання та практично провести 
таку консультацію з громадою свого 
міста. Темою, яка пропонується 
до консультування, є публічне 
обговорення моніторингового звіту 
по виконанню Плану дій зі сталого 
енергетичного розвитку, який місто 
повинно що два роки після його 
схвалення міською радою пода-
вати в Об’єднаний дослідницький 
центр Європейської комісії.
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Круглий стіл з питань вуличного освітлення й термомодернізації 
будівель у Луцьку
Однією з подій Європейського 
тижня сталої енергетики в Луцьку 
став круг лий стіл «Вуличне освіт-
лення і тер мо мо дернізація буді-
вель: по то ч ний стан та перспективи 
на май бутнє». Захід відбувся 14 
червня в рамках Х міжнародної 
конфе ренції «Угода мерів: нові 
гори зонти та можливості».

Впродовж дня керівники проектів, 
представники науки й місцевих ор-
га нів влади, комунальних підпри -
ємств і виробників енергоефектив-
ного обладнання (понад 50 екс 
  пертів і практиків) діли лись влас- 
 ними здобутками, обгово рюва ли 
наболілі питання та зво  ди  ли мости 
для подаль шої співпраці.

Так, ст. викладач Національного 
Університету «Львівська Політех-
ніка» Олексій Яцків докла дно роз-
повів про найновіші можли вості 

й водночас підводні камені, пов’-
язані із  застосуванням світлодіод-
ної технології в освітленні, а націо-
на льний експерт ПРООН в Укра ї ні 
Ігор Черкашин – про світові полі-
тичні тренди у сфері освітлення й 
відповідні законодавчі ініціативи в 
Україні.

Про проекти в рам  ках прог рами 
ЄС «Угода ме рів – Демон страційні 
Проекти» (CoM -DeP) і, зокрема, 
про досвід україн ських міст Мени, 
Самбора і Жовкви гово рили екс-
перти Максим Вере щак, Андрій 
Удовик, Руслан Со ло  маха, Євген 
Фо фонов і Олег Масняк.

Окремий блок в рамках круг лого 
сто лу було присвячено механіз-
мам фінансування проектів модер-
нізації зовнішнього освітлен ня. 
Від повідним досвідом своїх міст 
поді лились начальник відді лу 

муні ципальних ініціатив, інвести-
цій та енергоменеджменту Мирго-
ро  д  ської міської ради Тетяна Усик, 
начальник відділу проектів та 
програм реформування ЖКГ Івано-
Франківської міської ради Галина 
Овенко та заступник директора 
департаменту економічного роз-
витку Житомирської міської ради 
Борис Пахолюк, а старший радник 
консалтингової компанії «GARDE» 
Володимир Дебой зробив огляд 
діяльності NEFCO в Україні.

На закінчення круглого столу його 
учасники розглянули актуальні 
питання термомодернізації буді-
вель. Консультант GIZ Віталій 
Шапова ленко зупинився на питан-
нях допомоги співвласникам 
багато   квартирних будинків у роз-
робці енергоефективних проектів, 
а Петро Корбут, менеджер такого 
проекту в Долині, розповів, яким 
чи ном згуртувати людей за для 
утеплення їхніх осель та проде-
монстрував відеоролик, присвя-
чений проекту. Також експерт 
CoM-DeP Андрій Удовик докладно 
зупинився на технічних проблемах 
впровадження проектів з термомо-
дернізації будівель.

Усі без винятку виступи супро-
воджувались численними запитан  -
нями слухачів, а відтак зацікав-
ле  ним обговоренням. Про те 
най   біль  шим здобут ком круг лого 
сто  лу стали нові ділові знайо-

мства та нові спільні плани на 
майбутнє. 



8

Вісник Асоціації “Енергоефективні міста України” – 2016

Міста АЕМУ вивчають досвід Словаччини у царині енергоефективності
Упродовж тижня, із 17 до 23 квітня 
2016р. представники 20 міст-членів 
АЕМУ, у тому числі – 7 українських 
міст-учасників Програми ЄС «Де-
монс траційні проекти Угоди ме-
рів», беруть участь у навчальній 
поїздці з метою ознайомлення 
із досвідом словацьких колег у 
сфері ефективного споживання та 
збереження енергії.

Ця подорож стала можливою зав-
дя ки спіль но му про ек ту Сло ваць-
кої Асо ціа ції Зов ніш ньої По лі ти ки 
та Цен тру вив че ння гло балі зації 
«Стратегія ХХІ», за фі нан сової 
під тримки Фонду «Slovak Aid» та 
організаційних зусиль АЕМУ.

У рамках насиченої програми 
українські учасники отримали 
змогу на власні очі побачити 

практику реалізації європейської 
програми фінансування заходів 
з енергоефективності «ELENA» у 
14 містах регіону Пряшів, новітню 
систему вуличного освітлення та 
її управління у м. Велкі Шаріш, 
роботу когенераційних установок 
TERMONOVA фірми DATATHERM 
на відходах деревообробної 
промисловості у м. Нова Дубніца 
та Тренчін, а також потужностей 
BIOPALIVO із заготівлі біомаси 
для цих підприємств, відвідати 
Словацький Інститут дослід-
ження і тестування будматеріалів, 
його лабораторію та майданчик 
безпосереднього впровадження 
розробок його спеціалістів при 
утепл енні багатоповерхового бу-
ди нку в мікрорайоні Братіслави 
Пе тр жалка, а також житловий 

будинок  в іншій дільниці столиці 
Словаччини – Девінскей Новей 
Весі, де було здійснено комплексну 
реконструкцію (утеплення, си-
ст е му опалення на основі те-
пло  вих помп, рекуперації та 
резервного живлення на основі 
фотовольтаїки). 

У програмі візиту – зустрічі із 
представниками найвідоміших 
словацьких компаній-виробників 
енергоефективного обладнання, 
зустріч із керівництвом Словацької 
Асоціації Зовнішньої Політики, 
Словацької Асоціації міст та ко-
манди СІТЕНЕРГО у мерії Браті-
слави, а також ознайомлення із 
впровадженими новими технол-
огічними рішеннями фірми Heloro 
для муніципального  енергетичного 
сектора в м.Комарно.
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Застосування інструменту ТRACE в містах України
В рамках співпраці між Світовим 
Банком, ЕСКО   «Екологічні Си-
стеми» та Асоціацією «Енерго-
ефе ктивні міста Украї   ни» було 
проведено дводенні пра кти   чні 
тренінги у Дніпро петр овську 11-
12 квітня та у Львові 14-15 кві-
тня 

Тренінги стосувались питань оцінки 
можливостей міст в підвищенні 
енергоефективно сті за допомогою 
інструменту TRACE, розробл еного в 
рамках пр ограми ESMAP Світового 
Банку.

На заходах були присутні більше 
70 представників з міст-членів 
Асоціації «Енерго ефе ктивні міста 
Украї   ни» та підписантів Угоди 
Мерів в Україні, відповідальних 
за житлово-комунальне госпо-

дарство та розбудову системи 
енергоменеджменту.

Тренінги читали Василь Степаненко       
Вадим Матков ський та Валенти-
на Гуч, екс пер ти ЕСКО «Екологічні 
Систе  ми», які презентували учас ни-
кам інстру мент TRACE для муніци-
пального планув ання в шести 
секторах: тра нспорт, муніципальні 
бу дівлі, вуличне осві   т ле ння, водо-
постач ання та каналізуван ня, 
ене рго- та тепло постачання та 
тверді побутові відхо ди. Експерти 
представили результати  за-
стосування інстру менту  TRACE в 
українських мі стах.

На заході у Львові був присутній 
експерт Світового Банку Райнер 
Бенке

 Довідка:

TRACE складається з трьох модулів: 
бенчмаркінг ключових показників 
ефективності (KPI) серед муніци-
палітетів; пріорит секторів із 
найбільшим потенціалом еконо-
мії енергії; а також вибір втру-
чан ня, який функціонує як 
“Playbook” випробуваних і переві-
ре них за ходів енергоефективності 
і допомагає визначити їх на 
місцевому рівні.

TRACE призначений для осіб, які 
приймають рішення на місцевому 
рівні. Робота починається зі 
збору даних,  які аналізуються 
експертами та у вигляді кінцевого 
звіту з рекомендаціями щодо 
покращення енергоефективності    
міста подається представникам  
органам місцевї влади
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Чеські муніципалітети діляться досвідом із містами АЕМУ
15-21 травня відбулася друга на-
вча льна подорож пред ставників 
14 міст-членів АЕМУ (у тому числі  2 
міст-учасників Програми ЄС «Демо 
нстраційні проекти Угоди ме 
рів») – цього разу до Чеської Рес 
публіки.

Як і попереднього разу, вона стала 
можливою завдяки спільному про 
екту Словацької Асоціації Зовні-
шньої Політики та Центру вивчення 
глобалізації «Стратегія ХХІ», за фіна 
нсової підтримки Фонду «Slo-
vakAid» та організаційних зусиль 
АЕМУ.

У рамках запропонованої організа-
торами програми українські 
уча  сники отримали змогу 
озна_йомитися із практикою 
науково-методи чної підтримки 

проек тів з енергоефективності 
на прикладі університету Маса-
рика (Брно), почути про досвід 
польських та угорських колег у 
цій царині, зустрітися із пред-
ставниками проектних команд 
Міністерства промисловості і тор-
гівлі та Міністерства екології ЧР та 
на власні очі поба чити реалізацію 
мас штаб но го проекту лока льної 
ЕСКО з енергоефективної мо-
дер ні за ції історичної пам’ят ки – 
філармонії Рудольфінум. 

В університеті Баті муніципалітету 
Злін увазі української аудиторії 
було детально представлено 
реконструкцію системи вуличного 
освітлення, а у невеличкому гір-
сь кому Гостєліні учасники отри-
мали змогу ознайомитися із 
функ ціону ва нням ло каль но го 

під п  риємст ва із виготовлення со-
ків, будинку із близьким до нуля 
рівнем споживання енергії та  
муніципальної котельні – і все це 
завдяки застосуванню виключно 
альтернативних джерел енергії. 
Багато корисного та придатного 
до впровадження члени укра-
їнської делегації почерпнули із 
візитів до житлового масиву Но-
ви Лісковец, очисних споруд та 
сміт тєпереробного заводу м.Брно, 
а особ ливо пам’ ят ні вра же ння за-
ли шилися після від відин пасивного 
будинку та естетичного т.зв. 
«Відкритого са ду» у центрі міста, 
де у доступній та дуже показовій 
формі показано ефект застосування 
заходів з енергоефективності та 
залучення альтернативних джерел 
енергії.
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Історії успіху від українських міст-членів АЕМУ
Впровадження політики сталого 
енергетичного розвитку в украї-
нських містах та залучення коштів 
міжнародної технічної допомоги 
для цього - це реально! 

Історія успіху від міста Луцька

Історія успіху від м. Луцька по залу-
ченню фінансування на реалі зацію 
енергоефективних заходів в місті, 
зокрема на реалізацію проекту 
“Підвищення енергетичної ефек  -
ти в  ності бюджетних закладів Луць-
ка”. На цей час підписано Попе -
редню Кредитну Пропози цію про 
фінансування. Кредит від НЕФКО 
становитиме 10 млн грн та грант від 
фонду E5P більше 5 млн грн.

У рамках реалізації проекту перед-
бачається проведення модернізації 
системи освітлення, встановлення 
ІТП, заміна або відновлення тепло-

вої ізоляції на трубопроводах, тер-
мо мо дернізація зовнішніх стін, 
за мі на вікон, зовнішніх дверей, 
термомодер нізація дахового пе-
рек риття, тер мо модер нізація пе-
рек риття над прої здом.

Історія успіху від міста Жовкви

Ще одна історія успіху від міста 
Жовкви, де завершені роботи з 
модернізації 800 м тепломереж і 
переобладнана котельня, яка те-
пер працює, використовуючи біо -
масу в якості джерела енергії. 
Лише ці заходи, реалізовані в 
рамках проекту ЄС «Муніципальні 
партнерства для поліпшення ене-
р го ефективності в Самборі та Жов-
кві», допоможуть заощадити місту 
близько 2 млн грн на рік.

На початку листопада 2016 року 
Фонд «Східна Європа» провів прес-

тур для журналістів, в якому взяли 
участь також і голова Львівської 
обласної ради Олександр Ганущин, 
мер Жовкви Петро Вихопень та 
ключовий експертом Команди під-
тримки Програми ЄС «Угода мерів 
- Демонстраційні проекти» (СoM-
DeP) Максим Верещак.

Історія успіху від міста 
Вознесенськ

Історія успіху від міського голови 
м. Вознесенська Віталія Лукова з 
реалізації енергозберігаючих про-
ек тів у місті. Серед інших, особ-
ливу увагу приділено реалі зації 
проекту “Зниження рівня енерго-
споживання в будівлях лікарні 
Воз несенська”, що реалізовується 
за підтримки та фінансування 
Євро пей ського Союзу в рамках 
програми CoM-DeP.

На виконання Плану дій сталого 
енергетичного розвитку у місті 
вже реалізовані наступні проекти 
та заходи: модернізація систем 
опа лення у школах, дитячих сад-
ках, інших будівлях; проекти, 
направ  лені на зменшення втрат 
енергії – заміна вікон, теплова 
ізоляція мереж, утеплення фасадів. 
Також встановлені установки, що 
використовують альтернативну 
енер гію.

Міський голова запрошує до Воз-
несенська пересвідчитись на вла-
с ні очі , як у місті реалізуються 
про ек ти з енергозбереження та 
енергоефективності.
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Стартує новий проект Асоціації «Енергоефективні міста України» та 
uMuni по використанню системи “uMuni:Smart City - Муніципальний”. 
Стартує новий проект Асоціації 
“Енергоефективні міста України” 
та uMuni по використанню сис  те-
ми “uMuni: Smart City - Муніци-
пальний”. 

Розробники зробили крок назус-
тріч містам і роблять систему “uMu-
ni: Smart City - Муніципальний” 
без ко штовною на один рік!

Команда Асоціації «Енергоефек-
тивні міста України», в свою чер-
гу, надаватиме впродовж ро ку 
експертну підтримку містам по 
впровадженню системи енергомо-
ніторингу та енергоме нед ж менту в 
містах-членах АЕМУ.

Більше про проект: 

- Чому ми це робимо?

- Наш досвід співпраці з містами 
показує як багато часу займають 
погодження, впровадження, вико-
ри с тання та відповідні органі-
заційні зміни. Хоча системою 
мож на користуватись вже через 
5 хвилин після реєстрації, проте 
перехід дясятків, сотень чи навіть 
тисяч будівель з відповідною кіль-
кістю залучених людей на більш 
ефективне управління займає 
тривалий час. У нас була гнучка 
політика щодо тривалості пілотів, 
але навіть цей фактор повністю не 
усував певний рівень непевності. 
Офіційно заявлений пілот трива-
лістю в рік для міст любого роз міру 
допоможе “розвязати ру ки” акти-
вним керівникам та при с  корить 

трансформацію міст Украї ни в 
Розумні Міста (Smart City).

- Що буде після року?

- Ми запропонуємо перейти 
на платну версію, ціна якої для 
муніци пальних користувачів стано-
вить 15 грн. за будівлю за місяць 
при використанні з хмари (SaaS 
режим). Система при ручному зборі 
дає економію 5%-10%. Багато це чи 
мало? Візьміть місячне споживання 
Вашого садочка чи лікарні, пора-
хуйте відсоток економії та порі-
вняйте з вартістю. Цифри Вас дуже 
приємно здивують.

- Чи участь в пілоті зобов»язує до 
переходу на платну версію?

- Ні. Ви можете відмовитись від 
використання сервісу в любий 
момент протягом пілотного року 
без додаткових зобов’язань. Час 
пілоту не зупиняється. Ми спеціа-
льно вибрали рік часу, так як типо-
вою оцінкою ефективності якраз і є 
річні цикли для міст.

- Яка тоді різниця з платною 
версією?

- Насправді всі наші поточні платні 
клієнти проходили через тривалий 
початковий безкоштовний пілот. 
Тому це не є для нас щось но ве. 
Платні користувачі мають прі-
о  ритет в запитах підтримки та 
запитах щодо розробки нової 
функ   ціональності. Користувачі на 
безкоштовному пілоті будуть мати 

підтримку нижчим пріоритетом. 
Під час пілоту ми розгядаємо всіх 
наших безкоштовних клієнтів як 
потенційних майбутніх платних, то-
му проділяємо максимум зусиль, 
щоб uMuni принесила користь 
і після року використання, коли 
перейдуть на платну версію.

- Чи можу я зразу перейти на платну 
версію?

- Так, звичайно. Автоматично для 
Вас виросте пріоритет підтримки 
та зростуть по пріоритетам Ваші 
запити щодо нової функціо наль-
ності.

- Чи мені це підходить?

- Система доцільна при викори-
станні для 10+ і більше будівель. 
При використанні для 100+ та 
1000+ будівель система дає макси-
мальний ефект, так як вона була 
спроектована власне для роботи 
з великою кількістю даних. Ми 
працю  ємо з селищами, районними 
центрами, обласними центрами та 
обласними адміністраціями.

- Ще раз, для чого uMuni:Smart City 
Муніципальний ?

- В муніципальному найбільш поши-
рені такі сценарії використання 
uMuni:

• перехід з місячного на щоден-
ний чи погодинний збір та 
аналіз показів (Ви точно 
впевнені, що минулих вихідних 
в школі нічого не робилось?)

https://umuni.com/
https://umuni.com/
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• повна паспортизація та ін-
вента ри за ція будівель (спере-
чаємось, що ви не скажете за 
15 хв. у скількох Ваших будів-
лях центральне, а у скількох ін-
ди  ві дуальне опалення? )

• автоматичне визначення ано-
ма лій на довільній кількості 
обєктів (Ви ж не плануєте диви-
тись цілий день на 500 графіків 
одночасно?)

• експрес енерго-аудит з від-
криттям даних для залучен ня 
інвестицій (інвестори в енерго-
ефективні проекти регіону 
люб  лять самі вибирати)

• історія заходів та впроваджень 
(які були останні 10 заходів, 
на які потрачені бюджетні 
кошти?)

• комплексний енергоменедж-
мент рівня міста 

• та інші. Система вико ристо-
вується не перший рік і пос-
ті йно доповнюється но   ви    ми 
компонентами

- Як можна почати?

- Все дуже просто, переходьте 
на сторінку - https://umuni.com/
users/sign_up та реєструйтесь. 
Най більший ефект буде коли ви 
будете ви ко ристовувати uMni в 
поєднанні з співпрацею з енер-
гоменеджерами, енергоауди то-
рами, грома д ськими організа ціями 
чи асо ціаціями (Асо ці ація “Енерг-
ое фективні міста Украї  ни”). Вони 
до по можуть Вам мето  до логічно 
в максимально корот кий термін 
по чати отримувати користь від 
системи через еко номію грошей 
та підвищення ефективності 
міст

- Що буде далі?

- Ми активно розвиваємо сис тему 
і плануємо до кінця цього року за-
кінчити тестування роботи з інф-
ра структурою та мережами, так як 
місто для нас це не тіль ки бу дівлі, 
але і електричні, тепло та водо 
мережі, які працю  ють ра зом як 
один живий організм.

Також в активній фазі тестування 
перебувають функції контролю 
мобільних груп комунальних 
праці  вників та інтеграція з геоінфо-
р маційними системами для коре-
ляції та контролю виконання ро-
біт, наприклад стан міських до  ріг, 
чи прорахунок ефекту ава рії на 
інфраструктуру. 

Офіційно заявлений пілот трива-
лістю в рік для міст любого роз міру 
допоможе “розвязати ру ки” акти-
вним керівникам та при с  корить 
трансформацію міст Украї ни в 
Розумні Міста (Smart City).

https://umuni.com/users/sign_up
https://umuni.com/users/sign_up
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Посилення участі громадянського суспільства в дії.
Дні сталої енергії та громадські 
слухання у Вараші

04-11 вересня 2016 року в місті 
Вараші Рівненської обла сті за спри-
яння Асоціації «Енерго ефективні 
міста України» вдруге про й шли 
Дні сталої енергії. Всі заходи 
організовувались та проводились 
Вараською міською радою та ГО 
«Енергія комфорту».

Дні сталої енергії тривали більше 
ти ж ня і були наповн ені цілим ря-
дом інформаці йно-освітніх заходів 
для мешканців та гостей міста 

Зокрема в перший день, 4 верес-
ня, в рамках урочистого відкри -
т  тя пройшли флешмоб «Ене  р-
гія майбутнього» від вихо  ван ців 
БДЮТу; акція «Енерго ефективний 
споживач»; виставка енерго збе-
рі гаючих технологій, в якій взяли 

участь підприємства, які працюють 
в сфері енерго ефективних техно-
логій; відкриття консульта цій-
ного центру державних бан-
ків «ПАТ Укргазбанк» та «АТ 
Укрексімбанк». Для дітей в цей 
день був організований кон-
курс дитячого малюнку «Діти за 
енергоефективність» та прове дено 
цікаві майстер-класи від мисте-
цького об’єднання «Творча Кузня», 
розважали дітлахів аніматори. 
Також в день відкриття усі бажаючі 
мали можливість спробувати каву, 
приготовлену на сонячних панелях 
та обміняти використані батарейки 
на подарунки.

Не менш насиченими були і решта 
днів. Впродовж тижня прой шло ще 
чимало різноманітних захо дів. Так, 
6 вересня 2016 року в приміщені 
гімназії відбувся тре нінг для 

учнівської молоді “Моя моти вація 
до енергозбереження” за підтрим-
ки ГО «Світ освіт».

7 вересня у приміщенні Кузнецов-
ської публічної бібліотеки за 
уча  сті міського голови Сергія 
Ано  щенка та експерта з енерго-
ефе ктивності та енергозбереження 
АЕМУ Дмитра Леські ва про й шла 
громадські слухання для гро-
мади міста на тему «Уго да мерів: 
громадськість та страте гічний 
план дій». Грома дські слу хання 
проходили в рамках Про екту 
«Підвищення залучення громадян-
ського суспільства до реалізації 
кліматично-енергетичної політики 
і стратегії в українських містах», 
учасником якого є м. Вараш. Під 
час громадських слухань відбулось 
обговорення напрямків оновлення 
Плану дій зі сталого енергетичного 
розвитку міста. Учасники висло-
вили свої думки та бачення що-
до його вдосконалення, які в 
пода льшому будуть узага льнені 
енерго менеджером і запропоно-
вані до розгляду керівництву мі ста. 
Таким чином громада фактично 
вперше реально почне впли вати на 
формування та реалізацію енерге-
тичної стратегії свого міста.

В неділю, 11 вересня, відбу лось 
підведення підсумків кон ку-
рсу малюнків «Діти за енерго-
ефективність» та закриття за ходу 
«Дні сталої енергії 2016». Родзин-
кою закриття заходу стала виставка 
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електрокарів та тест-драйв, який 
могли провести всі охочі.

В Новоград-Волинському від бу-
лися консультації щодо впрова-
дження ПДСЕР

25 листопада 2016 року в рамках 
проведення «Днів сталої енергії у 
місті Новограді-Волинському» за 
участі заступника міського голови 
Віктора Шалухіна, працівників 
відділу підтримки муніципальних 
ініціатив та інвестицій міської ради, 
працівників управління житлово-
комунального господарства, 
енергозбереження та комунальної 
власності міської ради, керівників  
ОСББ міста та консультанта асоціації 
«Енергоефективні міста» Віталія 
Волкова у конференц-залі Будинку 
рад відбулися консультації щодо 
впровадження Плану Дій Сталого 
Енергетичного розвитку міста 
Новограда-Волинського на 2013-
2020 роки (далі – ПДСЕР).

Для аудиторії були представлені 
презнтації щодо європейської 
ініціатви із зберження кліма-
ту «Угода мерів», а також було 
обговорено хід виконання заходів 
перед бачених ПДСЕР.

Серед ОСББ міста поширено 
анкети, за допомогою яких буде 
проведено «інвентеризацію» буді-
вель, з’ясовано їх поточний стан 
та потребу в термомодернізації. 
Зве дена інформація буде взята за 
основу при оновлені ПДСЕР міста 
Новограда-Волинського.

17-18 вересня у Миргороді пра-
цювали над посиленням участі 
громадянського суспільства у під-
го   товці та моніторингу ПДСЕР

У рамках Тижня Німеччини в 
Україні, Тижня європейської мобі-
ль ності та Днів енергії та Дня міста 
у Миргороді організували низ ку 
інформа ційних і навчальних захо-
дів, присвячених сталому енерге-

тичному розвитку.

Заходи проводились за підтримки 
Асоціації «Енергоефективні мі ста 
України» та GIZ спільно з Європей-
ським центром солідар ності (Гдан-
ськ, Республіка Польща), Уряду 
Мар шал ківського Поморського Во-
є вод ства та Асоціації «Поморське в 
Євро союзі».

Акція почалася з велодня, де го сті 
та жителі міста мали змогу долу-
читися до вело заїзду, мар шу-
параду креативних дитячих візо-
чків та велозмагань для дітлахів, 
які організувала Миргородська 
місь ка рада. Всі учасники змагань 
отримали світловідбивачі з сим-
волікою проекту “Енергоефективні-
сть у громадах”, які стануть в на-
годі кожному пішоходу та будуть 
приємним нагадуванням про уча-
сть в цій гарній ініціативі підтримки 
здорового способу життя.

Також всі бажаючі мали змогу 
ознайомитися з енергоефек тив-
ними захобами та попередніми 
напра цюваннями Плану дій зі ста-
лого енергетичного розвитку, які 
презен тували експерти проекту та 
відділу муніципальних ініціатив, 
інве стицій та енергоменеджменту 
Мирго родської міської ради. Пред-
ста вники міської ради провели 
кон су льтації з громадянами, кожен 
отримав листівку, в якій викла-
дені основні напрацювання до 
ПДСЕР, інформація про реалі зо-
вані проекти та плани на май-
бутнє. Учасник консультацій мав 
можли вість висловити свою думку 
щодо пріоритетності заходів у 
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сфе рі енергозбереження в мі сті у 
пись мовому вигляді та пове р нути 
листівку організатору.

Біля намету енергоефективних по-
рад, який встановили на центра-
льній площі, експерт проекту GIZ 
розповідав миргородцям та гостям 
про можливості заощадження 
енергії у власних домівках, надаю-
чи корисні поради щодо підви-
щення енергоефективності шля хом 
впровадження простих захо  дів, 
зокрема, заміни вікон чи утеплення 
стін. А ще біля намету роз та шували 
демонстраційну мо  де ль велоси-
педа, який генерує електричну 
енергію. Кожен особисто міг спро-
бувати виробити електричну енер-
гію для зарядки свого мобільного 
пристрою та водночас замислитись 
над важливістю збереження енер-
го ресурсів.

Приємно, що заходи не залишились 
осторонь лю дей, а особливо моло-
ді, що в черговий раз підтверджує 

важ ли вість бережливого ставлен-
ня до енер гоносіїв та необхідність 
впро вадження енергоефективних 
техно  логій.

Круглий стіл у Вознесенську

11 листопада у Вознесенську 
відбувся круглий стіл за підсумками 
громадських консультацій, прове-
дених у рамках польсько-украї-
нського проекту «Підвищення 
уча сті громадянського суспільства 
в роз ро б ці та впровадженні 
політики і стра т егії щодо 
клімату й енергії в українських 
містах». Участь у зццаході взяли 
керівники та працівники струк-
турних підрозділів міської ра ди, 
дотичних до проекту, на чолі з 
місь ким головою В. Луковим, ГО 
«Агентство економічного розвит-
ку», компанії «НІБУЛОН», міської 
авто школи, міського центру фізич-
но го здоров’я населення «Спорт 
для всіх», «Приватбанку», КП 
«Са ні тар на очистка міста», учні 

місь ких гімназій, від Асоціації 
«Енерго ефективні міста України»  
– керівник проектів і програм О. 
Гарасевич.

Як відомо, темою громадських 
консу льтацій у місті, які тривали 
з 14 жов тня по 4 листопада, було 
обрано оптимізацію майбутньої 
місь кої схеми велосипедного 
руху, що є одним із завдань, 
перед бачених Планом дій зі 
сталого енергетичного розвитку 
Вознесенська. Нещодавно це пи-
тан ня набуло особливої актуаль-
но сті після того, як компанія 
«НІБУЛОН» збудувала для своїх 
праців ників велосипедну доріжку 
від підприємства до міста, тож 
для його вирішення в рамках 
вище  згаданого проекту було ство-
рено спеціальну робочу групу із 
пред ставників місцевої влади та 
громад ських активістів.

Громадським консультаціям пере-
дувала інформаційна кампанія на 
місцевому телебаченні та в міс-
цевій пресі. Зокрема, в газеті «Де-
нь за днем» було опубліковано 
роз роблену робочою групою попе-
редню схему велодоріжок у місті та 
відповідну анкету, яку можна було 
вирізати й, заповнивши, надіслати 
на зазначену в ній адресу. Анкету 
було розповсюджено також у шко-
лах. Паралельно в людних міс-
цях (міський базар, лікарня, 3-й 
мікрорайон) у спеціально облад-
наному наметі учасники про екту 
збирали письмові відгуки зацікав-
лених мешканців.   

Під час круглого столу було 
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представлено звіт із докладним 
аналізом отриманих результатів, та 
відбулось зацікавлене обговорення 
способів практичного вирішення 
першочергових завдань із розвитку 
міської веломережі, визначених 
за підсумками консультацій. 
Приємною несподіванкою стало 
повідомлення про рішення 
місцевих підприємців виділити 
кошти для того, щоб до кінця року 
обладнати біля всіх шкіл криті 
велостоянки.

Цікаво теж, що безпосередньо 
перед презентацією отриманих 
результатів серед присутніх у залі 
було проведено письмове бліц-
опитування стосовно розвитку 
велоруху в місті. Воно показало 
повну збіжність у розумінні як ними, 
так і учасниками консультацій 
наявних проблем і першочергових 
завдань з їхнього вирішення.

Таким чином, круглий стіл не 
лише підтвердив актуальність для 

громади Вознесенська обраної 
теми громадських консультацій, 
але й засвідчив, що в місті вже 
існує та набирає сил громадянське 
суспільство.

Круглий стіл у Первомайську

15 листопада в Первомайську за 
участю депутатів міської ради і 
членів виконавчого комітету на 
чолі з міським головою Людмилою 
Дромашко, представників громад-
ських організацій і підприємців 
відбувся круглий стіл за підсумками 
міського Тижня сталої енергії, що 
завершився. Одним із важливих 
пунктів програми даного Тижня 
стали громадські консультації  
стосо вно схеми встановлен ня 
дода  ткового енергоефектив ного 
ос ві т лення в місцях пішохідних 
пе ре ходів і зупинок громадського 
тра нспорту. Консультації прово-
дились з 9 по 12 листопада в 
рамках польсько-україн ського про-
е кту «Підвищення участі грома-

дя нського суспільства в розро  бці 
та впровадженні політики і стра-
тегії щодо клімату й енергії в укра-
їнських містах».

Тему для них було вибрано з 
огляду на те, що модернізація 
вуличного освітлення є важливою 
складовою міського Плану дій 
зі сталого енергетичного роз-
витку та безпосередньо зачіпає 
питан ня особистої безпеки кож-
ного мешканця. Тому поруч зі 
статистикою дорожніх і кримі-
нальних правопорушень важливо 
врахувати також думку з цього 
приводу ширшого загалу.

Було створено робочу групу, до  якої 
увійшли представники місцевої 
влади та ГО «Центр громадянських 
ініціатив «Південь», розроблено 
проект схеми додаткового вули-
чного освітлення та відповідну ан-
кету. В місцевих газетах «Вісник 
Пер вомайська» та «Всесвіт» було 
надруковано оголошення про май-
бутні консультації.

Консультації проводились у різ них 
мікрорайонах міста, а в рин кові 
дні теж біля Центрального ринку. 
Отримані результати було проа-
налізовано та враховано під час 
опрацювання кінцевого варіанту 
схеми додаткового освітлення. 
З відповідною презентацією пе-
ред учасниками круглого сто-
лу виступила член «Центру гро-
мадянських ініціатив «Південь» 
Н. Бачинська. Мешканці ж можуть 
озна йомитися з ними на шпальтах 
вище згаданих газет.



18

Вісник Асоціації “Енергоефективні міста України” – 2016

Випускний у Школі енергії, Одеса 2016. Зустріч учасників проекту 
«Школа енергії» та нагородження переможців.
1-2 жовтня 2016 року в Одесі у рам-
ках «Тижнів Німеччини в Україні» 
відбулася зустріч уча с ників та 
наго родження пере можців про-
екту «Школа енергії», який реа-
лізується Асоціацією «Енер гоефек-
тивні міста України».

У заході «Випускний у Школі енер-
гії» взяли участь учні з 25 шкіл зі всієї 
України, які є переможцями кон-
курсу проекту, вчителі, партнери та 
гості.

Програма заходу включала презе н-
тацію результатів проекту, нагород-
ження переможців; дискусії на тему 
енергоаудиту і енергоефективності 
у школах; обмін рекомендаціями по 
впровадженню енергозберігаючих 
заходів; еко-квест у парку Шевчен-
ка на тему збереження енергії та 

різноманітні розважальні заходи 
для учнів.

Перший день розпочався із еко-  
квесту, де учасники мали мож-
ливість показати свій рівень знань 
на енергетичну тематику, логіку, 
орієнтування на місцевості та 
поборотися за місце переможця 
квесту. Оголошення результатів 
та нагородження переможців 

відбулось в урочистій атмосфері 
у чудовому приміщенні Одесь-
кої кіностудії. Нагороди та 
при зи переможцям вручали 
почесні гості заходу, серед яких 
поміч ник Почесного консула 
Німеччини в Україні Андрій 
Ки фак, директор місцевого 
бюро «Німецького товариства 
міжнaрод ного співробіт ництва» 
(GIZ) в Ук ра ї ні Сабіне Мюл лер, 
виконавчий директор Асоціації 
«Енергоефективні міста України» 
Андрій Кирчів, директор проекту 
«Створення енергетичних агентств 
в Україні» Роберт Кюнне та 
керівник проекту «Школа Енергії» 
Кіліан Шуберт.

Головним переможцем проекту 
«Школа енергії» стала Запорізька 
спеціальна загальноосвітня школа-
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інтернат «Джерело». Впродовж 
усього проекту вчитель Олександр 
Жук і його вихованці  незмінно 
дивували членів журі своїми 
ідеями, творчим підходом до 
завдань та їхнім професійним вико-
нанням. Так ними було створено 
спеціальний веб-сайт проекту  та 
чудове анімоване відео. Друге 
місце припало на Краматорську 
загальноосвітню школу І-ІІІ ступе-
нів №16, яка продемонструвала 
винят кову компетентність у всіх 
категоріях конкурсу.

У різноманітних номінаціях та кож 
зарекомендували себе Долинсь-
ка загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступе нів №5, Одеська загально-
освіт ня школа І-ІІІ ступенів №1, 
Рівненський навчально-виховний 
комплекс №12, Жмеринська зага-
льноосвітня школа І-ІІІ ступе нів 
№6, Зміївський ліцей №1, Коно-
топська спеціалізована школа II-

III ступенiв №2, Голопристанська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№4 та Сумська загальноосвітня 
школа I-III ступенів №5.

Організатори також провели зуст-
річ між учнями, для більш бли-
зького знайомства між собою і 
пода льшої комунікації у питан нях 
пок ра щення енергоефективності 
та енергозбереження у своїх шко-
лах. В той же час вчителі мали 
можливість обмінятись досвідом, 
який вони здобули в часі уча-
сті у нашому проекті «Школа 
енергії».

На другий день команда проекту 
«Школа енергії» організувала 
для дітей прогулянку по пляжу 
Ланжерон, адже серед юних 
учасників були і такі, хто мав 
перше знайомство з морем та 
містом Одесою, а також візит у 
«Музей цікавої науки», де учні 

мали можливість по-новому та із 
зацікавленням поглянути на те, що 
раніше їм здавалося нецікавим, 
або складним у вивченні.

Довідка

«Школа енергії» підтримується 
прое к том «Створення енергетичних 
агентств в Україні», який впровад-
жує «Німецьке товариство між-
наро дного співробітництва (GIZ) 
ГмбХ» за дорученням Феде ра ль-
ного міністерства довкілля, охо-
рони природи, будівництва та 
безпеки ядерних реакторів Німеч-
чини.

З результатами реалізації проекту 
можна ознайомитись, перейшовши 
за посиланням:

http://enefcities.org.ua/diyalnist/
shkola-energi/

http://enefcities.org.ua/diyalnist/shkola-energi/
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25-річниці Незалежності України присвячується.
25 серпня команда виконав-
чої дирекції Асоціації «Енергое-
фективні міста України» здійс нила 
сходження на одну з наймальов-
ничіших вершин Карпат – гору 
Пікуй.

Витративши чимало власної енергії, 
вкотре спільно задекларували, 
що чверть століття сучасної історії 
незалежності України – це 25 
років боротьби за енергетичну 
незалежність та впровадження 
політик сталого енерге тичного 
розвитку в україн ських містах – 
справжніх лідерах цієї боротьби. 
Того дня міста, з якими ми пліч-о-
пліч вже майже десять років були з 
нами, як завше – НА ВИСОТІ !

Українські міста – члени Асоціації 
«Енергое фективні міста України», 

ми пишаємося Вами і зичимо 
невпинного поступу!

З Днем народження, Україно!



21

Вісник Асоціації “Енергоефективні міста України” – 2016

XVI Міжнародний економічний форум . Стала енергетична політика як 
передумова енергетичної незалежності громади.
Упродовж двох днів, 3-4 листо-
пада, у Львові на стадіоні “Арена 
Львів” проходив 16-ий Міжнаро-
д ний економічний фо рум “Львів-
щина – фабрика Євро пи”

Захід відвідали близько 1000 учас-
ників, серед яких керівництво дер-
жави та області, іноземні інвес тори, 
підприємці, дипломати, пред став-
ники міжнародних фондів, біз нес 
асоціації та банків.

Асоціація «Енергоефективні міста 
України» спільно із Угодою Мерів та 
Львівською обласною державною 
адміністрацією 4 листопада органі-
зо вувала панель на тему «Стала 
енергетична політика - передумо-
ва для енергетичної незалежності 
гро ма ди».

В залі зібралось багато учасників, 
серед яких: представники орга-

нів центральної та обласної 
влади, органи місцевого самовря-
дування, міжнародні донори, 
екс пе рти, бізнесові структури. З 
віталь ними словами до учасників 
заходу звернулись перший засту-
пник голови Львівської обл держ-
адміністрації, Ростислав Зам-
лин  ський, перший заступник 
Мін іст ра енер гетики та вугільної 
про  м исловості України, Галина 
Карп, радник голови Держенерго-
ефек тивності, Олексій Корчміт, 
голова підкомітету з питань газо-
вої, газотранспортної галузі та 
політики газопостачання комі-
тету ВРУ з питань ПЕК, народ-
ний депутат України, Андрій 
Лопуша нський, національний 
екс перт проекту ЄС «Угода ме-
рів –Схід» в Україні, Оксана Кисі-
ль. На секцію завітав також 
Надзвичайний та повноважний 

посол держави Ізраїль в Украї-
ні пан Еліав Бєлоцеоковський 
і поді лився досвідом Ізраїлю у 
сфе рі енергозбереження та полі-
тики сталого енергетичного роз-
витку.

Протягом цілого дня учасники мали 
змогу ознайомитись із ключовими 
ініціативами та інструментами 
для реалізації сталої енергетичної 
політики у Львівській області, 
питаннями ефективного управління 
муніципальними та житловими 
будівлями, почути про позитив ний 
зарубіжний та вітчизняний дос-
від енерго ефективного управління 
будів лями, фінансовими інстру-
мента для реалізації заходів з 
енерго збереження.

І на завершення, ключовою подією 
роботи секції було підписання угоди 
між Данською Бізнес Асоціацією і 
Центром ресурсоефективного та 
чистого виробництва, що спри-
ятиме забезпеченню проведення 
технічних аудитів, з метою енерго-
збереження на виробничих під-
приєм ствах.

Паралельно із діловою частиною 
працювала невелика експозиція, 
де учасники мали змогу безпо-
середньо поспілкуватися з експо-
нентами, налагодити ділові контак-
ти, обмінятись досвідом і знайти 
для себе ефективні рішення у сфері 
енергозбереження.
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Регіональна конференція з питань місцевого сталого розвитку в 
країнах Східного Партнерства у Єревані
У Єревані, у великому конференц-
залі готелю «Маріотт Вірменія» 
проходила міжнародна конфе-
ренція «Сприяння сталому 
роз витку країн Східного Парт-
нерства». Її учасниками були 
близько 300 представників ви-
що  го керівництва міністерств, 
аген  ств та інших структур, які 
підтримують ініціативу «Угода 
Мерів», - міст-підписантів Угоди та 
інших зацікавлених сторін.

З вітальними промовами висту-
пили Міністр територіальної 
адміністрації та розвитку Респуб-
ліки Вірменія Тисне Локян, мер 
Єревану Тарон Маргарян, Голо ва 
Делегації ЄС у вірменії і повно-
важний Надзвичайний Посол 
Пет ро Антоні Світальський і член 
Євро пейського комітету регіонів, 

Голова ради Плзень (Чехія) Петро 
Освальд.

Директор Генерального Дирек-
торату Європейської Комісії з 
питань Східного сусідства і розши-
рення (DG NEAR) Лоуренс Мередіт 
в своєму виступі підсумував страте-
гічний успіх ініціативи «Угода 
мерів» і висловив величезне задо-
во лення з приводу офіційного 
початку двох великих нових прог-
рам Європейського Союзу - «Уго да 
мерів-Схід-2 » і підтримки місце-
вого економічного розвитку в 
регіоні східного партнерства.

Після перерви, під час другої сесії 
конференції, відбулися дві панельні 
дискусії в рамках загальної тема-
тики «Адміністративна рефор-
ма та децентралізація: ефек ти-

вний інструмент для стій кого 
розвитку».

Перша з них була повністю при-
свячена проблемі підтримки міс-
це вих органів самоврядування і 
громадян муніципалітетів. Про 
влас ний досвід у цій сфері учас-
никам розповіли мер міста Пара-
чіні (Сербія) Саша Пауновіч, член 
міської ради Венспілс (Латвія) і 
член Європейського Комітету ре-
гіо нів Андріс Яунслейніс і пред-
ставник бюро CORLEAP Емін Ерітсян 
(Вірменія).

Учасниками другої панельної 
дискусії - «Історії успіху: Енерго-
ефективність в підтримці місцевого 
розвитку» представники керівної 
ланки міст, яким дійсно є що 
розповісти і поділитися позитивним 



23

Вісник Асоціації “Енергоефективні міста України” – 2016

досвідом - Мікалай Шавчук, мер 
Полоцка (Білорусь), Ігор Шеремет, 
заступник мера Бельці (Молдова), 
Володимир Гаразд, мер Долини 
(Україна), Олександр Мітаішвілі, 
заступник мера Батумі (Грузія) і 
Тигран Саргсян, начальник відділу 
програм розвитку та інвестицій 
Єревану (Вірменія).

Програму другої половини дня 
відкрив керівник відділу Грузії, 
Молдови та транскордонного спів-
ро бітництва DG NEAR Метью Буске 
з доповіддю про нові програми ЄС 
з питань сталого розвитку, а саме 
- про другий етап масштабного 
проекту Євросоюзу «Угода мерів-
Схід» і ініціативи «Мери за еко-
номічне зростання » про старт 
яких оголосив під час ранкового 
засідання пан Мередіт.

Після його виступу почалася чергова 
панельна дискусія. Цього разу мова 
пішла про партиципативний підхід 
до економічного розвитку в країнах 

східного партнерства ЄС. Про різні 
аспекти цього досить складного 
питання говорили представниця 
Генерального директорату Євро-
комісії з внутрішнього ринку, 
промисловості та підприємництва 
(DG GROW) Мікаела Гауф, 
представник Об’єднаного дослід-
ницького Центру ЄК (JRC) Алес 
Гнамус, провідний економіст Світо-
вого банку Остін Кілрой і пред-
ставник Делегації ЄС у Вірменії 
Грегорі Тсоуріс.

У міру наближення до заключного 
акорду першого дня - церемонії 
підписання Угоди Мерів його 
новими учасниками, склад пане-
лістів і тематика дискусії все більше 
відповідали саме цій стратегічній 
ініціативі. Від разу після перерви на 
каву до трибуни вийшов «батько» 
Угоди, високопоставлений пред-
ставник Генерального Директорату 
Євро ко місії З питань Енергії і 
транс порту (DG ENER) Педро 

Балье стерос Торрес. «Нова 
Угода Мерів по Енергії і Клімату 
просу вається на схід: основні 
завдання та подальші кроки в 
краї нах східного партнерства» - 
так можна узагальнити виступи 
останніх учасників дискусії  - 
представника Раквере (Естонія) 
і члена Європейського комітету 
регіонів Андреса Яадла, керівника 
групи експертів нового проекту 
ЄС «Угода мерів-Схід-2» Крістофа 
Фрерінга і тім-лідера Команди 
Підтримки Програми ЄС «Угода 
мерів - Демонстраційні проекти» 
Яна Едвіна Ваандерса. Інформація, 
надана ними увазі аудиторії, в 
якій переважають саме мери міст-
підписантів Угоди, сприймалася 
з особливим практичним інтере-
сом.

Логічним апогеєм першого дня 
конференції стала церемонія 
підписання Угоди Мерів новими 
учасниками ініціативи - містами 
Алаверди, Горіс, Капан, Паракар 
(Вірменія), Шарківщина, Кличе, 
Гілка, Вилейка, Могильов, Ор ша 
(Біло русь), Білгород-Дністровсь-
кий, Фастів, Чортків, Ізмаїл, Хотин, 
Медвін, Моршин, Обухів (Україна), 
а також двома новими структурами 
підтримки Угоди Мерів - з Білорусі 
та Молдови. 
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Проект ЄС «Угода мерів – Схід-2»
Угода мерів щодо Клімату і 
Енергії – провідна ініціатива, 
за початкована Європейським 
Сою зом, котра охоплює місцеві 
та регіональні органи влади, 
які беруть на себе добровільні 
зобов’язання щодо реалізації 
кліматичних та енергетичних ці-
лей. 

Після прийняття у 2008 році Па-
кету ініціатив ЄС з питань клімату 
й енергетики, Європейська ко-
місія започатковувала Угоду ме-
рів для заохочення й підтримки 
зуси ль, яких докладають міс цеві 
органи влади у сферах розробки 
й реалізації політики сталого 
енер гетичного розвитку. Справді, 
органи місцевого самовряду-
вання відіграють вирішальну роль 
у пом’як шенні наслідків зміни клі-
мату, тим паче, якщо враху вати, 
що 80% споживання ене ргії та 
викидів CO2 пов’язані із діяль ні стю 
міст.

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

В 2014 році стартувала ініціатива 
(«Mayors adapt») «Мери адапту-
ються» метою якої було залучення 
міст до прийняття захо дів по 
адаптації до змін клімату. 

Наприкінці 2015 року оби дві 
ініціа тиви були об’єднані в но ву 
компле ксну програму «Угода ме 
рів щодо проблем клімату і 
енергії», що включає прий-
няття цілей ЄС до 2030 року, а 
саме скорочення викидів CO2 (і 
можливо інших парникових  газів) 
на території міста щонайменше на 
40% до 2030 року та компле ксний 
підхід до пом’якшення наслі дків 
зміни клімату та адап тації до них. 
Ця ініціатива стала найбільшою 
в області клімату та енергетики в 
світі, об’єднавши більш ніж 7000 
мерів-підписантів, які предста вля-
ють понад 210 мільйо нів грома-
дян.

Щоб втілити свої політичні 
зобов’язання у конкретні захо-
ди та проекти, підписанти Уго ди, 
зокрема, зобов’язуються підго-
тувати Базовий кадастр викидів, 
оцінку кліматичних ризиків та роз-
ро  бити План дій сталого ене рге-
тичного і кліматичного роз ви тку та 
подати його протягом двох ро ків 
після підписання. 

Окрім заощадження енергії, мо-
жна очікувати й інших резуль-
татів від заходів, до яких вдаються 
підписанти: надання екологічно 
чистих і фінансово досту пних 
енергетичних по слуг, створення 
постійних робо чих місць, які 
потребують виш колу, підвищення 
фінансової та соціальної стабіль-
ності, здоро віше довкілля кра-

ща якість життя, підвищення 
економічної конкуренто спромо ж-
ності за раху нок розвитку бізнесу 
й інновацій, а також, поліпшення 
якості суспільних послуг та 
інфраструктури. 

Зважаючи на значну кількість міст 
із пост-радянського простору, які 
приєдналися та продовжують при-
є днуватися до цієї стратегічної 
ініціативи, а також на результати 
попереднього масштабного про-
екту «Угода мерів – Схід», який 
тривав 4 роки (2011-2015) та 
охоплював 11 колишніх республік 
СРСР, Європейський Союз визнав 
за доцільне продовжувати під-
тримку підписантів Угоди у країнах 
Східної Європи та у 2016р. дав старт 
другому етапові цього проекту. Він 
охоплюватиме країни Східного Пар-
тнерства та триватиме до 2020р. 
Бюд жет проекту, спрямованого на 
розбудову національного та лока-
льного потенціалу підтримки Угоди 
мерів становить 4,5 млн. Євро

Контакти:

Офіс Угоди Мерів Схід у Києві 
вул. Прорізна 10 оф.66 
м. Київ, 01034, Україна 
+380 44 278 03 13, 
+380 97 665 90 12 
http://www.uhodameriv.eu/ 
oksana.kysil@eumayors.eu 

Угода мерів
щодо клімату та енергії

http://www.uhodameriv.eu/
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Стартував другий етап проекту «Школа Енергії»
Стартував другий етап проекту 
«Школа Енергії», який реалізується 
Асоціацією «Енергоефективні міста 
України» за підтримки проекту 
“Ство рення енергетичних агентств 
в Україні”, що впроваджується 
компанією «Німецьке товарист-
во між народного співробітництва 
(GIZ) ГмбХ», за дорученням Феде-
рального міністерства довкілля, 
охо  ро ни природи, будівництва та 
без пеки ядерних реакторів Німеч-
чини.

Тривалість проекту: листопад 2016 
- жовтень 2017року.

Метою проекту є покращення 
енерго ефективності та енергозбе-
реження в школах шляхом прове-
дення енергетичних моніторингів 
для підняття рівня обізнаності 
шко лярів про витрати енергії та 
передачі їм технічних знань з 
питань споживання енергії.

Реалізація проекту передбачає 
досягнення таких результатів:

• відібрано на конкурсній основі 
15 шкіл;

• 15 вчителів візьмуть участь 
у навчальному тренінгу і от-
ри мають підготовку з енер-
гомоніторингу та ене  р   го  ме-
неджменту;

• 15 енергоменеджерів міст 
отримають підготовку з питань 
надання підтримки школам та 
утворення нової мережі для 

взаємодії;

• щонайменше 200 школярів 
пройдуть підготовку, здійсню-
ючи щоденний моніторинг 
енергетичних показників своєї 
школи, отримають звання 
«Мо лодих менеджерів з енер-
го забезпечення»;

• 15 українських шкіл нададуть 
дані щоденного енергомоніто-
рингу (електроенер гія, опален-
ня, вода, газ) протя  гом нав ча-
ль ного року та візьму ть уча  сть 
в енергоменеджмен  ті;

• розроблено одну проектну 
мето  дику для виконання шко -
лами технічних завдань з 
енергоменеджменту;

• школярами буде підготовлено 
15 звітів з енергетичного 
моніторингу з відповідними 
рекомен даціями;

• 15 вчителів візьмуть участь у 
другому тренінгу та пройдуть 
підготовку з прове дення про-
с вітницької і роз’яснювальної 
роботи з питань енергозбе ре-
ження та енерго ефекти вно-
сті;

• проведено 15 «Шкільних енер-
ге тичних днів», які є основним 
інформаційним заходом у кож-
ній школі, що бере участь у 
проекті;

• залучено щонайменше 100 
шкіл до роботи проекту за 

допомогою «Шкільних енер-
гетичних днів», для них, 
зокрема, проведено інтерак-
тивні заходи та тренінги, за 
допомогою яких ці шко ли 
можуть розпочати аналогі чну 
роботу;

• надано 15 комплектів навча-
льних матеріалів;

• для обраних школярів органі-
зовано один літній табір, го-
лов ним завданням якого є 
пи тан ня енергозбереження та 
енергоефективності, в резуль-
таті чого налагодяться контакти 
між учнями різних шкіл з усіх 
регіонів України.

У проекті беруть участь 15 шкіл 
зі Львова, Запо рі жжя, Вінниці, 
Змієва, Кам’янця-Подільського, 
Коломиї, Конотопа, Краматорська, 
Рівного, Сум, Херсона, Черкас та 
смт. Глибока.

7-8 грудня у Львові для вчителів з 
відібраних шкіл досвідчені тренери 
та фахівці проводять спеціальний 
тренінг. Під час тренінгу учасники 
опанують базові елементи енер-
ге тичного менеджменту, ознайо-
мляться із завданнями та заходами 
проекту, налагодять співпрацю із 
енергоменеджерами свого міста 
та технічними експертами проекту, 
які також присутні на цьому заході.
Кожна школа отримає доступ до 
програмного продукту  і розпочне 
щоденний моніторинг показників 
та внесення їх у програму.
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В Братиславі відбулася Х Енергетична Конференція Центральної 
Європи (СЕЕС).
В рамках президентства Словацької 
Республіки в ЄС, у Братиславі 30 
листо  пада – 2 грудня проходила 
юві ле й на, десята Енергетична 
Кон  фе  ренція Центральної Євро-
пи (СЕЕС). Цьогоріч захід був особ-
ливим, оскільки на його органі-
зацію значною мірою вплинула 
Ініціа тива з дослідження та іннова-
цій Європейської Комісії, а вся 
конце п  ція формувалася як форум 
на основі SET Plan 2016.

Конференція складалася із 
шести панельних дискусій, які 
відповідали основним пріори те -
там Енергетичного Союзу («Енерге-
тичний Союз: курс та виклики» 
«Стратегія для досліджень, іннова-
цій та конкурентоздатності», 
«Світо вий огляд енергетики-2016», 
«Відновна енергетика», «Енерго-
ефек тивність і «розумні міста» та 
«Інтеграція ринків: гармонізація 
регуляторної політики; поява 
центрально європейського газового 
ринку»), та шести паралельних т.зв. 
«вечір ніх сесій»: «Міжнародна 
конкурен то здатність європейських 
тех но  логій в галузі енергетики», 
«Фінансові інструменти та інвестиції 
у дос лід жен ня та інновації», «Дека-
р боніза ція транспорту», «Розумні 
мі  ста», «Ядерна та енергетична 
без  пека» і «Формат ринку електро-
енергії».

За словами голови оргкомітету, 
дире ктора Словацької Асоціації 
Зовніш ньої Політики Александра 

Дулєби, для досягнення максима-
льного ефекту від проведення 
конфе рен ції, організаторам вдало-
ся залучити найбільш знаних фа-
хів ців, менеджерів, візіонерів, а 
також значну кількість політиків 
та функціонерів найвищого рангу 
із країн ЄС та самої Європейської 
Комісії. 

Зокрема, у панельних дискусіях 
взяли активну участь віце-
президент Енергетичного Союзу, 
єврокомісар Марош Шефчовіч, 
мі ністр економіки Словаччини Пе-
тер Жіґа, міністр освіти, науки, 
дос ліджень та спорту СР Петер 
Плав чан, міністр торгівлі та про-
мис ловості Чеської Республіки Ян 
Младек, міністр офісу Прем’єр-
міністра Мальти Конрад Міцці, віце-
міністр енергетики Польщі Міхал 
Куртика, президент Європейського 
Комітету Регіонів Макку Марккула, 
єврокомісар з питань інновацій 
та досліджень Карлос Моедас, 
заст. директора Генерального 
Ди ре к торату з питань інновацій 
та досліджень Патрік Чайлд, 
заст. гендире ктора Обєднаного 
Дослідницького Центру Карліна 

Вітчева, директор Директорату А 
DG ENER  Мехтіль Вьорсдьорфер, 
виконавчий директор Міжнарод-
ної Енергетичної Агенції Фатіх 
Біро ль, директор Директорату 
Н (Транспорт) Генерального Ди-
ре к торату з питань інновацій та 
досліджень Клара де ля Тор ре, 
виконавчий директор Вишеград-
ського Фонду Беата Ячевска, 
виконавчий директор «Енерджі 
Ситіз» Клєр Руме, директор Секре-
таріату Енергетичного Співто-
вариства Янеш Копач та ще декі-
лька десятків високопосадовців 
з країн Центральної та Західної 
Європи.

Під час дискусії в рамках вечірньої 
сесії «Розумні міста», вдалося 
представити досвід впровад-
ження містами-членами Асоціації 
“Енергоефективні міста України” 
(і зокрема тими, що беруть 
участь у Програми ЄС «Угода 
мерів - Демонстраційні проекти» 
CoM-DeP) заходів, що ведуть до 
поступової реалізації їх стратегій 
сталого енергетичного розвитку 
в рамках імплементації Угоди 
мерів.
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На Міжнародному Конгресі Мерів обговорили глобальні тренди та 
інновації у розвитку міст.
5 грудня 2016 року в Києві вперше 
проходив Міжнародний Конгрес 
Мерів, який зібрав понад 250 
учасників, серед яких міські го-
ло ви міст України, Канади, 
Польщі та Чехії, лідери місцевого 
самоврядування, профільні пред-
став ники українських органів 
вла ди, експерти, громадські ор-
га ні зації, донори міжнародної 
тех нічної допомоги та активісти 
місцевого розвитку.

Міжнародний Конгрес Мерів є 
спі льною ініціативою Агенції з 
питань стратегічних комунікацій та 
розвитку “Спільні зусилля” та West-
ern NIS Enterprise Fund.

З вітальними словами до учасників 
звернулися Прем’єр-міністр Украї-
ни Володимир Гройсман, міський 
голова міста Києва Віталій Кличко, 
президент Western NIS Enterprise 

Fund Ярослава Джонсон.

В часі п’яти панельних дискусій 
учасники обговорили тенденції та 
інновації у сфері розвитку міста, в 
тому числі проблеми та можливості 
для забезпечення прогресу та еко-
номічного зростання міст, обмі-
нялись практичним досвідом у колі 
найвидатніших мерів міст з різних 
країн, а також поділилися кращими 
історіями успіху міст у різних 
сферах.

Виконавчий директор Асоціації 
«Ене р го ефективні міста України» 
Ан дрій Кирчів в часі панель ної ди-
с кусії «Найкращі українські прак-
тики» презентував успішних дос від 
українських міст – членів Асоціації 
«Ене р го ефективні міста України» 
у сфері енергоефективності та 
висвітлив питання діяльності на-
шої команди у допомозі містам 

реалізувати політики сталого енер-
ге  тичного розвитку.

У рамках Конгресу працювала 
вис тавка можливостей для роз-
витку міст: доступні грантові та 
кредитні програми, які фінансують 
муніципальні ініціативи, проекти 
технічної допомоги та корисні 
містам громадські ініціативи. 
Наша команда долучилася до 
цієї виставки та презентувала 
учасникам продукти та публікації 
реалізованих проектів, зокрема, 
«Набір юного енергоаудитора», 
який успішно використовується 
школярами для проведення енер-
гоаудитів в українських школах, в 
рамках проекту «Школа енергії» 
та інформаційні матеріали Асо-
ціації, які допомагають містам 
реалізувати їхні плани дій сталого 
енергетичного розвитку.

Родзинкою заходу була презентація 
командою greencubator українсього 
перекладу книги “Місто Стартапів: 
роль місцевої влади у побудові 
підприємницьких екосистем” (Sta-
r tup City) Баса Беекмана та Рубе-
на Ньювенхауза. Ця книга про 
те, як її автори перетворюють 
Амсте р дам у справжнє Місто 
Ста р та пів, що успішно конкурує 
із набагато більшими містами - 
таки ми як Берлін та Париж - за 
таланти та компанії, що завтра 
будут ь домінувати на світових рин-
ках.
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Представники Миргорода, Вознесенська, Первомайська, Вараша та 
Новоград-Волинська з навчальним візитом відвідали Ґданськ.
З 12 до 16 грудня 2016 року пред-
ставники органів місцевого само-
врядування та громадських 
ор га  нізацій міст Миргорода, Воз-
не  сенська, Первомайська, Ва-
ра ша та Новоград-Волинська 
від відали Гданськ (Республіка 
По льща) та взяли участь у під-
сумковому нав чаль ному візиті 
в рам ках поль сько-українського 
про екту «Підвищення участі гро-
ма дянського суспільства в роз-
робці та впровадженні полі тики 
і стратегії щодо клімату й енергії 
в українських містах», який про-
ходив у Європейському Цен т-
рі Солідарності. Центр визна-
но одним з кращих музеїв 
Євро  пи. 

Саме в ці дні поляки вшановували 
події 35-ти річної давнини запро-

вадження військового стану в 
країні. Наш візит розпочався з 
огля ду постійно діючої експозиції 
Цент ру. Ініціаторам проекту через 
діючі експозиції музею вдалося 
відтворити події вісімдесятих ро-
ків. Приємно відзначити те, що 
сьогодення характеризує грома-
дян ське суспільство Польщі як 
ак тив не та демократично зріле. 
Напев но, зовсім невипадково, що 
саме Ґданськ має гарний дос від 
активної участі громадян у стра-
тегічному плануванні.

В перший день візиту учасники 
також мали змогу взяти участь в 
організованій громадянській пане-
лі. На зустріч з активістами завітав 
заступник мера Гданська Петер 
Кова льчук та консул України в 
Гданську Лев Захарчишин.

З метою виконання завдань прое-
кту, кожне місто, в рамках Днів 
сталої енергії, провело кон су ль-
тації з громадськістю в кон тексті 
виконання добровільних зобов’-
язань Угоди мерів, які міста взяли 
на себе після її підписання. В часі 
свого перебування у Гданську міста 
презентували свій набутий досвід, 
а також мали можливість почути 
досвід польських колеги.

Другий день нашого візиту розпо-
чався із презентації Марціном Герві-
ном, представником Сопотської 
Грома дянської Ініціативи, грома-
дян ських дебатів і створення 
пер шої в Польщі Громадянської 
панелі.

Ґданськ перше місто в Польщі, де 
організовано громадянську панель, 
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яка є інструментом для здійснення 
місцевого самоврядування. Най-
більш важливі для міста проекти, 
які планується впроваджувати, 
ви но сяться на громадські обго-
ворення шляхом організації кон-
суль тацій. Панельні зустрічі з гро-
мадою відбуваються впродовж 
чотирьох днів, але підготовчий 
період триває більше чотирьох 
місяців. Учасниками громадянської 
пане лі є мешканці з різних мікро-
районів міста, які обираються 
шля хом випадкової вибірки з 
викорис танням системи RANDOM. 
Наступ ним кроком є розсилка для 
відібраних учасників персональних 
листів із запрошенням для обго-
ворення із визначеного питання. 
Далі створюється система голо-
сування та обговорюються усі 
про по зиції – як позитивні, так 
і негативні. А потім знаходять 
конст руктивне рішення, яке задо-
вольняє більшість. Після того як 
минає термін тривалістю в один 

рік – перед громадою звітують чи 
вико нується рішення прийняте 
під час громадянської панелі. На 
на ступний рік темою для обгово-
рення визначено питання: що 
мо же зробити місто Ґданськ для 
скорочення викидів СО2», - розпо-
вів у своїй презентації Марцін 
Гервін.

Цікавим для делегації з України був 
досвід Александри Корчинської, 
яка презентувала кращі практики 
Помор ського воєводства у залу чені 
громадян до зменшення спожи-
вання енергетичних ресурсів. У 
Польщі впроваджувався іннова-
ційний проект ENERGA Living Lab 
в якому брало участь більш як 300 
домогосподарств, які шляхом зміни 
своїх споживацьких звичок досягли 
значного скорочення споживання 
енергії. А заощаджені кошти за 
умовами участі – були частково 
компенсовані проектом.

На завершення візиту учасники 

спільно із представниками Євро-
пей ського Центру Солідарності 
Анною Федас та Каспером Дзєка-
ном підсумували та вирішили 
для себе, що вони змінять у своїй 
організації, який досвід вони 
отримали, які труднощі виникали 
під час реалізації проекту і яку 
користь набутий досвід принесе 
місту. Участь українських міст в 
українсько-польському проекті 
від  крила нові підходи щодо по-
силення ролі громадян в реалізації 
місцевих стратегій розвитку та 
планів дій зі сталого енергетичного 
розвитку.

Довідка

Проект реалізується Асоціацією 
«Енергоефективні міста України» 
спільно з Європейським центром 
солідарності (Ґданськ, Республіка 
Польща), за підтримки Уряду Мар-
ша лківського Поморського Воє-
вод ства, Асоціації «Поморське в 
Євросоюзі» та GIZ в рамках проек-
ту  «Підвищення участі громадян-
ського суспільства в розробці та 
впровадженні політики і стратегії 
щодо клімату й енергії в українських 
містах».

За результатами впровадження 
проекту міста-учасники отримали 
теоретичні та практичні навич ки 
проведення кампаній інформу-
вання та консультування з грома-
дою щодо виконання добровільних 
зобов’язань Угоди мерів.
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Проектом “Угода мерів-Схід-2” створюється муніципальна платформа 
для вирішення питань сталого енергетичного розвитку
Зазначена Платформа створю-
ється з метою об’єднання те ри-
то ріальних громад (ОТГ) міст та 
се лищ, органів місцевого, ре-
гіонального та дер жав ного управ-
ління, приватних інвес торів або 
донорських орга нізацій, про ек-
тів технічної допо моги та між-
народних організацій, бізнесу та 
інших зацікавлених сторін, дія-
льність та розвиток яких спрямо-
вано на наступне:

• Підвищення енергетичної не-
за лежності локальної тери-
торії, громади та країни;

• Зниження викидів СО2 на ло-
кальній території, у регіоні
та країні в цілому не менш
ніж на 30% до 2030 року за
раху нок підвищування енер-
го  ефективності та нарощу -
вання використання відно-

влю вальних джерел енергії на 
своїх територіях;

• Розвиток екологічно орієнто-
ваної економіки та підвищен-
ню якості життя локальної тери-
торії, громади та країни.

Концепція роботи Платформи:

• Проведення онлайн навчання
(вебінари) та спілкування на
попередньо обраними темами:
2 рази на місяць. Тематика бу-
де ідентифікована шляхом ан-
ке ту вання та надходження за-
пи тів від учасників

• HARD TALK місяця: один раз на
місяць буде обиратися експерт/
державний посадовець/народ-
ний депутат/міський голова/
пред ставник бізнесу/та інші
діячі для відвертої годинної
он-лайн розмови з учасниками

Платформи. Попередньо, за 
тиждень до заходу, учасники 
Платформи зможуть поставити 
письмові запитання;

• Проведення онлайн консуль-
ту вання та робочих зустрічей
для вирішення проблем міст,
селищ та ОТГ з питань ста ло го
енерге тичного розвит ку

• Проведення онлайн навчання
(вебінари) для міських голів
та депутатів органів місцевого
самоврядування: цільове нав -
чан  ня політичної еліти міст,
селищ та ОТГ, яке буде спря-
моване на побу дову стратегії
та політики, інноваці йність та
ноу-хау.

• Проведення он-лайн діалогу
між інвесторами або донора-
ми, містами, селищами та те ри-
торіальни ми громадами

• Вирішення інших питань між
учасниками Платформи, які
стосуються головних завдань
Платформи.

Якщо Ви зацікавлені стати уча сни -
ком Муніципальної платформи, 
просимо перейти за посилан-
ням

Контактна особа: Національний 
координатор Проекту “Угода ме рів 
- Схід” Оксана Кисіль.

Ел. пошта:  
oksana.kysil@eumayors.eu  
Телефон: +380976659012

Угода мерів
щодо клімату та енергії

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS1beg0wFmU1GQMhPQSA-08ndXPy_Z9_NUM0z98x1fMGQzdg/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS1beg0wFmU1GQMhPQSA-08ndXPy_Z9_NUM0z98x1fMGQzdg/viewform?c=0&w=1
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11 листопада - Міжнародний день енергозбереження!
Свято було засноване у квітні 2008 
року за ініціативи міжнародної 
екологічної мережі SPARE. 

Участь у проекті побажало взяти 
близько 20 країн. Саме тому свято 
отримало статус міжнародного. 
Основна мета свята – привернути 
увагу влади та громадськості до 
раціонального використання 
ресурсів та розвитку поновлюваних 
джерел енергії. Економія енергії 
дозволить знизити забруднення 
навколишнього середовища. 
Крім того, енергозбереження 
вигідно економічно. Заходи з 
економії енергоресурсів в два з 
половиною – три рази дешевше, 

ніж виробництво і доставка 
споживачам такої ж кількості знову 
отриманої енергії, отриманої з 
традиційних джерел. Тим більше, 
що найпростіші та елементарні 
заходи енергозбереження доступні 
кожному і можуть бути застосовані 
в побуті фактично повсюдно.

У міжнародний День енерго-
збереження в усіх країнах, де 
відзначається це свято, проходять 
заходи, спрямовані на те, щоб 
проінформувати людей про 
способи енергозбереження та 
існуючі поновлювані джерела 
енергії, розповісти, чому важливо 
економити енергію. У багатьох 

містах світу в цей день проводяться 
тематичні конференції, виставки 
та акції, у навчальних закладах 
проходять уроки, присвячені темі 
енергозбереження.

Україна має значні природні 
ресурси та унікальне для Європи 
навколишнє середовище, але 
водночас є однією з найбільш 
екологічно забруднених країн 
регіону та однією з країн світу, де 
енергія використовується найменш 
ефективно. Водночас, країна 
володіє багатими природними 
ресурсами та важливими 
міжнародними водними джере-
лами, а отже її промислова 
діяльність та споживання енергії 
мають значний вплив на глобальні 
кліматичні зміни.

В Дні енергозбереження можуть 
брати участь навчальні заклади і 
окремі учні із різних країн. Ніхто 
не зможе зробити все, але кожен 
може зробити щось і якщо кожен 
щось робить, ми багато досягнемо 
разом!

На спомин про Анатолія Копця

Біля входу в офіс Асоціації «Енер-
гоефективні міста Украї ни» у 
Львові встановлено мемо   ріальну 
таблицю, яка нагадуватиме про 
те, що у цьому при мі щенні дов-
ший час працював натх нен-

ник, засновник і перший вико-
навчий директор Асоціації та в 
подальшому - ключовий експерт 
проекту «Угода мерів – Схід» і 
Програми ЄС СОМ-DEP Анатолій 
Копець.

Таблиця встановлена напередодні 
річниці передчасної смерті 
Анато лія Степановича Копця 
(14.08.1958р. - 12.08.2015)
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