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АЕМУ розробила
«Набір Юного
енергоаудитора»
для шкіл проекту
«Школа енергії»
>>> 4

Також у цьому номері:

Зустріч з представниками
Вишеградської четвірки >>> 2
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У Львові пройшла зустріч з представниками Вишеградської четвірки
25 та 26 лютого у Львові у
рамках взаємодії України з
Вишеградською
четвіркою
(Польща, Словаччина, Угорщина,
Чехія,) пройшли два міжнародних
заходи, організовані в рамках
співпраці Вишеградської Четвірки
та України.
Перший
із
них,
«Вишеград
для України: підвищуючи ене
ргоефективність. Засвоєні уроки
та кращі практики» відбувся
25 лютого за організаційної
підтримки Міністерства закор
донних і європейських справ
Словацької Республіки у співпраці
з
Міністерством
закордонних
справ
Чеської
Республіки,
Міністерством закордонних справ
і торгівлі Угорщини, Міністерством
закордонних
справ
Польщі,

Міністерством закордонних справ
України та Словацькою асоціацією
зовнішньої політики.
Співорганізаторами та партнерами
цієї події, а також організаторами
сьогоднішньої зустрічі «Сприяючи
підвищенню енергоефективності
в Україні: Кращі практики з
Словаччини» виступили Міжна
родний Вишеградський фонд,
Львівська міська рада, Львівська
обласна державна адміністрація,
Центр глобалістики «Стратегія ХХІ»
(Київ), Факультет соціальних наук
університету ім. Масарика (Брно),
Польський інститут міжнародних
справ
(Варшава),
Асоціація
«Енергоефективні міста України»
(Львів) та Словацьке агентство з
розвитку міжнародної співпраці
SlovakAid.

Від Асоціації у зазначеному
заході взяли участь президент
Асоціації, міський голова міста
Долина,
Володимир
Гаразд,
виконавчий директор Асоціації
«Енергоефективні міста України»
Андрій Кирчів та керівник проектів
та програм Олена Вітрак.
Андрій Кирчів модерував секцію
«Можливості для фінансування
проектів з енергоефективності».
З
презентаціями
фінансових
інструментів виступали Ґреґор
Брьомлінґ, менеджер проекту з
енергоефективності, GIZ Ukraine,
Сергій Волков, старший керівник
програми ПРООН, Денис Прусаков,
керівник національних програм,
Посольство Швеції в Україні,
Ян Едвін Ваандерс, Керівник
Команди підтримки Програми ЄС
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«Демонстраційні
мерів».

проекти

Угоди

25 лютого у вступному слові на
відкритті заходу Заступник Міністра
закордонних справ України з
питань європейської інтеграції
Олена
Зеркаль
підкреслила
важливість співпраці України з
країнами Вишеградської групи
(В-4) у контексті реформування
української економіки, зокрема
у
галузі
енергоефективності,
освіти, розбудови громадського
суспільства та децентралізації
влади.
У рамках заходу проведено чергові
політичні консультації у форматі
“Україна+Вишеградська
група”
на рівні заступників міністрів
закордонних
справ/державних
секретарів - заступник Міністра за
кордонних справ Республіки Поль
ща Марек Зюлковський, Державний
секретар Міністерства закордонних
справ та європейської інтеграції

Словацької Республіки Ігор Сло
боднік, Державний секретар Мі
ністра зовнішньої економіки та
закордонних справ Угорщини з
питань безпекової політики та
міжнародного співробітництва Ішт
ван Мікола, молодший заступник
Міністра закордонних справ Чеської
Республіки Ярослав Лудва.
Учасників зустрічі було поінфор
мовано про хід інтеграційних ре
форм в Україні, виконання умов
щодо отримання безвізового ре
жиму для українських громадян.
У ході консультацій обговорено
ситуацію на Донбасі та інші пи
тання
міжнародного
порядку
денного.
Вишеградські партнери заявили
про незмінність позиції щодо
підтримки територіальної ціліс
ності та суверенітету України та
висловили готовність сприяти єв
ропейській інтеграції України, без
візовому режиму України з ЄС.

Обговорено нові перспективні на
прямки секторальної взаємодії
між Україною та Вишеградською
групою.
Чергова
зустріч
у
форматі
«Україна+В4», присвячена розвитку
малого і середнього бізнесу, за
планована на квітень 2016 року.
Довідково: у ході зустрічі глав держав
Вишеградської групи та України
16 листопада 2014 р. у Братиславі
було досягнуто домовленості про
«патронування» кожною країноюучасницею В4 кількох напрямів
реформ в Україні. У контексті
цього процесу вже відбулися 3
засідання на рівні заступників
міністрів / держсекретарів МЗС та
керівництва профільних відомств
у Львові (8 жовтня 2014 р.,
інавгураційне), Чернігові (20 квітня
2015 р., з проблематики місцевого
самоврядування та децентралізації,
патронат Польщі), Чернівцях (13
жовтня 2015 р. з форми вищої
освіти, патронат Чехії).
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АЕМУ розпочала реалізацію проекту «ШКОЛА ЕНЕРГІЇ»
Асоціація «Енергоефективні міс
та України» розпочала реаліза
цію проекту «ШКОЛА ЕНЕРГІЇ»
від імені проекту “Створення
енергетичних агентств в Укра
їні”, що впроваджується компа
нією
«Німецьке
товариство
міжнародного
співробітництва
(GIZ) ГмбХ» за дорученням Фе
дерального міністерства довкілля,
охорони природи, будівництва
та безпеки ядерних реакторів
Німеччини.
Проект реалізовуватиметься впро
довж цього року – з січня до жовтня
2016 року.
Метою проекту є покращення
енергоефективності та енерго
збереження шляхом підготовки
та проведення учнівських енер

гетичних аудитів, та інших енерге
тичних навчальних заходів в укра
їнських школах.
Партнерами проекту виступають
Одеське Муніципальне Енергетичне
Агентство (OMEA), Українська НУО
“Світ Освіт”, німецький інститут UfU
(Незалежний Інститут з екологічних
питань), технічні експерти, які від
повідають за учнівські енергетичні
аудити, відібрані школи та міські
ради міст, де розташовані школи як
партнери з підтримки. Реалізація
проекту передбачає між іншим
досягнення таких результатів:
> 25 навчених вчителів з енерго
збереження та енергоефективності,
6 підготовлених технічних експертів,
щонайменше 200 вчителів пройде
навчання у форматі «вчитель-

вчитель»
> При підтримці вчителів та тех
нічних експертів понад 500 учнів
проведуть учнівські енергетичні ау
дити у 25 школах, ставши свідомими
користувачами енергії
> В 25 школах реалізовано пакет
навчальних заходів та проектні дні
(енергетичні уроки, інформаційні та
інтерактивні заходи в рамках Дня
Землі та інші.)
> поширено 25 “Наборів юного
енергоаудитора” для вимірювання
енергії з інструкціями щодо їх
використання
> Понад 10 тисяч учнів активно віз
ьмуть участь в проектних днях.
http://enefcities.org.ua/diyalnist/
shkola-energi/
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Навчальний тренінг для вчителів та технічних експертів
22-24 лютого у Львові пройшов
навчальний тренінг для вчителів
з обраних шкіл та технічних екс
пертів в рамках проекту «ШКОЛА
ЕНЕРГІЇ».
Метою тренінгу було навчити
учасників проекту основ енерго
аудиту, питань енергетичної освіти,
простих енергоощадних методів, а
також презентувати “Набір юного
енергоаудитора”, які використо
вуватимуть «енергетичні» команди
для проведення енергоаудиту у
своїх школах.
В перший день Кіліан Шуберт – ке
рівник проекту «Школа енергії» роз
повів про основні етапи реалізації
проекту. Олег Гарасевич - керівник
проектів та програм АЕМУ, поділи
вся знаннями та досвідом щодо

впровадження проектів з енерго
ощадності в Україні та світі.
Про теоретичні та практичні аспек
ти висвітлення теми енергозбе
реження, зміни клімату та роль
вчителів у цьому розповіла пред
ставник НУО “Світ Освіт” Катерина
Мірошниченко. А. Таран, дирек
тор незалежного Інституту еколо
гічних проблем в Берліні (UfU)
презентувала учасникам досвід
Німеччини, а також методологію
роботи в шкільних проектах.
На другий день всі учасники тре
нінгу мали можливість відвіда
ти львівську школу «Надія», де
вони разом з дітьми провели
пробний
енергетичний
аудит
школи, використовуючи набір пре
зентованих інструментів.

В останній день учасники тренін
гу розбились на робочі групи та
випрацювали алгоритм співпраці
між собою та технічними екс
пертами, а також намітили наступні
спільні кроки по виконанню завдань
проекту. Керівник проектів та
програм, експерт із захисту довкілля
АЕМУ Олена Вітрак ознайомила
учасників з медіа-матрицею, яка
була підготовлена для того, щоб
учасники змогли постійно тримати
увагу засобів масової інформації.
Наступними завданнями є робота в
школах по проведенню енергетич
них уроків, проектних днів та енер
гоаудитів. Матеріали проекту та
інформація про наступні заходи
доступні на сайті:
http://enefcities.org.ua/diyalnist/
shkola-energi/
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Перші результати проекту «ШКОЛА ЕНЕРГІЇ»
Після тренінгу, який проходив у
Львові в кінці лютого ц.р., вчителі
приступили до реалізації завдань
проекту. У цьому їм допомагають
технічні експерти, які добре
знають свою справу і доносять до
молодого покоління найважливіші
питання використання та обліку
ресурсів, та
керують проце
сом проведення учнями енерге
тичного аудиту.
На даному етапі робота розпо
чалася з формування в школах
енергетичних команд із учнів
старших класів, що дозволило
проведення самого енергетичного
аудиту. Для кращого виконання
роботи
учнівські
енергетичні
команди отримали у подарунок
набори інструментів «Набір юного
енергоаудитора» з інструкціями

до них. Під час проведення
аудиту команди ознайомилися з
характеристикою будівель шкіл,
опрацювали
інформацію
про
енергетичні витрати, а також здійс
нили різноманітні заміри в примі
щеннях, використовуючи сучасні
прилади.
Учні
мали
змогу
ближче
ознайомитися з роботою та
ких приладів як пірометр, ане
мометр, енергометр, люксметр,
електронний термометр. Разом з
технічними експертами визначали
рівень опалення та освітлення
приміщень школи, перевіряли їх
тепловий режим. Діти виконували
різні практичні завдання та
вирішували, яким чином можливо
уникнути марних витрат тепла і
електроенергії у їхніх школах.

Початок практичної роботи на
місцях надихнув вчителів та
дітей на проведення у багатьох
школах відкритих уроків з основ
енергетичного аудиту. Слід заз
начити, що в одеській школі творчо
підійшли до процесу екологічного
виховання молоді, організувавши
виступ агітаційної бригади, учас
никами якої є учні школи. Тут був
проведений літературний конкурс
«Ще раз про лампочку», конкурс
стінгазет “Земля - наш спільний
дім” і для наймолодших учасників
проекту - “Подорож із Капітошкою».
Реалізуючи проект «Школа енергії»,
учні рівненської школи обрали для
себе чудове гасло «Ми навчимося і
навчимо Вас!».
Детальніше на сайті проекту.
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Технічний тренінг з підвищення енергоефективності будівель
17 грудня 2015 року Асоціацією
«Енергоефективні міста Украї
ни» в Києві організовано тех
нічний
тренінг
“Практичні
аспекти вирішення питань з під
вищення
енергоефективності
будівель”.
Захід проходив в рамках реалізації
проекту
«Практична
модель
розбудови спроможності органів
місцевого самоврядування ефек
тивно
управляти
енергією»,
здійснення якого стало можливим
завдяки підтримці американського
народу, наданій через USAID.
Учасниками заходу було біля
40 фахівців - енергоменеджерів
міст
–
учасників
проекту.

Тренінг орієнтований на макси
мально практичний розгляд ак
туальних
питань
комплексної
термомодернізації будівель.
Експерти
провідних
світових
фірм
поділились
своїм
досвідом і висвітлили найбільш
актуальні
практичні
питання
термомодернізації, серед них: Тер
момодернізація огороджувальних
конструкцій по основних елементах
фасад,
фундамент,
підвальні
приміщення, горище, дах; питання
зовнішніх елементів, вікон та
дверей; теоретичні та практичні
аспекти освітлень приміщень;
внутрішньобудинкові
системи
теплопостачання:
балансування,

регулювання, налаштування; сис
теми вентиляції та рекуперації
повітря.
Модерував експерт із енерго
збереження та енергоефективності
АЕМУ Дмитро Леськів.
Тренінг був дуже цікавим та
корисним,
енергоменеджери
отримали великий об’єм інформації
та практичних рішень, які вони
зможуть використати у своїй
роботі при розбудові системи
енергоменеджменту
у
своїх
містах та реалізації реальних
проектів з енергозбереження та
енергоефективності.
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«Зелену Книгу» з енергоефективності на
муніципальному рівні представлено на
круглому столі у Мінрегіоні

23 березня відбувся
семінар-практикум у
Чернігові

Буквально у переддень Нового
року,
28 грудня, в рамках
виконання Асоціацією ЕМУ завдань
проекту
“Розбудова
інститу
ційної спроможності муніци
палітетів”, який фінансується
з коштів USAID, у конференцзалі Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та жит
лово-комунального господарства
України відбулося обговорення
проекту “Зеленої Книги» з енер
гоефективності на муніципаль
ному рівні”.

3 березня в Чернігові відбувся
семінар-практикум по залученню
інвестицій в сектор комунальної
енергетики, впровадження ком
плексних програм енергозбе
реження та проведення мас
штабної
енергомодернізації,
організований
регіональним
відділенням Асоціації міст Украї
ни.

Обговорення від імені Міністерства
відкрила
головний
спеціаліст
відділу енергозбереження у сфері
ЖКГ Мінрегіону Ірина Вишняк,
яка наголосила на винятковій
важливості ідентифікації проблем
із забезпеченням ефективного
використання
енергії
на
муніципальному рівні та пошуку
адекватних рішень.
Від Асоціації документ представляв
керівник київського офісу АЕМУ
Святослав Павлюк, який значною
мірою доклався до творення його
концепції та безпосереднього
змістового наповнення Книги.
Після нього слово взяв експерт IC
Consulenten Віталій Шаповаленко
із представленням напрацювань
його експертної групи щодо
проблем з енергоефективністю на

загальнодержавному рівні.
Відразу після представлення обох
документів розпочалося їх активне
обговорення. Усі учасники зійшлися
на думці, що найважливішим
результатом
появи
таких
експертних напрацювань мали би
стати відповідні управлінські та
законодавчі рішення (відповідно –
на рівні Кабміну та ВРУ), спрямовані
на подолання ідентифікованих
проблем та формування якісної
стратегії сталого енергетичного
розвитку країни в цілому.

Учасниками цього заходу стали
понад 40 голів нових об’єднаних
територіальних громад Чернігів
щини.
З
вітальними
словами
до
присутніх звернулися голова РВ
АМУ Чернігівській області Федір
Фесюн, мер Чернігова Владис
лав Атрощенко, перший заступник
голови Чернігівської ОДА Леонід
Сахневич.
З доповіддю про нові горизонти
Угоди мерів і досвіді Асоціації
ЕМУ, як національної Структури
підтримки
цієї
європейської
ініціативи, виступив виконавчий
директор АЕМУ А.Кирчів.
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Результати оцінювання проекту «Модель розбудови потенціалу
України і Грузії для їх участі в Угоді Мерів»
Проект “Модель розбудови потен
ціалу України і Грузії для їх участі
в Угоді мерів”, впроваджено в
рамках програми Європейської
Комісії “Просування Угоди мерів на
Схід: підтримка участі міст Східного
Партнерства і Центральної Азії в
Угоді мерів” у 2011-2015 роках.
Проект реалізовано у партнерстві
громадських некомерційних ор
ганізацій та органів місцевої
влади.
Партнерами Асоціації “Енерго
ефективні міста України” (АЕМУ) в
цьому проекті стали ТзОВ “Аґенція
з питань розвитку “Синергія”
(Словенія), зі сторони Грузії парт
нерами проекту були “Центр з
питань енергоефективності - Гру
зія” (Тбілісі), самоврядні міські ра
ди міст Руставі та Ґорі, в Україні
партнерами Проекту виступили
виконавчий комітет міської ради
м.Кам’янця-Подільського (Хмель
ницька обл.), виконавчий комітет
міської ради Нововолинська (Во
линська область), виконавчий ко
мітет міської ради Бердянська
(Запорізька область), виконавчий
комітет міської ради Алчевська
(Донецька область).
Окрім міст-учасників, заходи Проек
ту також відбувалися у Львові, Києві,
Вінниці, Долині (Івано-Франківська
обл.) та у Тбілісі.

МЕТА ПРОЕКТУ
Підтримати
зусилля
органів
місцевого самоврядування в Україні
та Грузії (а в подальшому і в інших
країнах Східного Партнерства і
Центральної Азії), спрямовані на
зміцнення їхньої енергетичної
безпеки,
скорочення
викидів
парникових
газів,
зменшення
залежності від викопних видів
палива,
збільшення
частки
альтернативних джерел енергії,
заощадження коштів та покращення
якості життя мешканців.
ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ
Надання необхідної інформаційної і
технічної допомоги міським радам
України і Грузії для їхньої активної
участі в Угоді мерів. Посилення
спроможності українських і гру
зинських міст-учасників проекту
дотримуватися зобов’язань, пе
редбачених Угодою мерів, через
опрацювання і впровадження
місцевої сталої енергетичної по
літики та місцевих Планів дій зі
сталого енергетичного розвитку
(ПДСЕР).
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ ТА БЕНЕФІ
ЦІАРИ ПРОЕКТУ
Виборні
посадовці
(міські
голови та депутатський корпус)
і персонал органів місцевого
самоврядування.
Громадськість
міст-учасників проекту. Працівники

новостворених структур підтримки
Угоди мерів в Грузії та Енергетичної
Аґенції з питань Угоди мерів
в Україні. Вибрані українські і
грузинські фахівці з питань міської
енергетики.
ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОЕКТУ ПЕРЕДБА
ЧАЛА
1. Розробку порадника для міських
рад з політичної та організаційної
підготовки до участі в Угоді ме
рів
2. Вибір відповідних методологій
і програмного забезпечення та
їх адаптацію до умов України і
Грузії
3. Конкурсний відбір українських і
грузинських пілотних міст- учасників
проекту
4. Організацію і проведення прак
тичного інтерактивного навчаль
ного курсу на основі порадника та
адаптованих інструментів
5. Створення, підтримку та про
сування Стуктури Підтримки Угоди
мерів в Грузії
6. Створення, підтримку та про
сування Енергетичної Аґенції з
питань Угоди мерів в Україні.
7.
Підтримку
міст-учасників
проекту у створенні системи
енергоменеджменту для будівель
бюджетної сфери. 8. Підтримку міст-
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учасників проекту у запровадженні
реєстру викидів СО2.
9. Підтримку міст-учасників проекту
у розробці прототипу 3-річного
ПДСЕР.
10. Розробку та реалізацію ін
формаційно-просвітницьких кам
паній та мобілізації громад на
здобуття підтримки для місцевої
енергетичної політики і реалізації
ПДСЕР.
11. Впровадження заходів з під
вищення енергоефективності та
використання відновлюваних дже
рел енергії в будівлях бюджетної
сфери пілотних міст.
12. Надання технічної та експертної
підтримки містам-учасниками про
екту для виконання зобов’язань,
передбачених Угодою мерів.
13. Перетворення ПДСЕР одного з
міст-учасників проекту в практичний
інвестиційний план
Звіт про результати оцінювання
адресовано контролюючим орга
нам Європейського Союзу, ви
конавчій дирекції АЕМУ та всім
зацікавленим сторонам.
Документ
містить
оцінку
виконання даного проекту та
рекомендації стосовно можли
вих способів покращення реалі
зації подібних проектів у майбут
ньому.
Звіт можна читати за посиланням
www.enefcities.org.ua

ГОЛОВНІ ВИСНОВКИ
1

4

Реалізація проекту мала вагомий
вплив на місцеву енергетичну
політику у містах-партнерах. Діяль
ність та технічна підтримка проекту
допомогла органам місцевої влади
в обраних містах Грузії та України
приєднатися до Угоди мерів,
розробити план дій та розпочати
виконання своїх зобов’язань. Це
підтверджено значним збільшен
ням підписантів Угоди зі сторони
України та Грузії у 2014-2015 ро
ках, збільшенням кількості роз
роблених і ухвалених містами
Планів дій сталого енергетичного
розвитку.

Запропоновані інтервенції проекту
відповідали потребам цільових
груп та бенефіціарів. Представники
місцевих органів влади визнали
та оцінили переваги для міста,
які надає приєднання до Угоди
мерів. Найбільш корисним ре
зультатами вважають розробку
стратегічних планів дій, системи
енергоменеджмету міста, підви
щення кваліфікації управлінців
з питань енергозбереження та
енергоефективності.

2
Огляд щорічних звітів, огляд
документації, розробленої вико
навчими комітетами міських рад,
інтерв’ю з головними партнерами
та бенефіціарами проекту, а також
відвідані об’єкти, облаштовані за
фінансової підтримки проекту,
дозволяють зробити висновок, що
абсолютну більшість поставлених
завдань було виконано.
3
Усі партнери та учасники проекту
мають позитивні враження та
високо
оцінили
можливість
спiвпраці: безпосередніми кура
торами впровадження проекту були
заступники міських голів за повного
сприяння очільників міста.

5
На думку партнерів, участь в Угоді
також надає місту репутаційні
переваги, які можна використати
для залучення нових проектів,
партнерів та інвестицій у цю сфе
ру. В трьох містах-партнерах (Бер
дянську, Нововолинську та Руставі)
ще до завершення проекту вдалося
залучити додаткові ресурси в сфе
ру енергозбереження та розви
ток альтернативних джерел енер
гії, які за обсягами перевищили ті,
що були надані в рамках проекту
АЕМУ.
6
Завдяки пріоритетності теми енерго
збереження та енергоефективності,
всі зобов’язання партнерів щодо
власного внеску були забезпечені
фінансуванням з місцевих бю
джетів.
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7
У декількох пілотних містах част
ка власного внеску партнерів
у облаштування об’єктів на
віть перевищила початково за
плановану,
що
дозволило
зробити
покращення
об`єктів
більш цілісним. Цього вдалося
досягнути
завдяки
підтримці
місцевої влади, спонсорській під
тримці, сприятливим умовам на
дання послуг місцевими поста
чальниками.
8
Приклад міст-партнерів проекту
продемонстрував,
що
навіть
невеликі інвестиції в сферу
енергозбереження здатні при
нести суттєві результати на муні
ципальному рівні в плані зниження
споживання енергії, поліпшення
якості
місцевих
комунальних
послуг, а також підвищення рівня
комфорту для користувачів
9
У рамках проекту здійснено акцент
на
ретельне
документування
досвіду та найкращих практик і
поширення цієї інформації серед
нових учасників та підписантів
Угоди мерів. Видані в рамках
проекту інформаційні матеріали
містять покрокові інструкції для
представників
міської
влади,
базуються на доказовій базі та
реальному
досвіді,
написані
простою і переконливою мовою,
містять
зразки
нормативних
документів, що значно полегшує

роботу та стимулює до такого
партнерства “новачків”. Крім того
матеріали мають високоякісний
дизайн та друк належної якості,
видані українською, російською,
грузинською
та
англійською
мовами, що також додає зручності
у використанні.
10
Інформаційні
заходи
проекту,
найбільш помітними з яких стали
“Дні сталої енергії”, за роки впро
вадження проекту стали тради
ційними, впізнаваними, ретельно
продуманими
інформаційними
подіями місцевого рівня. Такі
інформаційні кампанії не тільки
інформують про діяльність проекту,
але й підтверджують, що питання
енергоефективності та енергозбе
реження стали повноцінною скла
довою місцевої політики. Опитані
експерти підтвердили, що “Дні ста
лої енергії” триватимуть і після за
вершення проекту
11
АЕМУ
застосовує
сучасні
інформаційні інструменти – сайт
Асоціації http://enefcities.org.ua/ та
спеціально створений сайт проекту
http://eecu-comogrant.org.ua/
містять вичерпну інформацію щодо
принципів, політики та практики
енергозбереження, вчасно онов
люються та поповнюються новими
публікаціями. Інформаційний Вісник
АЕМУ регулярно розсилається
учасникам асоціації, партнерам,
журналістам. Тематика Угоди мерів

регулярно висвітлюється у віснику,
хоч його випуск не фінансується в
рамках даного проекту.
12
Можливості мережування між
учасниками проекту з різних міст,
обмін досвідом, порівняння своїх
досягнень з ситуацією в інших
містах, а також між Україною
та Грузією, були відзначені як
додаткові переваги більшістю
учасників проекту.
13
Великий обсяг зобов`язань АЕМУ
в рамках проекту можна вважати
викликом для організації, проте
він став адекватним щодо її ор
ганізаційної спроможності. Також
проекту вдалося налагодити ефек
тивну систему координації за участю
партнерів та зацікавлених сторін,
урядових структур та проектів інших
міжнародних програм.
14
Діяльність проекту була взаємо
доповнювана з іншими по
точними проектами та про
грамами, керованими іншими
донорами.
15
Суспільно-політична ситуація як
в Україні, так і Грузії була одним з
чинників, що впливали на хід реа
лізації проекту. Впродовж терміну
реалізації відбулися кардинальні
зміни в політичному контексті,
що відобразилося на термінах
реалізації запланованих завдань. В
Україні у 2014 році відбулися масові
протести, зміна влади, окупація
території АРК Крим та частини
Донецької і Луганської областей
Росією.
У Грузії чинником ризику проекту
стали місцеві вибори і значні змі
ни у складі працівників органів
місцевої влади, це дещо уповіль
нило, але не призвело до невико
нання муніципалітетами проект
них зобов’язань. Ці критичні
зміни обставин були враховані
під час перегляду робочого плану
проекту.
Більше інформації за посиланням
www.enefcities.org.ua
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22 квітня – Міжнародний день Землі
Щорічно, 22 квітня люди
по всій планеті відзначають
День Землі. Цей день став
загальнолюдським символіч
ним святом любові та турботи
за наш спільний дім. Саме 22
квітня в різних куточках земної
кулі небайдужі до екологічних
проблем люди проводять різні
яскраві і в той же час корисні
заходи, спрямовані на те, щоб
у світі стало більше чистоти і
відповідальності.
Засновником Дня Землі вважається Джон Стерлінг Мортон, який запропонував
у 1872 році призначити щорічний день, присвячений озелененню
навколишньої території. Пропозиція було схвалено і отримала широку
підтримку жителів штату. 22 квітня 1970 року в Нью-Йорку (США) студенти,
школярі та їхні викладачі, вперше організували проведення національного
свята – Дня Землі. Його учасники запропонували звичайним пересічним
американцям звернути увагу на екологічні проблеми сьогодення і спробувати
спільними зусиллями берегти зелену планету. Вже через рік у США було
створено державне агентство з охорони навколишнього середовища, яке
сьогодні діє досить активно і має тісні контакти з державними структурами
багатьох країн, в тому числі і в Україні.
Міжнародним свято було оголошено в 1990 році. У той рік безліч обрізків
матерії з написами і малюнками були пронесені по нашій планеті. З них
склали прапор Землі площею 660 кв. м, який символізує єдність людей в
турботі про майбутнє планети і закликає ставитися з повагою до оточуючого
нас світу.
Саме тоді про День Землі вперше почули і в Україні. І тільки через 2 роки День
Землі став відзначатися в Україні як день захисту природи, день акцій з метою
залучення уваги громадськості до проблем нашої планети.
У День Землі в різних країнах за традицією звучить Дзвін Миру, закликаючи
людей Землі відчути всепланетну спільність і докласти зусиль для захисту
миру на планеті та збереження краси нашого спільного дому. У цей день
кожен мешканець планети може зробити свій маленький внесок у справу
захисту навколишнього середовища: очистити від сміття прилягаючі території,
висадити хоча б одне дерево, відмовитися хоча б на день від використання
автомобіля.

Контакти

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/

Оголошення
11.-12.04.2016
Практичний тренінг з питань
оцінки можливостей міст в
підвищенні енергоефективності
за допомогою інструменту TRACE,
Дніпропетровськ
14.-15.04.2016
Практичний тренінг з питань оцінки
можливостей міст в підвищенні
енергоефективності за допомогою
інструменту TRACE, Львів
19.04.2016
Дансько-Український Бізнес Форум,
готель Хаятт, Київ, вул. Алли
Тарасової
19.-21.04.2016
Третя національна спеціалізована
виставка-форум «Незалежна
теплоенергетика 2016»,
Київ, виставковий центр
«КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна,
2-Б, станція метро «Нивки»
22.04.2016
День Землі
13.-14.06.2016
X Щорічна міжнародна
конференція Асоціації
“Енергоефективні міста України» на
тему “Угода мерів: нові горизонти
та можливості”
13.-17.06.2016
Європейський тиждень сталої
енергії

Facebook:
https://www.facebook.com/pages/
Association-Energy-Efficient-Cities-of
-Ukraine/171847969531298?ref=hl
Youtube:
https://www.youtube.com/user/
enefcities
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