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Вітальне слово
Дорогі Колеги та Друзі!
Ще один рік минув для України під знаком безупинної
битви за справжню Незалежність, звільнення її
суверенних територій від окупантів та їх маріонеток.
Війна з агресором завдає болю, який озивається у
серці кожного українця. Жахливі цифри – понад 10
тисяч загиблих, десятки тисяч скалічених, близько
двох мільйонів вимушених переселенців – не можуть
залишити байдужим нікого, та насамперед тих, кого горе
торкнулося безпосередньо. Низько схиляємо голови
перед подвигом захисників Вітчизни – живих і тих, хто
віддав за неї найдорожче. Наш обов’язок – пам’ятати
і передавати усім прийдешнім поколінням історію, яка
пишеться нині кров’ю героїв, водночас взявши під опіку тих, хто залишився без опори.
Чисельна технічна та інформаційна перевага знахабнілого агресора виявилася
безсилою супроти об’єднаної спільним випробуванням Нації. За два роки війни
ми зміцніли, здобули досвід життя і перемог, якого не має жодна сучасна країна
Європи. Нас підтримує цивілізований світ, усвідомлюючи необхідність спільної
відсічі імперіалістичним намірам загарбників, взятого ними курсу на руйнування
міжнародної системи безпеки та вселенський хаос. Так, до перемоги ще неблизький
шлях, та вірю, що всі ми невдовзі станемо її свідками!
Війна дала могутній поштовх розвитку економіки, насамперед – зрозуміло, її
оборонній галузі. Водночас, ситуація із браком енергетичних та інших сировинних
ресурсів поставила питання їх ефективного використання на чільне місце у державній
політиці та повсякденному житті громад. Керівництвом країни зроблено ряд кроків
для покращення ситуації з енергоефективністю. Багатьом рішенням у цій царині
наразі бракує стратегічної глибини та системності, проте тенденція до покращення і
поступу стає все більш видимою. Слід, проте, пам’ятати: будь-які постанови, рішення
чи закони приречені без активної участі громад, якісного «зворотного зв’язку» з
їхнього боку та практичного впровадження національних і міжнародних ініціатив на
локальному рівні. І процес реальної децентралізації, який набирає обертів в Україні,
дає в цьому контексті широкий спектр можливостей для плідної праці.
Команда Виконавчої дирекції АЕМУ завжди готова допомогти у цьому містамчленам Асоціації та підписантам Угоди мерів. Її фахівці неодноразово доводили це
на практиці, залучаючи міста до міжнародних проектів, розбудовуючи та навчаючи
місцевий потенціал, водночас піднімаючи і власний рівень компетентності. 2015 рік
позначився для команди АЕМУ і всіх нас непоправною втратою: відійшов у вічність
творець, натхненник і перший виконавчий директор Асоціації, експерт світового рівня
і чудова людина – Анатолій Копець. Враз осиротіла Команда прийняла цю трагедію
не лише як удар долі, але й як обов’язок зробити все від неї залежне, аби Його
ідеї і починання увінчалися омріяними результатами. Клопітка, інтенсивна робота,
проекти, що впроваджуються у містах АЕМУ, зріст зацікавлення у членстві в Асоціації
та її авторитетності на національному і міжнародному рівнях – усе це прямі докази
відповідального ставлення до «успадкованих» зобов’язань, їх можна побачити як у
цьому Звіті, так і безпосередньо у повсякденній праці всіх і кожного з Команди.
Час і ситуація вимагають діяти швидко та ефективно. Зроблено вже багато, але ще
більше питань очікують на своє вирішення у громадах України. Від усіх нас залежить
сталий енергетичний розвиток та енергетична незалежність нашої Батьківщини,
наскільки швидко ці бажання стануть дійсністю. Тож – натхнення, наполегливості,
непохитності, здобутків та успіху нам на цьому шляху!
Володимир Гаразд, Президент Асоціації «Енергоефективні міста України»
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Міста-члени АЕМУ
1.

Кам’янець-Подільський

23.

Кривий Ріг

2.

Львів

24.

Южноукраїнськ

3.

Славутич

25.

Черкаси

4.

Бердянськ

26.

Борислав

5.

Долина

27.

Новоукраїнка

6.

Хмільник

28.

Бурштин

7.

Луцьк

29.

Рівне

8.

Бахмут

30.

Тернопіль

9.

Приморськ

31.

Коломия

10.

Ковель

32.

Теплодар

11.

Вознесенськ

33.

Козятин

12.

Первомайськ

34.

Бібрка

13.

Жмеринка

35.

Красний Луч

14.

Херсон

36.

Новояворівськ

15.

Новоград-Волинський

37.

Тячів

16.

Славута

38.

Ровеньки

17.

Могилів- Подільський

39.

Українка

18.

Івано- Франківськ

40.

Кузнецовськ

19.

Вінниця

41.

Рогатин

20.

Миргород

42.

Гола Пристань

21.

Нововолинськ

43.

Мена

22.

Алчевськ
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Керівництво
Президент Асоціації
Гаразд Володимир Степанович - міський голова Долини
Віце-президенти Асоціації
1. Соломаха Сергій Павлович - міський голова Миргорода
2. Хомко Володимир Євгенович - міський голова Рівного
Виконавчий директор Асоціації
Кирчів Андрій Романович
Склад Правління Асоціації - 7 осіб (діючий)
1. Гаразд Володимир Степанович (Президент Асоціації, міський голова м.
Долина) – за посадою;
2. Соломаха Сергій Павлович (Віце-президент Асоціації, міський голова м.
Миргород) – за посадою;
3. Хомко Володимир Євгенович (Віце-президент Асоціації, міський голова м.
Рівне) – за посадою;
4. Кирчів Андрій Романович (Виконавчий директор Асоціації) – за посадою;
5. Дромашко Людмила Григорівна (міський голова м. Первомайськ)
6. Бакай Олексій Анатолійович (міський голова м. Бердянськ)
7. Моргунов Сергій Анатолійович (міський голова м. Вінниця)
Ревізійна комісія Асоціації у складі 3 осіб
1. Романюк Микола Ярославович (міський голова м. Луцьк) - голова
2. Печерський Леонід Мойсейович (міський голова м. Теплодар)
3. Луков Віталій Дмитрович (міський голова м. Вознесенськ)
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Місія АЕМУ
Асоціація «Енергоефективні міста України»
– добровільне об’єднання органів місцевого
самоврядування, створена для підвищення
якості життя громад, забезпечення їх
сталого енергетичного розвитку та захисту
клімату і довкілля шляхом зміни громадської
свідомості, впровадження ефективних
систем управління енергоресурсами,
розбудови місцевого потенціалу, пошуку
інноваційних енергетичних рішень та
впровадження найкращих світових практик
у царині енергоефективності.
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43 міста - члени АЕМУ, в тому
числі 3 міста приєдналось
у 2015 році (міста: Куз
нецовськ, населення - 41,7
тис. осіб, Гола Пристань - 16,1
тис. осіб, Мена - 12,5 тис. осіб)

Карта України
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Огляд 2015 року
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Огляд 2015 року

Річний звіт 2015 – Асоціація «Енергоефективні міста України»

9

Огляд 2015 року
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Огляд 2015 року
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Стратегічні цілі діяльності AEМУ

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ АЕМУ

1. Запровадження політики сталого
енергетичного розвитку (ПСЕР) у
громадах України

2. Зміна свідомості громад щодо
культури споживання енергії

3. Захист енергетичних інтересів
громад на національному рівні

4. Інституційний розвиток АЕМУ, її
експертного та фахового потенціалу
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1. Запровадження політики
сталого енергетичного розвитку
(ПСЕР) у громадах України
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1.

Запровадження ПСЕР у громадах України

З метою формування сприятливого середовища для впровадження політики
сталого енергетичного розвитку (ПСЕР) в громадах протягом 2015 року
Асоціація «Енергоефективні масті України продовжила реалізацію ряду
міжнародних проектів, зокрема:
1. Com-Grant (кошти ЄС). Термін реалізації – 2012 – 2015 роки.
2. Com-EAST (кошти ЄС). Термін реалізації – 2011 – 2015 роки.
3. СoM-DeP (кошти ЄС). Термін реалізації – 2014 – 2018 роки.
4. Практична модель розбудови спроможності органів місцевого само-врядування ефективно управляти енергією (кошти USAID). Термін реалізації
– 2015 рік.
5. «Engagier dich! - Збережи енергію!» (кошти Федерального міністерства
закордонних справ Німеччини). Термін реалізації - 2015 рік.
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Com-Grant

Com-Grant (кошти ЄС)
Термін реалізації - 201209.2015 роки
Модель розбудови потенціалу Украї
ни і Грузії для їх участі в Угоді мерів –
взірцеве рішення для країн Східного
Партнерства і Центральної Азії.
Мета проекту - розбудова потенціалу
органів місцевого самоврядування
України і Грузії у сфері енергоефектив
ності та енергозбереження.
Партнери проекту: Нововолинськ,
Алчевськ, Бердянськ, Кам’янецьПодільський (Україна), Руставі, Горі
(Грузія).
Досягнуті результати у 2015 році:
1. Розроблено Стратегічний план,
внутрішні політики та процедури
Української Некомерційної Енерге
тичної Аґенції.
2. Проведено Дні Сталої Енергії
в 2 українських містах проекту:
Кам’янець-Подільський,
Новово
линськ.

3. Спільна організація Європейського
Тижня Сталої Енергії та міжнародної
конференції АЕМУ y Вінниці у червні
2015.
4. Проведено ряд консультацій міс
там - підписантам Угоди мерів, що
подали ПДСЕР з питань практичної
реалізації заходів із підвищення
енергозбереження.
5. У Нововолинській ЗОШ № 2
встановлений індивідуальний тепло
вий пункт та проведена заміна старих
неефективних вікон і балансування
системи опалення.
6. У Бердянському ДНЗ № 25 замі
нено старе енергоємне кухонне
обладнання та придбано блок
безперебійного
живлення
для
забезпечення роботи сонячних
колекторів, встановлено систему
сонячних колекторів для гарячого
водопостачання.
7. У Кам’янець-Подільському ДНЗ №
17 проведено заміну старих вікон і
котла на нову модульну котельню
на твердому паливі для опалення та
гарячого водопостачання.

Річний звіт 2015 – Асоціація «Енергоефективні міста України»
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Com-EAST

8. У Кам’янці-Подільському розроб
лено практичний інвестиційний
план для відібраних типових об’єктів
бюджетної сфери.
9. 12 лютого проведено круглий стіл
у Бердянську з нагоди встановлення
сонячних колекторів у дитячому
садку №25 “Ромашка”.

Com-EAST (кошти ЄС)
Термін реалізації - 11.201106.2015 роки
Мета проекту: розбудова спромож
ностей місцевого потенціалу для
формування і впровадження полі
тик та Планів дій для сталого енер
гетичного розвитку.
Учасники проекту: міста України, Гру
зії, Вірменії, Молдови, Білорусії та
країн Центральної Азії.
Досягнуті результати у 2015 році:
• організовано та проведено ряд
навчань для представників міст,
зокрема:
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1. 28-29 січня у Львові проведено
тренінг із запровадження систем
енергоменеджменту, підготовки ба
зового кадастру викидів та Плану дій
для сталого енергетичного розвитку
українських міст – кандидатів та
підписантів Угоди мерів.
2. 4-5 лютого у Львові проведено
тренінг із запровадження систем
енергоменеджменту, підготовки ба
зового кадастру викидів та Плану дій
для сталого енергетичного розвитку
українських міст – кандидатів та
підписантів Угоди мерів.
3. 17 червня 2015 у Вінниці
проведено тренінг із запровадження
систем енергоменеджменту, підго
товки базового кадастру викидів та
Плану дій для сталого енергетичного
розвитку українських міст – канди
датів та підписантів Угоди мерів.
4. В Україні кількість міст-підписантів
Угоди Мерів зросла на 31 місто.
5. Підготовлено та прийнято 2 Плани
дій сталого енергетичного розвитку
для міст Музиківка та Варва.
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CoM-DeP

CoM-DeP (кошти ЄС)
Термін реалізації - 2014 -2018
роки
Програма
ЄС
«Демонстраційні
проекти Угоди мерів» створена
на рівні Європейської Комісії, як
відповідь на виклики, що стоять
перед невеликими (до 200 тис.
населення) містами-підписантами
загальноєвропейської
ініціативи
«Угода мерів» в країнах Східного
партнерства в контексті відсутності
або неналежного рівня власного
технічного та фінансового потенціалу
для впровадження Планів дій сталого
енергетичного розвитку (ПДСЕР).
Метою даної програми є належне
супроводження професійною Коман
дою
Підтримки
впровадження
проектів у відібраних містах, у рамках
поданих ними планів дій. На основі
двоетапного конкурсу Єврокомісією

відібрано 19 проектів-переможців
(11 з них - в Україні, по 3 в Молдо
ві і Білорусі, по 1 в Грузії і Вірменії),
в яких задіяно 23 муніципалітети.

Серед українських міст учасниками
проекту виступають Конотоп, Берд
янськ, Вознесенськ, Нововолинськ,
Херсон, Українка, Миргород, Прилу
ки, Краматорськ, Славутич, Самбір,
Жовква, Мена, Ковель, Луцьк, Доли
на, Жмеринка. Вінниця. Кожна ліди
руюча організація/місто підписали
з Єврокомісією грантові угоди. За
гальний запланований обсяг фінан
сування грантів становить 14,2 млн.
євро.
19 лютого 2015року в Києві
відбулася стартова зустріч проектів
Програми, а 27 квітня столиця
України приймала Міжнародну
консультаційну нараду, організовану
Командою та Делегацією підтримки
Європейського Союзу. Згідно з
планом, проводяться тренінги та
індивідуальні консультації для містучасників Програми.
Всі проекти почали свою діяльність
переважно в квітні 2015року зі
стартових семінарів, частина з них
вже здійснила, або ж знаходиться в
стадії здійснення енергоаудитів на
об’єктах, де будуть впроваджуватися
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заходи проектів. Команда Підтримки
Програми
ЄС
«Демонстраційні
проекти Угоди мерів» надає консуль
тативну допомогу проектам протягом
всього періоду їх впровадження шля
хом залучення до цього процесу
власного експертного потенціалу,
проведення тренінгів, вебінарів,
постійного технічного нагляду за
виконуваними роботами. У 2015
році вдалося досягнути наступних
результатів:
• Підготовка та проведення вступної
конференції міст-переможців кон
курсу Програми ЄС «Демонстра
ційні проекти Угоди мерів» (Київ,
26.02.2015р.)
• Участь у підготовці та проведенні
стартової зустрічі Делегації ЄС в
Україні, Команди підтримки та проек
тів Програми ЄС «Демонстраційні
проекти Угоди мерів» (Київ, 2829.04.2015)
• Участь в організації та проведенні
першого комунікаційного тренінгу
для міст-учасників Програми ЄС
«Демонстраційні проекти Угоди
мерів» (Кишинів, 4-6.05.2015).
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Практична модель роз
будови спроможності
органів місцевого
самоврядування
ефективно управляти
енергією (кошти USAID).
Термін реалізації - 2015 рік.
«Практична
модель
розбудови
спроможності органів місцевого
самоврядування ефективно управ
ляти енергією» в рамках проекту
Агентства з міжнародного розвитку
США (USAID) «Муніципальна енер
гетична реформа в Україні» (МЕР).
Реалізація проекту стала можливою
завдяки підтримці американського
народу. Фінансування здійснюється
через компанію “International Re
sources Group” (IRG) за підтримки
USAID.
Метою проекту є реалізація практи
чної моделі сталого енергетичного
розвитку громад через лобіювання
змін до законодавства у сфері
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енергозбереження, запровадження
системи управління енергією, спри
яння залучення у фінансуванні та
промоції енергоефективності.
Учасники проекту: 17 міст з усіх
регіонів України, зокрема: Київ,
Дніпропетровськ, Запоріжжя, Вінни
ця, Івано-Франківськ, Краматорськ,
Кривий Ріг, Луцьк, Павлоград, Рів
не, Тернопіль, Суми, Херсон, Хмель
ницький, Чернігів та афілійовані
міста Львів, Кам’янец-Подільський,
а також 12 громадських організацій.
Досягнуті результати у 2015 році:
1. Розроблено «Зелену книгу з енерго
ефективності на муніципальному
рівні». 28 грудня 2015 року на
круглому столі в Мінрегіоні експерт
АЕМУ Святослав Павлюк представив

«Зелену книгу з енергоефективності
на муніципальному рівні». Ме
тою цього документу є оцінка
існуючих проблем та спроможність
впроваджувати програми з підви
щення
енергоефективності
в
містах. Він складається з трьох
розділів: стан споживання енергії на
муніципальному рівні, проблеми та
питання, які необхідно вирішити та
завдання які мають бути здійснені. На
основі проблематики, яка висвітлена
в Зеленій книзі, сформовано Технічне
завдання для розробки «Білої
книги».
2.Розроблено та адаптовано типовий
план розвитку енергетичного потен
ціалу міст (РЕП). Команда експертів
АЕМУ розробила типовий план
впровадження
національного
стандарту ДСТУ ІСО 50001 в
українських
муніципалітетах.
Метою документу є запровадження
якісної, системної та результативної
співпраці з містами, що призведе
до практичного започаткування
процесів сталого енергетичного
розвитку громади. В результаті
індивідуальної роботи з містами
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підготовлено 15 дорожніх карт по
впровадженню цього плану, які в
подальшому були надіслані містам
для імплементації.
3. Підготовлено пул фахівців з
енергоменеджменту та енерго
аудиту. Команда проекту підготувала
та провела серію тренінгів для
органів місцевого самоврядування
щодо впровадження міжнародних
стандартів ІSО з енергоменджменту,
енергоаудиту та технічних заходів
з енергозбереження, в яких взяли
участь 31 представник міст проекту.
4. Розроблено порадник з енерго
аудиту для органів місцевого само
врядування. Мета - забезпечити
замовника практичними порадами
щодо оптимізації співпраці з

енергоаудитором в місці проведення
аудиту задля отримання найкращого
результату. За основу при написанні
порадника
взято
міжнародний
стандарт ISO 50002 «Енергетичні
аудити. Вимоги з інструкцією щодо
застосування».
5. Забезпечено діяльність служби
підтримки. Служба підтримки – це
фахова допомога містам учасникам
проекту у питаннях реалізації зав
дань проекту. Мета: надати міс
там-учасникам
проекту
якісну
консультаційну підтримку. Міста
мали змогу отримати консультації
через телефон, електронну пошта,
скайп та сайт АЕМУ. Типові питання
фіксувались у розділі «питання,
які часто ставлять». В розділі
опубліковано порядка 38 питаньвідповідей, розміщено матеріали
усіх тренінгів та створено бібліотеку
публікацій.
6. Забезпечено діяльність он-лайн
платформи інвестиційних проектів
та фінансових організацій На сайті
АЕМУ у розділі фінансування
створену технічну можливість для
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міст для завантаження інвестиційних
пропозицій за формою IFA, які після
перевірки потрапляють в каталог
інвестиційних проектів. На регулярній
основі АЕМУ влаштовуватиме зустрічі
з фінансовими та кредитними
установами щодо представлення
проектів безпосередньо містами,
одна з таких зустрічей і була
організована в Мінрегіоні у листопаді
2015 року.
7. Підготовлено експертний потен
ціал. Проведено дводенне навчання
10 фахівців від органів місцевого
самоврядування з міст проекту щодо
підготовки інвестиційних пропозицій
за уніфікованою формою IFA.
8. Проведено інформаційну кам
панію «Розумна енергія в дії»
на національному рівні. Заходи
інформаційної кампанії включали
проведення щорічної міжнародної
конференції АЕМУ, яка відбулась
у Вінниці; організації спільного
заходу з Держенергоефективності
у місті Києві під час Інвестиційного
бізнес-форуму, в рамках якого
АЕМУ організувала окрему секцію з

муніципального енергоменджменту
та Європейського Тижня Сталої
Енергетики в Україні спільно з
Делегацією Європейської комісії у
Вінниці.
9. Проведено інформаційну кампанію
«Розумна енергія в дії» на місцевому
рівні. Заходи інформаційної кампанії
включали підготовчу та коорди
наційну роботу у 13 містах проекту
щодо організації Днів Сталої Енер
гії,
популяризації
енергетичної
сертифікації будівель Display на
навчальних заходах та популяризацію
ініціативи Go Green під час
Осіннього будівельного форуму у
Львові. Фахівці АЕМУ підготували
порадник для органів місцевого
самоврядування,
які
вирішили
започаткувати у своїх громадах Дні
сталої енергії, долучившись таким
чином до загальноєвропейського
руху з формування в широкого загалу
нової культури споживання енергії.
10. Сформовано партнерську мережу
12
організацій
громадянського
суспільства, які здійснюють свою
діяльність у напрямку пом’якшення
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«Engagier dich! - Збережи енергію!»

змін клімату, підписали меморандум
про співпрацю з АЕМУ та долучились
до організації і проведення Днів
Сталої Енергії у містах проекту.
11.
Реалізовано
Стратегію
організаційного розвитку організації.
На загальних зборах АЕМУ схвалено
оновлену
Стратегію
діяльності,
яка була напрацьована командою
АЕМУ за підтримки фахівців академії
«Нікленд».
12. Підвищено потенціал працівників
Асоціації. 10 працівників АЕМУ взяли
участь в тренінгу для тренерів, який
стосувався підготовки працівників
до
самостійного
проведення
тренінгів. Окрім того консультант з
управління проектами Віталій Волков
та заступник директора Мар’яна
Приступа здали сертифікаційний
іспит на керівника проектів рівня С
за системою IPMA по спеціальності
«Енергетичний менеджмент», а
Дмитро Леськів, Ірина Яремко та
Юрій Лягутко пройшли навчання та
отримали дипломи з підвищення
кваліфікації
по
спеціальності
«Енергетичний аудит».
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«Engagier dich! Збережи енергію!»
Тривалість проекту: 2015 року
Мета проекту – надання практичної
допомоги школам, де вивчають
німецьку
мову,
з
розробки
й реалізації власних ідей та
можливостей,
спрямованих
на
підвищення
обізнаності
щодо
енергоефективності
в
Україні,
просування ідей громадянського
суспільства
серед
молодіжної
аудиторії, а також стимулювання
інтегрованого вивчення німецької
мови та інших предметів.
Партнери проекту: Ґете-Інститут,
Незалежний інститут з екологічних
проблем в Берліні (UfU),
4 українські школи з Києва, Львова,
Черкас та Кривого Рогу.
Досягнуті результати:
• проведено кількаденний підго
товчий семінар у Києві для вчителів
з 4 відібраних шкіл (по 1 вчителю
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німецької мови та 1 вчителю з іншого
предмету з кожної школи),
• вчителів та інших учасників забез
печено набором інтерактивних мето
дів та інструментів на допомогу у
проведенні розумних, інтерактивних
уроків у школах,
• за участю експертів Ґете-Інституту та
АЕМУ у відібраних школах проведено
проектні дні, що включали в себе
широкий діапазон інтерактивних
і креативних заходів, пов’язаних з
енергією, під час яких учні і вчителі
продемонстрували свій науковий і
творчий потенціал.
• Учні разом з вчителями підготували
проекти стосовно покращення енер
гетичної ситуації у себе в школі та
довкіллі.
• учасники реалізували свої проекти
в рамках інформаційних днів, що
відбулися в їхніх містах та здійснили
публічну презентацію результатів пе
ред громадськістю.
• інформацію про виконані проекти
поширено через мережу міст-членів
АЕМУ.

Форуми
Вже багато років поспіль в Україні
та за кордоном щорічно проходять
Форуми,
що
супроводжуються
спеціалізованими виставками тех
нологій, рішень і обладнання в
енергозбереженні, та енергоефек
тивності. На запрошення органі
заторів Асоціація «Енергоефективні
міста України» активно долучається
до них у якості партнерів та
співорганізаторів. В часі різних сесій,
що проходять в рамках Форумів,
представники Асоціації діляться
досвідом
щодо
впровадження
політики сталого енергетичного
розвитку в українських містах,
популяризації Угоди мерів в Україні,
промоції Днів Сталої Енергії.
Протягом 2015 року команда АЕМУ
взяла участь у 13 Форумах, що
проходили у Львові, Києві, Запоріжжі,
Житомирі, Маріуполі, Луцьку, Кошице
(Словаччина), Будапешті (Угорщина),
Таллінні (Естонія), а саме:
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• на Весняному Будівельному Фо
румі, що проходив у Львові 17-20
березня, представник Асоціації Олег
Гарасевич виступив на семінарі
«Енергоефективність у містах» з
презентацією «Сучасні підходи до
підвищення масової обізнаності
населення з питань енергоощадності
та енергоефективності. Дні сталої
енергії».
• у березні в приміщенні Львівської
торгово-промислової палати, котра
виступила одним з організаторів
заходу, відбувся вже традиційний
представницький Форум енерго
ощадності, що поєднав науковопрактичну конференцію «Енерго
ефективність, екологія, комфорт» та
Контактну Біржу – майданчик для
комунікацій учасників заходу.
Тематика Форуму охопила основні
напрями розвитку технологій ство
рення комфортних умов проживання
людини: розвиток енергоефективних
технологій, проблема екосанітарії,
повторне використання та утилізація
відходів, мінімізація споживання
енергії та води, застосування техно
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логій «замкнутого циклу», викори
стання природних ресурсів та енергії
довкілля за допомогою «зелених»
технологій тощо. Досвідом Асоціації
«Енергоефективні міста України» як
національної структури підтримки
Угоди мерів поділився з присутніми
Андрій Кирчів, виконавчий директор
Асоціації.
• 20 – 23 квітня 2015 року у місті
Кошице (Словаччина) проходив
Міжнародний Бізнес Форум «SUBF
2015». Форум є першою українською
площадкою для вітчизняних експор
терів у Європейському Союзі, що
дозволив зібрати велику кількість
закордонних інвесторів та замовників
без галузевого обмеження. Органі
затором даного заходу з боку Украї
ни виступає компанія «Кратос».
Асоціація «Енергоефективні міста
України»
виступила
партнером
заходу.
• 22 травня 2015 року в Києві в НСК
«Олімпійський» проходив Форум
Енергоефективного
партнерства
та 26-27 травня у Маріуполі Міжнародний форум для сталого
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розвитку міст «GREEN CITY». Оби
двом цим заходам АЕМУ надала свою
інформаційну підтримку та висту
пила інформаційним партнером.
• 23-24 вересня в місті Будапешт
(Угорщина)
відбувся
стартовий
захід Дунайської транснаціональної
програми в якому взяли участь
понад 500 осіб з різних країн ЄС,
України та Молдови. Від Асоціації
«Енергоефективні міста України»
була пристуня керівник проектів
та програм, СIM-експерт Агнєшка
Скірру-Новіцка. В ході зустрічі були
представлені цілі та пріоритети
Дунайської транснаціональної про
грами, а також офіційно оголошено
про перший відбір заявок. Зацікавлені
організації і потенційні партнери
мали
можливість
зустрітися,
поділитися своїм баченням та
опрацювати ідеї майбутніх проектів.
• 09.10.2015 у Запоріжжі відбувся
Громадський форум «Сталий роз
виток міст: зелені технології та
енергоефективні будівлі». Під час
заходів були представлені техноло
гії та шляхи впровадження енерго

ефективної модернізації житлового
фонду, вдосконалення рамкових
умов і фінансових інструментів у
цій сфері. Учасники ознайомилися
з концепціями зеленої модернізації
міст, як складовою частиною стратегії
сталого розвитку, в контексті плану
сталого розвитку міста Запоріжжя.
У
рамках
форуму
учасники
ознайомляться з програмою «Зе
лена модернізація бюджетних бу
дівель та житлового фонду як пер
ший етап інвестиційної програми
«Зелене місто». В якості доповідачів
виступили: Ральф Проц, директор
Центру компетенції по великим
житловим масивам, м Берлін;
Василь Степаненко, директор ЕСКО
«Екологічні Системи», м. Запоріжжя;
Дмитро Леськів, експерт Асоціації
«Енергоефективні міста України»;
Федір Барулін, голова правління ХОГО
«Регіональна рада підприємців»,
м. Херсон; Тетяна Степанкова,
заступник голови правління ГО
«Українсько-Німецький Форум», м.
Київ; Дмитро Марусич, консультант
проекту «Енергоефективність в му
ніципалітетах» GIZ (Німецьке то
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вариство з міжнародного
робітництва) та інші.

спів

• 8 жовтня представники Асоціації
“Енергоефективні міста України” Аг
нешка Скірру-Новіцка і Олег Гара
севич взяли участь у 15-му Між
народному Економічному Форумі
«Україна сьогодні: Інвестиції, Бізнес,
Відповідальність» у Львові, який
цього року проходив на Арені Львів
стадіон.
У рамках Форуму відбулися дискусії
з актуальних питань інвестування,
сучасних технологій ресурсо- та
енергоефективності,
туризму
і
рекреації, міжнародного та транс
кордонного співробітництва. Цікаві
дискусії відбулись на пленарних
засіданнях в першій половині
дня, а також в рамках чотирьох
тематичних сесій у другій половині
дня. Зокрема, були представлені
енергозберігаючі проекти в рамках
тематичної сесії з відновлюваної
енергетики та природних ресурсів:
ефективність через партнерство,
в якому активну участь взяли
також представники Асоціації. У
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заході взяли участь підприємці
з України, Польщі, Словаччини,
Німеччини, Угорщини, Латвії, Австрії
та Канади; представники влади,
ділових
асоціацій,
фінансових
установ; науковці і представники
міжнародних організацій.
• З 6 по 9 жовтня у Львові проходив
Осінній Будівельний Форум. Асо
ціація
«Енергоефективні
міста
України»
виступає
партнером
цього заходу. Керівник проектів
і програм, СІМ- експерт АЕМУ –
Агнєшка Скірру–Новіцька взяла
участь у церемонії офіційного
відкриття заходу. Такі заходи є
платформою для зустрічі влади,
бізнесу, громадськості та донорських
організацій та дозволяють нала
годити корисні контакти чи на
працювати спільні проекти. В часі
семінару для енергоменеджерів
комунальної сфери міста Львова
керівник проектів та програм Олег
Гарасевич презентував ефективне
впровадження принципів зеленого
офісу, які на сьогоднішній день
вже впроваджені в Асоціації
«Енергоефективні міста України».
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• 12 листопада у Міжнародному вис
тавковому центрі у Києві, в рамках VII
Міжнародного інвестиційного бізнесфоруму з питань енергоефективності
та
відновлюваної
енергетики
відбулася презентаційна панель
«Енергоменеджмент в бюджетній
сфері.
Місцеві
ініціативи
та
міжнародний
досвід».
Захід,
співорганізаторами якого виступили
Асоціація «Енерегоефективні міста
України» та Державне Агентство
з питань енергоефективності та
енергозбереження України, відбувся
завдяки підтримці Агентства США
з міжнародного розвитку USAID.
Учасників
панельної
дискусії
привітали
перший
заступник
Голови ДАЕЕУ Олексій Корчміт
та виконавчий директор АЕМУ
Андрій Кирчів. Власним практичним
досвідом у царині впровадження
систем енергоменеджменту, по
літики
сталого
енергетично
го розвитку міст, фінансування
заходів з енергозбереження та
міжнародної сертифікації фахівців
з присутніми поділилися експерт з
питань енергоефективності АЕМУ

Дмитро Леськів, енергоменеджер
Кузнецовська Олег Квас, радник
міського
голови
з
питань
енергозбереження
Кам’янця-По
дільського Юрій Лягутко, начальник
відділу енергоменеджменту За
поріжжя
Віктор
Бондаренко,
фінансовий менеджер Одеського
муніципального
енергетичного
агентства Юлія Кірвас, експерт
проекту GIZ «Енергоефективність
у будівлях» Дмитро Марусич та
голова правління громадської спілки
«Асоціація
інженерів-енергетиків
України» Олександр Овдієнко.
• 1 грудня у Житомирі проходив 2-й
Шведсько-Український Форум чистих
технологій «Клінтех», організований
та
фінансований
Посольством
Королівства Швеція в Україні. До
участі у цьому представницькому
заході зареєструвалося майже 200
осіб – представників дипломатичного
корпусу, державних та урядових
установ обох країн, органів місцевого
самоврядування, бізнес-кіл України
та Швеції, неурядових та громадських
організацій.
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З вітальними словами до присутніх
звернулися
Надзвичайний
і
Повноважний Посол Швеції в Україні
Андреас фон Бекерат, заступник
Міністра регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ України Едуард
Кругляк, Міністр міжнародного
розвитку та співробітництва Швеції
Ізабелла Льовін, мер Житомира
Сергій
Сухомлин,
керівник
Шведського бізнес-бюро в Україні
Даніел Ларссон, а також заступник
голови
профільного
Комітету
ВРУ Альона Бабак. Панельну
дискусію Форуму «Досягненя та
специфічні потреби і запити щодо
вдосконалення енергозбереження
та
ефективного
використання
енергії та ахисту довкілля в Україні»
модерував керівник київського офісу
АЕМУ Святослав Павлюк. Участь у
ній взяли Юлія Косулько (Свеко),
Ґустав Мелін (Свебіо), Юлія Шевчук
(НЕФКО),
Володимир
Лященко
(ПРООН), Крістіана Хаґенедер (ҐІЦ) та
Борис Пахолюк (Житомирська міська
рада).
• 04 грудня
регіональний
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створення револьверних фондів з
енергоефективності, участь у ньому
від АЕМУ взяв виконавчий директор
Андрій Кирчів.
Проведення таких Форумів да
ють
можливість
об’єднувати
зусилля
всіх
зацікавлених
у
впровадженні політики сталого
енергетичного розвитку України.
Заходи є платформою для зустрічі
влади, бізнесу, громадськості та
донорських
організацій,
вони
дозволяють налагодити корисні
контакти,
напрацювати
спільні
проекти, здійснити пошук джерел
фінансування та ознайомитись із
практичним досвідом українських
міст у реалізації енергозберігаючих
проектів. Адже тільки спілкування,
обмін досвідом та спільні зусилля
дають змогу гідно відповісти
викликам, що постають перед
нашим суспільством і країною в
контексті справжньої енергетичної
незалежності.

у Луцьку проходив
форум з питань
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В той же час, АЕМУ виступила органі
затором низки заходів, зокрема:

ставництва Європейського Союзу в
Україні відбулася урочиста стартова
зустріч представників 11 містпереможців грантового конкурсу в
рамках нової програми Європейської
Комісії «Демонстраційні проек
ти
Угоди
мерів»(СУДеП),
що
фінансується із фондів ЄС. Ініціа
тором та організатором захо
ду виступило Представництво ЄС
в Україні. Головною метою цієї
стартової зустрічі була координація
11 демонстраційних проектів для
подальшої ефективної допомоги
у створенні в містах-грантерах
передумов для планомірного і
безперешкодного виконання гран
тових контрактів з дотриманням усіх
вимог та рекомендацій Європейської
Комісії, а також ознайомлення з
можливостями отримання технічної
допомоги від спеціальної Групи
підтримки демонстраційних проектів
та інформування громадськості
України і всіх зацікавлених сторін
про плановані кроки і способи
досягнення поставлених цілей.

• 19 лютого 2015 року у Києві, в
приміщенні конференц-залу Пред

• 16 квітня, відбулось засідання Клубу
підписантів “Угоди мерів” Львівської

Конференції, семінари,
круглі столи, зустрічі
Протягом 2015 року представники
Асоціації «Енергоефективні міс
та України» взяли участь у 19
конференціях,
семінарах,
круг
лих столах та зустрічах з пи
тань енергозбереження та енер
гоефективності, що проходили в
Україні та за кордоном, зокрема, у
Києві, Львові, Чернівцях, Вінниці,
Кам’янці – Подільському, Луцьку,
Бердянську, Долині, Горі та Руставі
(Грузія), Братиславі (Словаччина).
В часі цих заходів представлені
результати діяльності АЕМУ, як
структури підтримки Угоди Мерів в
Україні та досвід українських міст у
виконанні Угоди Мерів та реалізації
політики сталого енергетичного
розвитку.
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області за участі в.о. першого
заступника голови Львівської ОДА
Ростислава Замлинського, директора
департаменту економічного роз
витку, торгівлі промисловості ЛОДА
Василя Лозинського та виконавчого
директора
Асоціації
“Енерго
ефективні міста України” Андрія
Кирчіва. Захід модерував голова
правління ГО “Інститут врядування”
та експерт АЕМУ Анатолій Чемерис.
На засіданні були присутні міські
голови міст Львів, Новояворівськ,
Великі Мости, Глиняни, Пере
мишляни, Бібрка, Самбір, Червоно
град,
Жовкви,
Камянка-Бузька,
а також керівник проекту SUDeP
(Sustainable Urban Demonstration
Project) Ян Едвін Ваандерс та
ключовий експерт Анатолій Копець.
Керівник SUDePу підтвердив го
товність проекту до практичної допо
моги муніципалітетам упроваджува
ти ініціативи з енергозбереження.
Зокрема, проведення навчань та
фінансування проектно-кошторисної
документації.
• 27 квітня 2015 у Києві, організовано
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дводенну міжнародна координацій
на зустріч в рамках нової масштабної
чотирирічної програми ЄС «Угода
мерів – Демонстраційні проекти»,
спрямованої на технічну та фінансову
допомогу в реалізації Планів дій
зі сталого енергетичного розвитку
(ПДСЕР) міст-підписантів Угоди з
Вірменії, Грузії, Білорусі, Молдови
та України. Сума безповоротної
допомоги
тільки
українським
учасникам програми становить по
над 200млн.гривень. До участі у
цій зустрічі, яка офіційно дає старт
Програмі у країнах Східного Парт
нерства ЄС, окрім керівників 19
проектів-переможців,
запрошено
найвищих представників та по
садовців нового Генерального Ди
ректорату Єврокомісії (DG NEAR),
Представництва ЄС в Україні, проекту
«Угода мерів – Схід», що охоплює 11
країн пост-радянського простору, а
також Міністерства регіонального
розвитку, ЖКГ та будівництва України.
Метою зустрічі Програми є детальне
обговорення всіма її сторонами мож
ливостей та механізмів взаємодії
у процесі реалізації відібраних
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на жорсткій конкурсній основі
проектів, формування тематичних
кластерів в рамках самої Програми,
а також синергії з іншими проектами
Єврокомісії та програм іноземної
допомоги, що спрямовані на
впровадження ініціативи Угоди
мерів, насамперед – міських ПДСЕР.
• З 26 по 28 квітня 2015 року у Києві
пройшла міжнародна конференція
«Демократія на роздоріжжі: нова
політика та громадянське суспільст
во в Україні». Учасники з Украї
ни та всього світу зібрались щоб
обговорити подальші дії. Що по
трібно Україні, щоб стати успішною та
благополучною країною? Що може
Україна почерпнути від інших країн?
Ці та багато інших запитань були
інтенсивно обговорені протягом 3
днів. В ролі спікерів були колишні
голови держав, депутати Верховної
Ради
України,
представники
міжнародних організацій, політичні
експерти і звичайно представники
громадянських організацій. Дискусії
були багатогранними, включали
навіть роздуми над історією України,

помилки з минулого і важливе
питання, що буде з країною у
майбутньому. В першій половині
конференції переважали пленарні
сесії з великою аудиторією, а в
другій половині почалася інтенсивна
робота робочих груп. Одна з
них,
організована
Асоціацією
«Енергоефективні міста України»
була присвячена темі «Енергетична
незалежність як шлях до сталого
розвитку України та Європи». Вона
складалася з двох частин, в першій
– йшла мова про глобальні та
національні аспекти енергетичної
незалежності, а в другій – про
регіональні та місцеві.
• 16 -17 червня 2015 року у Вінниці в
рамках Європейського Тижня сталої
енергетики АЕМУ провела свою IX
міжнародну конференцію та загальні
збори Асоціації. Темою цьогорічної
зустрічі, яка зібрала понад сто
п’ятдесят учасників з усіх регіонів
України, представників органів цен
тральної виконавчої влади, дипло
матичних місій, донорських структур
та міжнародних організацій, гро
мадських організацій, українських
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Конференції, семінари, круглі столи

міст - підписантів Угоди Мерів та чле
нів АЕМУ, а також практикуючих екс
пертів і консультантів, обрано «З Уго
дою Мерів до енергонезалежності:
Виклик прийнято!».
Під час конференції, окрім про
грамних доповідей, відбулися дві
пленарні дискусії на теми «Дерегул
яційні ініціативи з огляду на енерго
ефективність» та «Підтримка Угоди
Мерів в Україні». Остання, у свою
чергу, складалася із 2 дискусійних
сесій – «Енергоефективність у
житлових та бюджетних будівлях» та
«Від плану - до дії: фінанси для Угоди
Мерів». Після дискусій відбулася
ще одна приємна церемонія підведення підсумків та вручення
сертифікатів містам-учасникам про
екту Єврокомісії «Модель розбудови
потенціалу України і Грузії».
• Круглий стіл «Муніципальний
транспорт», що проходив 17
червня у Вінниці, зібрав тісне гроно
зацікавлених фахівців з Відня, Вінниці,
Дніпропетровська, Житомира, ІваноФранківська, Києва, Краматорська,
Луцька, Львова, Мени, Тернополя,
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Ужгорода, Чернівців, Чернігова,
Хотина і Южноукраїнська.
Учасники окреслили основні ви
клики, з якими зіткнулись сьогодні
пасажирсько-транспортні системи
великих і середніх міст та способи
вирішення
посталих
проблем
органами місцевого самоврядування.
• 10 вересня на круглому столі у
Львові представники 4 банків, АТ
«Укрексімбанк», Укргазбанк, Банк
Львів, АТ «Ощадбанк» представили
свої кредитні програми для реалізації
проектів у сфері енергозбереження
для
представників
українських
міст. Учасники круглого столу
мали змогу задати свої запитання
щодо механізмів кредитування
енергозберігаючих
проектів
та
подискутувати з банкірами на тему
усунення існуючих бар’єрів на етапі
надання фінансування.
• 20-го листопада в Києві в
приміщенні Мінрегіону України
пройшов робочий круглий стіл з
питань фінансування муніципальних
проектів з енергоефективності та
енергозбереження, організований
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Конференції, семінари, круглі столи
АЕМУ, як структурою підтримки
Угоди мерів, спільно з Мінрегіоном
України, як Національним коорди
натором Угоди мерів, в рамках
реалізації
проекту
«Практична
модель розбудови спроможності
органів місцевого самоврядування
ефективно управляти енергією»
за підтримки Агентства США з
міжнародного розвитку USAID.
У заході взяли участь близько 40
учасників, серед них заступник
Міністра регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комуналь
ного господарства України Едуард
Кругляк, керівник київського офісу
Асоціації «Енергоефективні міста
України» Святослав Павлюк, керівник
проектів та програм
Асоціації
«Енергоефективні міста України»
Олена Вітрак, представники ДП
«Центр
державно-приватного
партнерства, Державного фонду
регіонального
розвитку,
Держ
енергоефективності,
Ощадбанку,
українських міст, які протягом року
готували свої попередні оцінки ін
вестиційних проектів, а також між
народні фінансові інституції, такі як
Європейський банк реконструкції та
розвитку, НЕФКО, IFC та Швейцарське
бюро співробітництва в Україні.
Свої проекти презентували такі
міста, як Київ, Дніпропетровськ,
Краматорськ, Рівне, Суми, Мена,
Кузнецовськ, Жмеринка, Луцьк. Свої
Анкети також подали і інші міста, які
не змогли взяти участь у круглому
столі. серед них: Херсон, Павлоград,
Запоріжжя, Хмельницький. Учасники

мали можливість поспілкуватись між
собою індивідуально та намітити
подальші кроки їхньої співпраці.
• 28 грудня, в рамках виконання
АЕМУ завдань проекту “Розбудова
інституційної спроможності муні
ципалітетів”, який фінансується
з коштів USAID, у конференцзалі Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України
відбулося обговорення проекту
“Зеленої Книги» з енергоефективності
на муніципальному рівні.
Представниця Мінрегіону Ірина
Вишняк наголосила на винятковій
важливості ідентифікації проблем із
забезпеченням ефективного вико
ристання енергії на муніципальному
рівні та пошуку адекватних рішень.
Від Асоціації документ представляв
керівник київського офісу Святослав
Павлюк, який значною мірою до
клався до творення його концепції та
безпосереднього змістового напов
нення Книги. Експерт IC Consulenten
Віталій Шаповаленко представив
напрацювання його експертної групи
щодо проблем з енергоефективністю
на
загальнодержавному
рівні.
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.
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Тренінги, організовані АЕМУ у 2015 році
Дата, місце
28-29 січня у
Львові

Кількість
учасників
Вступний тренінг для міст-учасників Угоди 32
Мерів

4-5 лютого 2015
року

Практичний тренінг для міст-учасників
Угоди Мерів

35

8-9 квітня в смт.
Брюховичі

Тренінг для громадських організацій, які
допомагатимуть містам проводити Дні
сталої енергії

20

21-22 квітня у
Львові

Тренінг по розбудові систем
енергоменеджменту та організації Днів
Сталої Енергії в містах проекту МЕРП

33

4-6 травня у
Кишиневі

Тренінг для міст-учасників програми ЄС
35
«Демонстраційні проекти Угоди мерів» по
нарощуванню власного потенціалу

13-15 травня у
Львові

Тренінг для міст-учасників програми ЄС
30
«Демонстраційні проекти Угоди мерів» по
нарощуванню власного потенціалу

26-27 травня у
Львові

Тренінг з питань впровадження системи
енергоменеджменту та організації Днів
Сталої Енергії для міст проекту МЕРП

27

17 червня у
Вінниці

Вступний тренінг для потенційних та
дійсних підписантів Угоди Мерів в Україні

45

17 червня у
Вінниці

Тренінг по досвіду та впровадженню
компаній адвокасі в Україні

10

9-10 вересня у
Львові

Тренінг «Практичні аспекти щодо
написання інвестиційних пропозицій на
отримання фінансування для реалізації
проектів у сфері енергоефективності»

41

17-18 вересня у
Львові

Тренінг «Мільйон за 100 днів: як залучити 22
кошти та надати цінні послуги»

17 грудня 2015
року в Києві

Технічний тренінг "Практичні аспекти
вирішення питань з підвищення
енергоефективності будівель".

34

Назва тренінгу
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Тренінги, організовані АЕМУ у 2015 році

Протягом 2015 року, в рамках
реалізації
низки
міжнародних
проектів, таких як «Угода Мерів
- Схід», що фінансується Євро
пейською Комісією, програми ЄС
«Демонстраційні проекти Угоди
мерів»
та «Практична модель
розбудови спроможності органів
місцевого самоврядування ефек
тивно управляти енергією» в рамках
проекту Агентства з міжнародного
розвитку США (USAID) «Муніципальна
енергетична реформа в Україні»
(МЕР), Асоціацією «Енергоефективні
міста України організовано 12
тренінгів для представників містчленів АЕМУ та учасників проектів.
Метою тренінгів
була загальна
підготовка та розбудова потенціалу
міст-учасників Угоди Мерів для
виконання ними взятих на себе
зобов’язань, передача практичних
навиків для збору даних, як в сфері
розробки місцевої енергетичної
політики, так і для підготовки
технічної документації, необхідної
для залучення інвестицій і досягнення
цілей (базового кадастру викидів
двоокису вуглецю, Плану Дій Сталого

Енергетичного Розвитку (ПДСЕР) та
інших), налагодження співпраці між
АЕМУ та ГО для можливого залучення
їх до організації, і проведення Днів
сталої енергії в пілотних містах
проекту МЕРП.
Організовані у 2015 році тренінги:
1. 28-29 січня у Львові проходив
вступний
тренінг
для
містучасників Угоди Мерів (ComEast),
спрямований на надання підтримки
у виконанні зобов’язань цієї
загальноєвропейської ініціативи.
Учасниками тренінгу були міські
голови
та
енергоменеджери
міст
Лубни,
Комсомольськ,
Кузнєцовськ, Купянськ, Чернівці,
Бердичів,
Іршава,
Мелітополь,
Тисмениця,
Червоноград,
Новий Розділ, Дніпропетровськ,
Дніпродзержинськ, Новомосковськ,
Суми,
Ужгород,
Коломия,
Хмельницький,
ВолодимирВолинський, Одеса, Новопокровка.
Захід спрямований на формування
потенціалу місцевих органів влади
в сфері управління енергетичними
процесами.
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Тренінги, організовані АЕМУ у 2015 році

Увазі
учасників
запропоновано
конкретні приклади із практики
реалізації кроків у напрямку енерго
ефективності в Україні.
Уперше
про стан реалізації Угоди в Україні
розповідали в рамках міні-дискусії
представники Національного Коор
динатора УМ – Мінрегіонбуду, п.
Валерій Груша та Територіальних
Координаторів із Львівщини, Хар
ківщини і Дніпропетровщини – від
повідно, пп. Василь Лозинський,
Маргарита Камаса та Андрій Федотов.
Детальну методологію підготовки та
проведення інформаційно-освітніх
кампаній та Днів сталої енергії подав
у своїй презентації керівник проектів
і програм Асоціації Олег Гара
севич. Професор Академії держав
ного управління при Президентові
України та консультант Міжнародної
Фінансової
Корпорації
Наталія
Олійник вичерпно розповіла про
особливості
регулювання
від
носин власності та управління
у багатоквартирному будинку у
відповідності до найновіших норм
українського законодавства. Окремої
уваги заслуговує презентація щодо
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системного підходу до застосування
технічних засобів для досягнення
ефективного використання енергії,
яку представив науковець і заст.
генерального
директора
філії
компанії «Данфосс» в Україні
п.Віктор Пирков. На завершення з
особливою увагою учасники слухали
двох представників міст, що йдуть
в авангарді впровадження Угоди
мерів в Україні – начальника відділу
енергоменеджменту Луцької міської
ради Костянтина Патракеєва та
заступника міського голови Долини
Володимира Смолія. Їхні доповіді
стали безумовним доказом того, що
успішне впровадження Угоди, в разі
активної позиції керівництва міста,
відкриває широкі перспективи для
досягнення стратегічних результатів
у сфері збереження та ефективного
застосування енергоресурсів.
2. 4-5 лютого 2015 року в місті Львові
організовано практичний тренінг
для міст-учасників Угоди Мерів,
спрямований на надання підтримки
у виконанні зобов’язань Угоди Мерів.
(СomEast).
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Тема зменшення енергозатрат у
міському та державному бюджетах,
а також залежності від імпортованих
паливних ресурсів залишається
серед найбільш пріоритетних, які
потребують нагальних практичних
кроків для їх вирішення. Тому до
участі у заході зголосилися власне ті
органи місцевого самоврядування,
які на практиці поставили це
завдання перед собою, прийнявши
умови участі в Угоді та впритул
наблизившись до їх впровадження.
Участь у тренінгу взяло понад 30
чоловік з міст-підписантів Угоди
мерів. Інформаційне наповнення
програми,
окрім
детального
викладу
основного
матеріалу
щодо впровадження Угоди, який
підготувала для них команда
проекту у складі експертів Андрія
Кирчіва, Мар’яни Приступи, Ірини
Городиської, Христини Пак, Віталія
Лисюка та Юрія Лягутка, містило
конкретні практичні приклади міст
у написанні та реалізації Планів дій
сталого енергетичного розвитку.
Детальну методологію підготовки та
проведення інформаційно-освітніх

кампаній та Днів сталої енергії подав
у своїй презентації неключовий
експерт
проекту,
виконавчий
директор Асоціації Андрій Кирчів.
3. 8-9 квітня в смт. Брюховичі
коло Львова відбувся тренінг для
громадських організацій (МЕРП).
Метою заходу було налагодження
співпраці між АЕМУ та ГО для
можливого
залучення
їх
до
організації і проведення цьогорічних
Днів сталої енергії в пілотних
містах проекту. На запрошення
АЕМУ
відгукнулись
наступні
організації: ВОГО «Фонд місцевого
розвитку» (Луцьк), ГО «Наше місто»
(Вознесенськ), ГО «Херсонський
обласний центр енергоефективності
та екології» (Херсон), Громадянська
мережа «Опора» (Київ), Екологічний
клуб «Еремурус», ГО «Летавиця»,
Благодійний
фонд
«Подільська
громада» (Вінниця), Аґенція міського
розвитку (Суми), ГО «За чисте місто»
(Тернопіль), ГО Добропільський
центр молоді «Добро» (Добропілля),
ГО «Тепле місто» (Івано-Франківськ).
Учасники заходу довідались чому
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Тренінги, організовані АЕМУ у 2015 році

органам місцевого самоврядування
критично
важлива
підтримка
містян під час реформування
муніципального
енергетичного
сектору, про сучасні підходи до
підвищення обізнаності широкого
загалу з питань енергоощадності й
енергоефективності та про алгоритм
підготовки і проведення Днів сталої
енергії, типи заходів, залучення
партнерів, спонсорів тощо. Вико
навчий директор Асоціації Андрій
Кирчів докладно зупинився на
особливостях співпраці ГО і місцевих
органів влади з огляду на Дні сталої
енергії, та ілюструючи основні
моменти відповідними прикладами
з практичного досвіду АЕМУ.
4. 21-22 квітня у Львові проходив
дводенний тренінг по розбудові
систем енергоменеджменту та
організації Днів Сталої Енергії в
містах проекту МЕР, в якому взяли
участь енергоменеджери міст –
учасників проекту МЕР.
Протягом двох днів заступник вико
навчого директора АЕМУ Мар’яна
Приступа навчала енергоменеджерів
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розбудовувати систему енерго
менеджменту згідно державних
стандартів ДСТУ ІСО 50001. Зокрема,
висвітлила питання основних функції
органів місцевого самоврядування,
які
визначають
можливості
здійснення різних ініціатив в
енергетичному секторі. Донесла
до учасників питання внутрішньої
комунікації та представила основні
вимоги до документації з прикладами
та до фахівців, які займатимуться
питаннями розбудови енергоме
неджменту в своїх містах. Учасники
заходу мали можливість поділилися
власним досвідом та обговорити
найефективніші
інструменти
у
запровадженні системи енергоме
неджменту. Продовжив роботу
експерт Асоціації Олег Гарасевич,
який у своїй презентації розповів
про сучасні підходи до підвищення
обізнаності широкого загалу з питань
енергоощадності й енергоефектив
ності та про алгоритм підготовки і
проведення Днів сталої енергії,
типи заходів, залучення партнерів,
спонсорів, конкретні приклади із
попередніх проведених успішних

Асоціація «Енергоефективні міста України» – Річний звіт 2015

Конференції, семінари, круглі столи

заходів в українських містах тощо.
5. 4-6 травня у Кишиневі на перший
тренінг зібралися керівники проектів
та відповідальні за комунікаційну
роботу із міст Молдови, Грузії,
Вірменії та Білорусі в рамках про
грами ЄС «Демонстраційні проекти
Угоди мерів» (ComDEP).
Інтенсивна програма триденного
навчання була націлена на впро
вадження принципів і механізмів ци
клічного проектного менеджменту,
процедур ЄС щодо закупівель, ад
міністрування, управління фінан
сами, звітності та комунікації в
рамках демонстраційних проек
тів. Програму тренінгу було роз
роблено та повністю виконано
інтернаціональною Командою Під
тримки Демонстраційних проектів
у складі лідера Команди Яна Ваан
дерса, ключових експертів Про
грами Анатолія Копця та Лєшека
Каспровича, а також експертів з ко
мунікації Тайні МакКінні та Андрія
Кирчіва.
6. 13-15 травня аналогічне, як
описано вище, триденне навчання

організовано у Львові для 11
українських міст-бенефіціарів про
грами «Демонстраційні проекти
Угоди мерів» (ComDEP)
7. 26-27 травня
у Львові
проходив
другий
тренінг
з
питань
впровадження
системи
енергоменеджменту та організації
Днів енергії для міст проекту МЕР
(МЕРП).
Заступник виконавчого директора
АЕМУ Мар’яна Приступа навчала
енергоменеджерів розбудовувати
систему
енергоменеджменту
згідно державних стандартів ДСТУ
ІСО 50001 та ІСО 50004. Зокрема,
висвітлила питання впровадження
системи моніторингу споживання
енергоресурсів,
провела
огляд
існуючих програмних продуктів
для
енергомоніторингу,
а
також
планування
заходів
з
енергоефективності. Після чого
сертифіковані
енергоаудитори
розповіли про досвід планування
та практичної реалізації заходів з
енергоефективності.
8. 17 червня 2015 року у Вінниці
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відбувся вступний тренінг для
потенційних та дійсних підписантів
Угоди мерів в Україні. (СомEast).
На запрошення АЕМУ відгукнулись
велика кількість міст, які взяли
участь у тренінгу. Модерував захід
ключовий експерт проекту «Угода
мерів – Схід», Святослав Павлюк.
Заступник виконавчого директора
АЕМУ
Мар’яна
Приступа
презентувала учасникам методології
підготовки Планів дій сталого
енергетичного розвитку, базові
кадастри
викидів.
Ключовий
експерт проекту Святослав Павлюк
поінформував
присутніх
про
Службу Підтримки Угоди мерів
та Андрій Кирчів, виконавчий
директор АЕМУ, експерт проекту
зробив короткий огляд компаній з
підвищення обізнаності громади
через організацію і проведення Днів
Сталої Енергії, а також підсумовуючи,
розповів про подальшу підтримку
Угоди мерів.
9. 17 червня 2015 року у Вінниці
відбувся навчальний семінар для
громадських організацій по досвіду
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та впровадженню компаній адво
касі в Україні (МЕРП).
Учасники мали змогу довідатись як
громадським організаціям та органам
місцевого самоврядування необхідно
вибудовувати
свою
співпрацю
між собою та із засобами масової
інформації для подолання бар’єрів
та вирішення поставлених цілей
у питаннях енергозбереження та
енергонезалежності, у реформуванні
муніципального
енергетичного
сектору, у сучасних підходах до
підвищення обізнаності широкого
загалу з питань енергоощадності
й
енергоефективності.
Експерт
висвітлив також важливі аспекти
конструктивної
взаємодії
з
громадськістю, засобами масової
інформації та владою, розповів про
адвокаційну кампанію, як інструмент
впливу на суспільні зміни.
10. 9-10 вересня у Львові проходив
тренінг для представників міст на тему
«Практичні аспекти щодо написання
інвестиційних пропозицій на от
римання фінансування для ре
алізації проектів у сфері енер
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гоефективності» (МЕРП).
Про теоретичні аспекти підготовки
інвестиційних
пропозицій
та
пошуку джерел фінансування своїм
досвідом
поділився
директор
Агенції місцевого економічного
розвитку Бурштина - Олександр
Бабій, керівник проектів та програм,
експерт із захисту довкілля АЕМУ
Олена Вітрак ознайомила учасників
із он-лайн каталогом донорських
та інвестиційних ресурсів, фінан
совий експерт проекту Оксана Фур
розповіла про свій досвід у запов
ненні анкети першочергової оцінки
інвестиційних проектів та учасники
тренінгу мали змогу попрацювати у
робочих групах, та попрактикуватись
заповнювати такі анкети.
11. 17-18 вересня АЕМУ організо
вувала тренінг для представників
громадських організацій – партнерів
АЕМУ та учасників проекту на тему
«Мільйон за 100 днів: як залучити
кошти та надати цінні послуги»
(МЕРП).
Метою тренінгу було поширення
досвіду у написанні грантових
заявок, пошуку донорів та наданні
цінних послуг. В часі тренінгу своїм
досвідом ділився директор Агенції
місцевого економічного розвитку
Бурштина - Олександр Бабій.
Варто зазначити, що громадські
організації проявили високу заці
кавленість до даного тренінгу,
участь у тренінгу взяло понад 20
представників громадських органі
зацій з Києва, Львова, Тернополя,

Запоріжжя, Луцька, Херсона, Сум,
Кривого Рогу, Вознесенська та
Добропілля.
Учасникам презентували методики
підготовки успішних проектів, кращі
практики та взірці заявок, джерела
інформації; розповіли про те, як
донор оцінює нашу спроможність,
внутрішні та зовнішні чинники, як
стати сильнішим через партнерства,
як ефективно готувати звіти, політики
та процедури організацій.
12. 17 грудня 2015 року в Києві
організовано технічний тренінг
“Практичні аспекти вирішення питань
з підвищення енергоефективності
будівель” (МЕРП).
Учасниками
заходу
були
енергоменеджери міст – учасників
проекту. Тренінг орієнтований на
максимально практичний розгляд
актуальних питань комплексної
термомодернізації будівель.
Експерти
провідних
світових
фірм поділились своїм досві
дом і висвітлили найбільш ак
туальні практичні питання тер
момодернізації,
серед
них:
термомодернізація 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 тепло
постачання: балансування, регул
ювання, налаштування; системи
вентиляції та рекуперації повітря.
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2. Зміна свідомості громад щодо
культури споживання енергії
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Дні Сталої Енергії
Тиждень Сталої Енергетики –
це
ініціатива,
започаткована
Європейським Союзом у 2006 році
з метою популяризації заходів,
спрямованих
на
досягнення
енергетичних і кліматичних цілей
Європейського Союзу, розширення
кола зацікавлених сторін (органів
місцевого
самоврядування,
енергетичних агенцій, приватних
компаній, громадських організацій
тощо), зміцнення співпраці між
ними на місцевому, регіональному і
національному рівнях та підвищення
обізнаності
громадянського
суспільства з даних питань.
Дні Сталої Енергії – це комплекс
заходів, який дозволяє звернути
увагу
мешканців
міста
на
необхідність ощадливого ставлення
до енергоресурсів та виховати
свідомого
споживача
енергії.
Вони запроваджуються для того,

щоб спонукати людей знизити
споживання паливно-енергетичних
ресурсів шляхом реалізації заходів
з підвищення енергоефективності
в
комунальному
господарстві,
житловому секторі та у роботі
промислових підприємств.
Такі
заходи
допомагають
громадськості
підняти
питання
спільного усвідомлення проблем
ощадливого споживання енергії,
використання
поновлюваних
джерел енергії і зв’язків між
енергоспоживанням
та
зміною
клімату, формують енергоефективний
світогляд підростаючого покоління,
залучають молодь до навчальнопрактичної діяльності з питань
економного використання енергії, і в
решті решт допомагають усвідомити
необхідність
заошадження
енергетичних ресурсів країни та
збереження клімату і життя на Землі.
Україна долучилась до цієї ініціативи
у 2010 році, з року в рік розширюючи
географію заходу.
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Дні Сталої Енергії

Дні енергії в українських містах по роках 2011 – 2015
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Інформування громадськості про Краматорськ, Тернопіль, Кривий ріг,
впровадження політики сталого Луцьк. Місцем урочистого відкриття
енергетичного розвитку в українських Європейського
тижня
сталої
містах займає важливе місце в енергетики в Україні у 2015 році
діяльності АЕМУ. За підтримки Асоціа обрано Вінницю.
ції «Енергоефективні міста України»
Окрім цього, ще 6 українських міст
в рамках проектів «Практична
організували у себе такі Дні, зокрема:
модель
розбудови
Жмеринка, Славутич,
спроможності органів Метою Днів Сталої
Нововолинськ, Куз
місцевого самовряду Енергії є підвищення по
нецовськ, Миргород,
вання ефективно управ інформованості місь
Вознесенськ.
ляти енергією» (Проект кої громади щодо су
USAID «Муніципальна часних способів більш У 2015 році АЕМУ
енергетична реформа ефективного викорис вдалося налагодити
в Україні») та «Модель тання енергії. Вони є співпрацю з гро
розбудови потенціалу рекомендованим кому мадськими
органі
України і Грузії для нікаційним інструмен заціями, які допо
участі в Угоді Мерів – том для поширення магатимуть
містам
взірцеве рішення для ідей сталої енергетики проводити Дні Сталої
Східного Партнерства на
місцевому
та Енергії, серед яких:
і Центральної Азії» за регіональному рівнях.
ВОГО «Фонд місцево
фінансової підтримки
го розвитку» (Луцьк),
Європейського Союзу,
ГО «Наше місто»
протягом 2015 року у 15 містах про (Вознесенськ), ГО «Херсонський
ходили Дні Сталої Енергії, серед них: обласний центр енергоефективності
Кам’янець-Подільський,
Чернігів, та екології» (Херсон), Громадянська
Львів, Івано-Франківськ, Вінниця, мережа «Опора» (Київ), Екологічний
Запоріжжя, Суми, Дніпропетровськ, клуб «Еремурус», ГО «Летавиця»,
Рівне,
Хмельницький,
Херсон, Благодійний
фонд
«Подільська
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громада» (Вінниця), Аґенція міського
розвитку (Суми), ГО «За чисте місто»
(Тернопіль), ГО Добропільський
центр молоді «Добро» (Добропілля),
ГО «Тепле місто» (Івано-Франківськ).

12. 9 - 12 вересня – Дніпропетровськ,

Дні Сталої Енергії в Україні проходили
у таких містах:

15. 22 - 27 вересня – Хмельницький,

1. 19 - 21 травня – Кам’янецьПодільський,
2. 24 - 29 травня – Чернігів,
3. 4 червня - Львів,

13. 17 - 18 вересня – Миргород,
Полтавська область,
14. 16 - 19 вересня – Рівне,
16. 5 - 12 жовтня – Херсон,
17. 15 - 16 жовтня – Краматорськ,
Донецька область,
18. 16 - 17 жовтня – Тернопіль,

4. 5 - 6 червня – Івано – Франківськ,

19. 22-23 жовтня – Вознесенськ,
Миколаївська область,

5. 15 - 19 червня – Вінниця,

20. 18 - 20 листопада – Кривий Ріг,

6. 16 – 17 червня – Жмеринка,
Вінницька область,

21. 16 грудня – Луцьк.

7. 16 - 20 червня – Запоріжжя,
8. 20 червня – Славутич, Київська
область,
9. 26 - 30 червня – Нововолинськ,
Волинська область,
10. 26 - 28 червня – Кузнецовськ,
Донецька область,
11. 3 - 6 вересня – Суми,

Кам’янець Подільський
Впродовж трьох днів, з 19 по 21
травня, в Кам’янці-Подільському
проходили Дні сталої енергії. Цього
року головними учасниками міського
свята стали вихованці шкіл, від яких
найбільшою мірою залежить, яким
буде пересічний споживач енергії в
Україні завтра. В одному з кабінетів
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міської ради пройшла гра - уявна
конференція Європейського Союзу
«Енергія
майбутнього.
Енергія
миру», під час якої учнівські команди
з усіх шкіл міста, що представляли
різні країни ЄС, ділились досвідом
реформування своїх національних
енергетик та розробляли рекомен
дації для України, тоді як «українська
делегація» оцінювала їхню придат
ність і здійсненність в Україні.
Паралельно в усіх школах міста
проходили уроки енергоефективності
«Збережемо клімат за допомогою
простих енергетичних рішень».
Перший день завершився масовим
велопробігом «Чисте повітря».
Наступного дня відбувся загально
міський конкурс учнівських проектів
«Практичні заходи для зниження
енергоспоживання у власній школі»,
а рятувальники державної пожежнорятувальної частини провели для
школярів практичні навчання з
рятування людей під час пожежі
та на воді, а також влаштували
показові виступи з використанням
спеціальної техніки й обладнання.
Протягом трьох днів
школярі
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змагались у конкурсі з веб-дизайну
та взяли участь у конкурсах малюнків
«Культура
енергоспоживання,
«Думай про майбутнє» та плакатів
«Ефективне використання енергії
– ключ до успішного розв’язання
екологічних проблем», переглядали
фільми на енергетичну тематику –
«Домівка», «Сутінки цивілізації» та
«Шість градусів».
Чернігів
24-29 травня Чернігів вперше
проводив Дні сталої енергії. В ці
дні проходила виставка енерго
ефективного обладнання і матеріа
лів, що працює на відновлюваній
енергії, які демонстрували місцеві
виробники.
Організатори роздавали мешканцям
інформаційні матеріали USAID з
порадами стосовно енергоощадності
й енергоефективності в побуті, а
на стендах можна було оглянути
художні роботи юних чернігівчан,
присвячені енергетичним викликам
сьогодення - захисту клімату та

Асоціація «Енергоефективні міста України» – Річний звіт 2015

Дні Сталої Енергії

довкілля. Кульмінаційним пунктом
першого дня став костюмований
велопробіг (понад 1700 учасників)
«Рідному Чернігову – чисте повітря!».
Наступного дня у школі запрацював
перший постійний пункт прийому
відпрацьованих батарейок і акумул
яторів. Такі ж пункти незабаром
відкриють у всіх школах міста.
Також під час Днів сталої енергії
для школярів було організовано
дні відкритих дверей на КП «Чер
нігівводоканал» і ТОВ «Атілос» та
відкриті уроки у школах міста із серією
лекцій на теми енергоощадності та
екологічного мислення.
Львів
4 червня у Львові відбувся День сталої
енергії. З самого ранку на площі Ринок
коло Ратуші розгорнулась виставка,
де всі охочі могли ознайомитися з
промислово виготовленим і само
робним обладнанням, що пра
цює на відновлюваній енергії,
отримати фахову консультацію з їх
нього використання та відповідні

інформаційні матеріали. Коло фон
тану «Адоніс» було встановлено
стаціонарний велогенератор, кру
тячи педалі якого, львів’яни й гості
міста в разі потреби зможуть тепер
оперативно зарядити свої мобільні
пристрої.
Увечері на площу завітали 8
електромобілів, що беруть участь
у міжнародному марафоні «Київ –
Монте-Карло 2015». Цього року в Дні
сталої енергії вперше взяло участь
львівське відділення Клубу Ділових
Людей – в рамках проекту «Квиток
до успіху» 17 дівчат і хлопців провели
опитування мешканців Львова та
його передмість, щоб з’ясувати, на
що слід звернути особливу увагу,
просуваючи в масовій свідомості
ідеї більш ощадного й ефективного
використання енергії в побуті. На
41
львівському
комунальному
підприємстві пройшли зустрічі їхніх
енергоменеджерів із мешканцями
дільниць, які вони обслуговують. На
сторінці «Львів енергоефективний»
у соціальній мережі Facebook
відбувся чат, під час якого місто
отримало
низку
пропозицій
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від
фірм-виробників
сучасного
енергетичного
обладнання.
У
всіх дитячих навчальних закладах
Львова проведені виховні години на
тему енергоощадності. Також у всіх
таборах із денним перебуванням на
базі загальноосвітніх та позашкільних
навчальних
закладів
відбулись
тематичні вікторини й естафети.
Івано-Франківськ
Впродовж двох днів, 5 і 6 червня, на
Вічевому майдані Івано-Франківська
вирував екологічний фестиваль
ECOLIFESTYLE, організований міс
цевими еко-активістами. На за
прошення організаторів заходу в
ньому взяла участь теж Асоціація
«Енергоефективні міста України»:
працівники Асоціації провели для
небайдужих франківчан енергетичну
вікторину. Запитання до різновікової
аудиторії, що зібралась перед
сценою, варіювали від нескладних
і аж до таких, що вимагали вже
спеціальних
знань.
Відповідно
варіювали й призи – від горняток до
флешок, світлодіодних ліхтариків та
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парасоль з логотипом Асоціації.
Вінниця. Європейський Тиждень
сталої енергетики 15-19 червня 2015
року.
15 червня у Вінниці відбулось
урочисте відкриття Європейського
тижня сталої енергетики в Україні.
Участь у церемонії взяли керівник
відділу «Енергетика, транспорт та
навколишнє середовище» Пред
ставництва
Європейського
Со
юзу в Україні Вальтер Треттон,
Генеральний консул Республіки
Польща у Вінниці Кшиштоф Свідерек,
представники Швейцарського бю
ро співробітництва Україні, ке
рівники міста та області. Вінницька
міська рада виступила головним
організатором події. В якості спів
організаторів виступили Представ
ництво Європейського Союзу в
Україні, Асоціація «Енергоефективні
міста України» та проект “Муні
ципальна енергетична реформа
в Україні” (USAID). Активну участь
у підготовці та проведенні Тижня
сталої енергетики взяли громадські
організації з усієї України, зокрема
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БФ “Подільська громада”, Ере
мурус, Опора. Загалом захід було
розділено на Веломістечко, Еко
містечко та виставку енерго
зберігаючого обладнання. На те
риторії
веломістечка
пройшли
показові виступи, веловиставка,
веломайстерня, а також відбувся
велопробіг. На території Екоміс
течка пройшли заходи із залу
ченням
дітей
та
вінничан,
присвячені
енергоефективності,
такі як екоквести, флеш-моби,
інфомраційно-просвітницькі
захо
ди на тему сортування сміття,
соціальні та інші заходи. На виставці
енергоефективного
обладнання
виробники представили передові
розробки та технології у сфер
світлодіодного освітлення, котелень
на твердому паливі, електромобілі,
енергоефективні вікна тощо.
16 -17 червня 2015 року АЕМУ
провела свою IX міжнародну кон
ференцію під назвою «З Угодою
Мерів
до
енергонезалежності:
Виклик прийнято!» та загальні збори
Асоціації.

Жмеринка
В рамках Тижня сталої енергії 15-16
червня у Жмеринці проведено ряд
заходів, зокрема, у дошкільних та
навчальних закладах міста вихован
цям та школярам запропонували
намалювати
малюнки,
зняти
відеоролики та соціальні реклами, які
б закликали жмеринчан до економ
ного споживання енергоносіїв та
збереження природних ресурсів.
Тим часом, працювала виставка
вітчизняних виробників котлів на
альтернативних видах палива. Усі
бажаючі отримали консультації
та
рекомендації
спеціалістів.
Наступним екологічним кроком став
велопробіг під гаслом «Жмеринка
– за чисте майбутнє!», Усі учасники
отримали футболки, кепки із
логотипом за збереження енергії
та правила дорожнього руху для
велосипедистів.
Підсумком Тижня сталої енергії
була заключна конференція. Учні
шкіл міста презентували власні
дослідження на різну тематику щодо
енергозаощадження.
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Запоріжжя
З 16 по 20 червня у Запоріжжі
проведено Дні Сталої Енергії.
Урочисте відкриття Днів відбулося за
участю представників органів влади
національного та регіонального
рівня, представників громадськості,
навчальних закладів та інших.
Представник Асоціації Олег Гарасевич
виступив під час круглого столу,
присвяченому глобальним аспектам
енергетичної кризи, та взяв участь
у прямому ефірі програми «Знак
запитання» на телеканалі «МТМ».
Дні відкритих дверей організовані
на КП ЕЗО «Запоріжміськсвітло»,
КП
«Водоканал»,
Концерні
«Міські теплові мережі», двох
сонячних електростанціях компа
нії
«ІНФОКОМ».
Впродовж
тижня
проходила
вистав
ка
енергоефективних,
енерго
зберігаючих матеріалів і технологій,
в якій взяли участь 14 місцевих
виробників. Проведено виставку
конкурсних
дитячих
малюнків,
урочисте нагородження учасників
ІІІ Міської учнівської конференції
«Довкілля і людина», переможців
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міського
дитячого
конкурсу
малюнків з енергозбереження та
енергоефективності,
переможців
міського
конкурсного
проекту
«Екологічний вектор», переможців
конкурсу
тематичних
дитячих
малюнків, вчителів шкіл Запоріжжя.
Проведено
3
семінари
для
мешканців та гостей міста на
теми: «Популяризація об’єднань
співвласників
багатоквартирних
будинків», «Досвід теплової санації
житлових будинків», «Популяризація
енергоефективності в побуті». На
дворових майданчиках, у пар
ках і скверах міста, бібліотеках
організована насичена тематична
програма для юних запорожців.
Для дітей проведено кіно-акцію
«Земля твій дім, а ти – господар у
ньому» та показ тематичного філь
му «Домівка. Історія мандрівки»,
який було тричі показано на
муніципальному телебаченні. Про
ведено конкурс «Фото-квест «Збере
жи енергію» та акцію «Велосипедом
на роботу». Заходи відвідали
близько 10000 запорожців, які
змогли відкрити для себе багато
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нового про енергозбереження та
енергоефективність.
Славутич
У 2015 році Славутич вперше
долучився
до
цієї
ініціативи
під загальною ідеєю «Енерго
ефективність для сталого розвитку
міста».
Учасники мали змогу ознайомитися
із енергозберігаючими технологіями
на міській підприємствах. Славутич
ділився своїм досвідом та успішними
практиками щодо розробки і реалі
зації проектів з раціонального
використання
енергоносіїв
на
локальному рівні.
20 червня проведено Велодень-2015.
Велоперегони розпочали найменші
жителі Славутича, а далі всі учасники
вишикувалися на Центральній площі
міста для урочистого відкриття.
Акція «Велодень- 2015» пропагує
здоровий спосіб життя, популярність
і мода на велосипед та велокультуру
зростає з кожним роком, особливо

серед молоді. І Славутич має всі
підстави стати велосипедним містом
нашої країни. Рух в цьому напрямку
розпочато.
До уваги жителів міста розгорнуто
інформаційну
виставку
про
важливість енергозбереження та
енергоефективності, демонстрували
сонячні
панелі,
запрошували
на «сонячну каву», ділилися
інформаційними матеріалами «Що
нового для ОСББ?», «Як заощадити
енергію та власні кошти?», «Як
зберегти тепло». Поряд відбувалася
презентація електромобілів «Тесла».
Палац дитячої та юнацької творчості
провів акцію «Зелені заряди».
Нововолинськ
З 26 по 30 червня уже втретє у місті
Нововолинську
проходили Дні
сталої енергії, з метою популяризації
серед громадськості міста діяльності
у сфері енергоефективності, підви
щення раціонального використання
енергоносіїв. Реалізація
заходів
відбувається у рамках проектів
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“Модель розбудови потенціалу
України і Грузії для їх участі в Угоді
мерів – взірцеве рішення для Східного
Партнерства та країн Центральної
Азії” та «Перший крок для переходу
на використання відновних джерел
енергії у місті Нововолинську».
Кузнецовськ
Дні сталої енергетики, вперше
серед
міст-супутників
атомних
електростанцій
України,
26-28
червня 2015 року
організувала
міська рада Кузнецовська. Керівник
проектів АЕМУ Олег Гарасевич
розповів, що глобальне потепління
на Землі змушує людство діяти,
саме тому підписанти «Угоди
мерів» зобов’язались до 2020 року
скоротити у своїх містах викиди СО2
на 20%.
За неповний 2015 рік місто
зробило справжній прорив у
напрямку енергетики, а 16 червня
Кузнецовськ офіційно прийнятий
в
Асоціацію
«Енергоефективні
міста України». У рамках заходу
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головний енергоменеджер міста
представив
присутнім
проект
енергозбереження у Кузнецовську
до 2020 року. Також усі бажаючі мали
змогу ознайомитись із продукцією
виробників
енергозберігаючого
обладнання та напрацюваннями
місцевих організацій з економного
споживання ресурсів.
Директор місцевої школи розповів
про проект «Освіта для сталого
розвитку у дії», а також продемон
стрував просвітницький фільм про
те, як і для чого учні школи збирали
використані пальчикові батарейки.
Суми
3-6 вересня у Сумах вперше
проводили Дні Сталої Енергії.
Урочисте відкриття Днів відбулось
у центрі Сум. Під час церемонії
нагороджені працівники міської
ради, які найбільше доклали рук
до організації свята, а також юні
переможці конкурсу зі створення
емблеми Днів (в конкурсі взяли участь
385 школярів). В приміщенні наукової
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бібліотеки відбулась регіональна
конференція «Енергоефективність –
запорука сталого розвитку громади»,
центральним пунктом програми
якої стала презентація
щойно
розробленого Плану дій зі сталого
енергетичного розвитку Сум. В холі
бібліотеки розгорнуто виставку,
присвячену
енергоефективним
технологіям і матеріалам.
Впродовж Днів на центральній вулиці
Сум вирувало «Енергоефективне
містечко»,
де сумчани могли
отримати безкоштовні консультації
з питань пільгового кредитування
«Укргазбанком» і «Ощадбанком»,
довідатись про сучасне обладнання
і матеріали, ознайомитися з
інноваційними
підходами
в
будівельної галузі, зокрема, зі
стандартом пасивного будинку,
з
перевагами
і
процедурою
створення ОСББ. Для наймолодших
відвідувачів
підготували
низку
цікавих конкурсів і вікторин,
майстер-класів з питань ощадного й
ефективного використання енергії у
повсякденному житті. На фестивалі
сталого розвитку “Sumy Energy

Fest” діти змагались з виготовлення
корисних речей з ПЕТ-пляшок та
частувались коктейлями зі свіжих
фруктів, енергію для приготування
яких виробляв енерговелосипед.
За участю дітей у центрі міста
відбулись
вуличні
флешмоби
«Розмалюй логотип» і «Час берегти
енергію», а в муніципальній галереї
Аґенції промоції «Суми» сумчани
могли оглянути виставку дитячих
робіт «Бережімо природу» та
переглянути фільми «Домівка» і
«Сутінки цивілізації». Тут же ж було
організовано збір відпрацьованих
батарейок. У школах міста пройшли
тематичні заняття й виховні години
з питань ощадного ставлення до
енергії та перегляд фільмів на
енергетичну й екологічну тематику.
Дніпропетровськ
У Дніпропетровську вперше з 9 по 12
вересня проходили Дні Сталої Енергії.
Загалом, програма була насиченою
різноманітними заходами. Впродовж
чотирьох днів проводились різно
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манітні інформаційні заходи. Так, на
Європейській площі розташувалось
наметове містечко представників
організацій та підприємств, які прово
дили роз’яснювальну роботу у різних
напрямках
енергозаощадження,
консультували перехожих у спосо
бах економії ресурсів, роздавали
інформаційні буклети з порадами
щодо енергозбереження та по
сібники зі створення ОСББ. де
монстрували, як працюють зонні
лічильники, що дозволяють еконо
мити в нічний час доби до 50%
на вартості електроенергії. Також
усі зацікавлені змогли отримати
кваліфіковані відповіді на запитання
щодо енергозбереження, дізнатися
про
переваги
послуги
смсінформування,
інтернет-сервісу
«Особистий кабінет побутового
клієнта» і зареєструватися в ньому.
Крім того, у приміщенні міськради
для всіх бажаючих працювала
виставка
енергозберігаючих
технологій та енергоефективного
обладнання.Важливим
заходом,
була інформаційна нарада для
представників
КЖЕП,
ОСББ,
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ЖБК
з
питань
підвищення
енергоефективності.
Присутнім
презентували
проект
змін
цільової програми «Підвищення
енергоефективності у житлових
будинках Дніпропетровська».
Миргород
17-18 вересня у Миргороді святкували
День міста. До події долучилася й
команда проекту USAID «Місцеві
альтернативні джерела енергії: м.
Миргород», організувавши Дні сталої
енергії. У рамках Європейського
Тижня Мобільності в Миргороді
відбулося чимало заходів. Експерти
проекту розповідали перехожим
про альтернативну енергетику та
привертали увагу людей до тематики
зеленої енергії.
Рівне
16 - 19 вересня 2015 року в
Рівному вперше відбулися Дні
сталої енергії, вони охоплювали
проведення
майстер-класів,
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виставок, конференцій. Учасникам
демонстрували
короткометражні
фільми «Створення та діяльність
ОСББ»;
«Енергоефективні
заходи»; «Виготовлення сонячних
водонагрівачів
власноруч».
Діти були залучені до конкурсу
відеороликів на тему заощадження
енергії, виготовлення еко-іграшки
«Травничок», творчого конкурсу
«Мій ЕКОдім», виготовлення виробів
«Друге життя побутових відходів».
Хмельницький
22-27 вересня у Хмельницькому
вперше проведені Дні Сталої Енергії,
які розпочато зі створення малюнку
на тему енергозбереження на стіні
п`ятиповерхівки в самому центрі
міста. В рамках Днів відбувся цілий
ряд заходів, зокрема: конкурс
малюнку у закладах освіти, відкриті
уроки з енергоефективності та
енергозбереження, показ фільму
“Домівка”,
мультиплікаційних
фільмів на тему енергоощадності та
дбайливого ставлення до довкілля,
флешмоб
на
енергозберігаючу

тематику,
майстер-клас
з
розмальовування
еко-торб,
фотосушка “Джерела чистої енергії”,
велопробіг “Чиста енергія”, виставка
“Енергоефективне
обладнання,
матеріали та технології”, Конкурс
фотографії до Днів Сталої енергії у
соціальних мережах, круглий стіл,
семінари, тренінги тощо. В ці Дні
працювали інформаційні кіоски
“Будь
енергоефективним”,
де
проводились конкурси для дітей,
розповсюджувались інформаційні
матеріали та надавались консультації
з енергоефективності. В місті
у 3 місцях були встановлені та
функціонували мобільні пункти
прийому небезпечних відходів:
використаних
батарейок,
відпрацьованих енергозберігаючих
лампочок, ртутних термометрів.
25 вересня відбулась конференція
“Енергоефективність
-запорука
сталого розвитку громади” за участю
представників влади міста, проекту
USAID, Асоціації “Енергоефективні
міста України”, громадськості та
преси. Також проведений тренінг
для ОСББ за участю представників
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громадських
організації
Хмельницької Асоціації ОСББ.

та

Херсон
5-12 жовтня у Херсоні вперше
проведені Дні Сталої Енергії.
В організації та
підготовці цих
Днів прийняли участь керівники
виконавчих органів Херсонської
міської
ради,
комунальні
підприємств
міста,
громадські
організації, заклади освіти тощо.Дні
розпочалися у навчальних закладах
міста уроками «Вмій заощаджувати».
125
учнів
Херсонської
загальноосвітньої
школи
стали
дослідниками щодо заощадження
води, тепла, електроенергії. Серед
учнів 2-4 класів була проведена
вікторина, під час якої діти з
цікавістю відповідали на питання
щодо необхідності збереження
світла, води, електроенергії. На
закріплення учні із задоволенням
переглянули виставу зразкового
художнього колективу театру ляльок
«Промінець». Разом з цим у школах
міста розпочали акцію зі збору
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використаних батарейок.
Проведено
конкурс
малюнків
на тему «Збережемо енергію –
збережемо майбутнє», Діти у
своїх малюнках відобразили, як
важливо берегти нашу природу,
ресурси, вміти економити воду,
електроенергію. Особливою подією
Днів стало підписання міським
головою угоди про співпрацю з
НЕФКО щодо проведення робіт з
енергозбереження в Херсонській
міській клінічній лікарні. Одним
з
найбільших
заходів
Днів
енергії стала науково-практична
конференція
«Європейська
та
вітчизняна практики впровадження
енергозберігаючих
проектів
у
житлових та громадських будівлях,
на комунальних підприємствах
тепло-, водопостачання», участь
в якій взяли працівники освітніх
закладів, охорони здоров’я, житловокомунального
господарства,
науковці, студентство, громадські
організації, підприємці тощо.
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Краматорськ
15-16 жовтня у м. Краматорську
проходили Дні сталої енергії.
В ці дні відбулися спортивні,
танцювальні
свята,
тематичні
заняття у дошкільних і шкільних
навчальних закладах, організовані
конкурси
дитячої
творчості
«Енергозбереження очима дітей» та
виставка «Добра енергія». Пройшли
дні відкритих дверей в комунальних
підприємствах, де застосовуються
сучасні енергоефективні технології,
обладнання і матеріали.
Тернопіль
16 та 17 жовтня Тернопіль був
своєрідним інформаційним центром
для тих, хто хотів дізнатися про
енергоефективність.
Програма
проведення Днів сталої енергії була
розрахована на різновікові категорії
людей з різних соціальних прошарків.
В рамках Днів проведено низку
заходів, спрямованих на підвищення
у
мешканців
міста
культури
енергозбереження та свідомого

ресурсоспоживання. У Палаці кіно
діяла виставка енергозберігаючого
обладнання та технологій, де
підприємства Тернополя, Києва
та
Львова
продемонстрували
переваги
енергоефективного
освітлення,
енергозберігаючих
вікон, геліосистем, теплових насосів,
теплових пунктів, альтернативних
джерел енергії та інших сучасних
інженерних рішень. Впродовж двох
днів у Палаці кіно транслювалися
екологічно-просвітницькі
фільми.
Семінари про енергоефективність
в житлових будівлях та на об’єктах
сфери ЖКГ і про енергоменеджент
в громадських будівлях могли
відвідати пересічні тернополяни. Дні
сталої енергії завершилися зборами
міських ОСББ.
Вознесенськ
22-23 жовтня у місті Вознесенськ
відбулися Дні Сталої Енергії.
Проведено
низку
заходів,
спрямованих
на
підвищення
у
мешканців
міста
культури
енергозбереження та свідомого
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ресурсоспоживання.
Заходи
розпочалися відкритими уроками в
школах міста на тему «Як зберегти
енергію та запобігти зміні клімату».
Після
цього
у
професійному
ліцею
відбулася
презентація
можливостей стажування
для
студентів у спільному проекті ПАУСІ
та Вознесенської
міської ради
- «Зменшення енергоспоживання
в будівлях лікарні Вознесенська».
Студентам представлено можливості
стати учасниками проекту, прийняти
участь у конкурсах ідей з модернізації
систем
електропостачання
та
освітлення у будівлях лікарні. Окрім
цього, відбулася конференція на тему
«Збережи тепло - збережи Україну!»
на якій були присутні пересічні
мешканці міста, голови правління
та члени ОСББ, представники
громадських об’єднань, персонал
шкіл, дитячих садочків та лікарні міста.
Протягом обговорення були підняті
теми споживання енергоресурсів
у Вознесенську, участі у державній
програмі підтримки ОСББ шляхом
компенсації банківських кредитів,
яка презентована АБ «Ощадбанк»,
револьверний фонд як механізм
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фінансування заходів для ОСББ.
Також мешканцям були представлені
актуальні та сучасні заходи у
сфері енергоефективності. Учні
загальноосвітніх шкіл відвідали
сонячну
електростанцію,
яка
знаходиться
у
Вознесенському
районі,
де
мали
можливість
ознайомитися
з
принципами
роботи сонячної електростанції,
дізнатися про обладнання, яке
використовується та задати питання.
Гості станції отримали цікаву та
змістовну інформацію щодо роботи
електростанції
та
перспектив
розвитку альтернативних джерел
енергії в Україні.
Кривий Ріг
У Кривому Розі 18-20 листопада
пройшли Дні Сталої Енергії. Вже 4
роки поспіль в усіх освітніх закладах
міста Кривого Рогу проводяться Дні
Сталої Енергії. В навчальних закладах
проведено різноманітні заходи
з
тематики
енергозбереження,
конкурси малюнків та фотовиставки,
заняття та ігрові програми з

Асоціація «Енергоефективні міста України» – Річний звіт 2015

Дні Сталої Енергії
енергоефективності, транслювались
відеоролики та мультфільми, тощо.
Так до прикладу, учнями 4 класу
проведено волонтерську акцію
«Тепло в кожному домі»
з
розповсюдженням листівок-пам’яток
серед мешканців мікрорайону, в 9-х
класах пройшла година спілкування
«Молоді та енергоощадливі», під
час якої члени гуртка журналістики
презентували власні дослідження
з питання енергозбереження в
класі та закладі. Крім того, учасники
шкільної агітбригади познайомили
молодших школярів з правилами
бережливого
ставлення
до
енерговитрат, а колектив 3 класу
досліджував, який вид енергії краще
та безпечніше використовувати.
Учні старших класів відзначились
інтелектуальним
та
загальнопізнавальним брейн-рингом за
тематикою
енергозбереження.
Особливий
інтерес
вихованців
дошкільного навчального закладу
викликала повчальна лялькова
вистава «Як Їжачок та Ведмежатко
були бережливими», вони взяли
участь в інтерактивних іграх, а для
батьків виготовлені буклети-пам’ятки
«Як економити вдома і на роботі».

дослідів з моделями альтернативних
джерел енергії (вітрогенератори,
сонячні панелі та інше), яке
допомагає дітям краще розуміти
наглядний принцип роботи приладів
з використанням природних ресурсів
та усвідомити необхідність їх
заощадження.
Луцьк
16 грудня у Луцьку відбулися
заходи в рамках Дня сталої
енергії. В рамках Днів проведено
семінар з енергоменеджменту для
представників бюджетних установ
міста Луцька, організовано конкурс
малюнків на тему «Енергозбереження
– крок у зелене майбутнє». Тематика
малюнків – економія енергії
(електроенергії, тепла, води), зелена
енергія
(використання
енергії
сонця, вітру, води, землі), зелене
майбутнє – здорове середовище.
Також представники громадської
організації «ОПОРА» презентували
майстер-клас
«Екоіграшка»
та
перегляд фільму «Світанок нової
ери. Енергія 2050» для учнів
загальноосвітніх закладів міста.

Справжніми сюрпризами для дітей
зазначених навчальних закладів
стали заохочувальні подарунки.
Заключним днем проведення цих
заходів в місті став інформаційний
день проекту «Engagier Dich!
Збережи енергію!». В цей день
учнями представлені експерименти з
обладнанням для енергоефективних
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3. Захист енергетичних інтересів
громад на національному рівні
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Відносини у сфері енергозбереження
та енергоефективності визначаються
нормативно-правовими
актами,
ухваленими ВРУ, органами держав
ного управління та місцевого
самоврядування. Відтак, бажаних
змін можна досягнути шляхом
долучення до законотворення.
Для цього, протягом 2015 року
експерти Асоціації «Енергоефективні
міста України» брали активну участь
у профільних робочих групах з
підготовки
нормативно-правових
актів, зокрема:
• Участь у роботі Громадської ради
при
Держенергоефективності
(В.Гаразд).
• Участь у робочих засіданнях
Реанімаційного Пакету Реформ
(С.Павлюк).
• Організація та участь у підготовці
та проведенні засідань Клубу мерів
Львівської області (команда АЕМУ).
• Участь у круглих столах та
офіційних заходах щодо пропозицій
змін до чинного законодавства
та впровадження Директив ЄС в

Україні, організованих Міністерством
регіонального розвитку, будівництва
та ЖКГ України (С.Павлюк).
• Підготовка та проведення круглого
столу з обговорення Зеленої книги
та Звіту з проблем муніципального
енергозбереження, спільно з Мін
регіоном та GIZ (28.12.2015, Київ).
• Заохочення міст щодо участі в
обговоренні проектів законів про
ЕСКО та про енергоефективність у
бюджетній сфері.
• Діяльність на постійній основі пред
ставництва АЕМУ у Києві для акти
візації роботи в національному та між
народному експертному середовищі
в контексті вдосконалення українсь
кого законодавства у сфері енерго
ефективності (С.Павлюк).
• 2015 та 2016 роки стали періодом
інтенсивного творення нової зако
нодавчої бази, що покликана регул
ювати відносини в секторі кому
нальних послуг, ціноутворення в
енергетиці, прав власності в жит
ловому секторі та формування
пріоритетів та програм підтримки
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в секторі енергоефективності та
відновних джерел енергії.
За період 2015 року експерти Асо
ціації приймали участь в обговоренні
та поданні пропозицій до:
• проекту Закону України «Про
комерційний облік»,
• проекту Закону України «Про енер
гоефективність в будівлях» (Енер
гетичні характеристики будівель),
• концепції Фонду Енергоефектив
ності, оприлюдененої офісом Віцепрем’єр-міністра України Г.Зубка,
• політики монетизації субсидій,
аналізу ефекту субсидій в 2015 році,
• адаптації термінології Директив ЄС
31/2009, 27/2012 для використання
в
проектуванні
українського
законодавства,
• принципів формування пріоритетів
та конкурсних комісій Державного
фонду регіонального розвитку.
Зокрема, 16 квітня, відбулось
засідання Клубу підписантів “Уго
ди мерів” Львівської області
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за участі керівництва області,
виконавчого директора Асоціації
“Енергоефективні міста України”.
Захід модерував голова правління
ГО
“Інститут
врядування”
та
експерт АЕМУ Анатолій Чемерис.
На засіданні присутні міські голови
Новояворівська, Великих Мостів,
Глинян, Львова, Перемишлян, Бібрки,
Самбора, Червнограда, Жовкви,
Кам’янки-Бузької, а також керівник
проекту SUDeP Ян Едвін Ваандерс та
ключовий експерт Анатолій Копець.
Керівник проекту SUDeP підтвердив
готовність практичної допомоги
муніципалітетам
упроваджувати
ініціативи з енергозбереження.
Зокрема,
проведення
навчань
та
фінансування
виготовлення
проектно-кошторисної документації.
Підсумовуючи результати зустрічі,
присутні підкреслили важливість вне
сення змін в існуюче законодавство
щодо закріплення функції енерго
менеджменту на законодавчому
рівні, внесення адміністративної
відповідальності за неподання даних
по енергоспоживанню будівель,
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які розташовані в межах міст та
підпорядковуються районам чи
області, а також підготовки спільних
проектів по типових об’єктах для
подання на конкурси міжнародної
технічної допомоги та кредитів.
Захід проведено у форматі засідання
робочої групи із написання «Зеленої
книги
з
енергоефективності»
в рамках проекту «Практична
модель розбудови спроможності
органів місцевого самоврядування
ефективно управляти енергією».
28 грудня, в рамках виконання
завдань
проекту
“Розбудова
інституційної
спроможності
муніципалітетів”, який фінансується
з коштів USAID, у конференцзалі Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України
відбулося обговорення проекту
“Зеленої книги з енергоефективності
на муніципальному рівні».

використання
енергії
на
муніципальному рівні та пошуку
адекватних рішень. Від Асоціації
документ представляв керівник
київського офісу Святослав Павлюк,
який значною мірою доклався
до творення його концепції та
безпосереднього
змістового
наповнення Книги.
Експерт IC Consulenten Віталій
Шаповаленко представив напрацю
вання його експертної групи щодо
проблем з енергоефективністю
на
загальнодержавному
рівні.
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.

Представниця Мінрегіону Ірина
Вишняк наголосила на винятковій
важливості ідентифікації проблем
із
забезпеченням
ефективного
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Велику увагу в Асоціації «Енерго
ефективні міста України» приділяється
розвитку інституційному розвиток
АЕМУ, її експертного та фахового
потенціалу. Представники Асоціації у
2015 році взяли участь у 6 тренінгах
та навчаннях та отримали 7
сертифікатів, зокрема:
1. Січень 2015 року – 1 член команди
АЕМУ пройшов навчання з викорис
тання термографічних приладів у
Мюнхені (Німеччина).
2. Червень 2015 року – 1 член ко
манди пройшов навчання по про
грамі Федерального міністерства
економіки та енергетики Німеччини
«Енергоефективність в будівлях»
(Німеччина).
3. Липень 2015 року – 1 член коман
ди пройшов навчання з енерго
ефективного управління муніци
пальними будівлями у Мюнхені
(Німеччина).
4. Серпень 2015 року - всі члени
команди АЕМУ пройшли навчання
ТоТ (тренінг для тренерів).
5. Листопад 2015 року – 2 членів ко

манди АЕМУ пройшли навчання за
програмою «Управління проектами».
6. Грудень 2015 року - 2 членів ко
манди АЕМУ пройшли навчання за
програмою «Енергетичний аудит».
З 26 по 30 січня у Мюнхені відбувся
практичний семінар з термографії
для представників партнерських
організацій Проекту GIZ «Енерго
ефективність у громадах», які ви
конують у проекті функцію муль
типлікаторів.
Основний
акцент
семінару робився на отриманні
учасниками знань та навичок з
використання термографічних при
ладів. Учасники ознайомились з
технічними можливостями теплові
зорів, проаналізували термографічні
знімки і розробили на їх основі
рекомендації для дій. Від АЕМУ
участь у семінарі взяв Віталій Лесюк.
3 31 травня по 27 червня Дмитро
Леськів пройшов курс навчання по
програмі Федерального міністерства
економіки та енергетики Німеччини
«Енергоефективність в будівлях».
Навчальний курс охоплював лекцій
не навчання, відвідини об’єктів
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енергоефективного
будівництва,
виставок та німецьких підприємств
– виробників енергоефективного
обладнання та технологій. Зокрема,
він включав навчання з різних
аспектів
енергоефективності
в
будівлях,
особливостей
ство
рення пасивних будинків, від
новлювані джерела енергії, пи
тання економічної співпраці з
німецькими підприємствами, між
культурний менеджмент, тощо.
Під час перебування в Німеччині
учасники взяли участь в найбільшій в
Німеччині щорічній виставці в сфері
відновних джерел енергії «Intersolar
2015» в Мюнхені. Також проведені
зустрічі та оглянуто виробництво на
таких підприємствах як: Wolf GmbH
(Майнбург) – системи рекуперації
повітря, Viessman GmbH (Берлін)
і Vaillant GmbH ( Гамбург) – котли,
теплові помпи, Profine GmbH (Берлін)
– віконний профіль. Відвідані так
об’єкти як: біогазова установка
фірми Farmatic, офіси комунальних
підприємств
побудованих
за
стандартами пасивного будинку
в містах Любек та Гамбург, офісна
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будівля компанії Uniliver в Гамбургу,
навчальний центр компанії Viessman
біля Берліну, сановані за стандартами
пасивних будинків житлові будинки
в Берліні, експериментальний жит
ловий комплекс пасивних будинків в
Гамбурзі.
З 29 червня по 3 липня у Мюнхені
(Німеччина)
відбувся
перший
етап трирівневого тренінгу «Енер
гоефективне
управління
муні
ципальними
будівлями».
Над
звичайно насичений п’ятиденний
навчальний блок був розрахований
на підготовку майбутніх тренерів. У
ньому взяли участь понад 20 членів
української
делегації,
зокрема
енергоменеджери, технічні фахівці
та співробітники українських ко
мунальних підприємств, які від
повідають за експлуатацію інженер
но-технічних систем будівель. Від
АЕМУ участь у тренінгу взяв Віталій
Лесюк.
Тренерами й доповідачами виступили
досвідчені енергоменеджери ні
мецьких міст і районів, експерти
з питань енергоефективності в
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будівлях, які є членами об’єднання
енергоконсультантів та співробітники
Інституту ім. Фраунгофера. Учасники
вивчали теоретичні й практичні
аспекти фасіліті-менеджменту та
управління нерухомістю, аналізували
енерговитрати
та
можливості
зменшення енергоспоживання в
громадських будівлях, включно із
факторами
енергозаощадження
неінвестиційного характеру, такими
як
налагоджена
комунікація,
формування відповідної поведінки
користувачів та обслуговуючого
персоналу тощо. Важливим еле
ментом тренінгу було вивчення
кращих енергоефективних практик,
презентація
успішних
енерго
ефективних заходів у муніципальних
будівлях Німеччини та обмін
досвідом між українськими й
німецькими колегами.
У рамках навчання українська
делегація відвідала м. Штарнберг, де
відбулася презентація енергетичної
концепції
для
муніципальних
будівель громади міста, огляд
об’єктів, на яких проводилась
енергоефективна
термосанація,

та вивчення досвіду місцевих
гаусмайстрів. Насамкінець учасники
підвели підсумки та обговорили
основні вимоги й можливості у сфері
підвищення кваліфікації українських
фасіліті-менеджерів.
Тренінг
з
фасіліті-менеджменту розроблений в
рамках проекту «Енергоефективність
у громадах», що виконується GIZ, та
передбачає трирівневу програму, яку
планується реалізувати до кінця 2016
року.
З 17 по 19 серпня команда АЕМУ
працювала над розвитком власного
потенціалу, взявши участь у Тренінгу
для Тренерів. Метою тренінгу було
надання знань та напрацювання
практичних навичок
проведення
тренінгів представниками Асоціації
«Енергоефективні міста України»
для подальшої роботи з учасниками
програм та проектів Асоціації.
Протягом трьох днів учасники
мали змогу насититись цікавими та
корисними для них знаннями щодо
стилю та особливостей навчання
дорослих, навиків роботи з різними
аудиторіями, різноманітних методик
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Інституційний розвиток АЕМУ

роботи з аудиторією.

отримали відповідні сертифікати.

Учасники працювали в формі
динамічних змін ролей та були
повністю задіяні в проведенні
тренінгу.
В
процесі
тренінгу
учасники отримали досвід роботи
в тренерських командах, а також
виконували різноманітні функції в
цих командах.

В рамках проекту СoM- Grant
«Модель розбудови потенціалу
України і Грузії для їх участі в Угоді
мерів – взірцеве рішення для країн
Східного Партнерства і Центральної
Азії» здійснено зовнішній аудит
проекту , який включає в себе
детальну оцінку процесів і процедур
АЕМУ і важливі рекомендації щодо
можливих покрашень.

Програма тренінгу була дуже
насиченою, всі учасники отримали
знання і навики, які вони будуть
використовувати у своїй роботі.
У листопаді представники АЕМУ
Мар’яна Приступа та Віталій Волков
успішно пройшли навчання
за
програмою «Управління проектами.
Рівень - С» в Українській асоціації
управління проектами “УКРНЕТ” та
отримали відповідні сертифікати.
У грудні представники АЕМУ Дмитро
Леськів, Ірина Яремко та Юрій
Лягутко успішно пройшли навчання в
Центрі підготовки енергоменеджерів
Інституту енергозбереження та
енергоменеджменту НТУУ “КПІ” за
програмою “Енергетичний аудит та
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Публікації АЕМУ
Протягом 2015 року АЕМУ видано
наступні посібники:

Перекладено українською і видано
наступні публікації Energy Cities:

•Що необхідно знати, замовляючи
енергоаудит. Порадник для органів
місцевого самоуправління.

• 30 пропозицій «Енерджі Сітіз»
з енергетичного переходу міст і
містечок.

• Енергетичний «лікнеп» як запорука
заможної громади і здорового дов
кілля. Порадник для організаторів
міських Днів сталої енергії.

• Зменшення енергетичної залеж
ності в європейських містах.
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Наступні заходи та проекти
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Заплановані проекти на 2016 рік

Асоціація
«Енергоефективні
міста України» планує розпочати
реалізацію
проекту
«ШКОЛА
ЕНЕРГІЇ» за підтримки проекту
“Створення енергетичних агентств
в Україні”, що впроваджується
компанією «Німецьке товариство
міжнародного співробітництва (GIZ)
ГмбХ» за дорученням Федерального
міністерства довкілля, охорони
природи, будівництва та безпеки
ядерних реакторів Німеччини.
Мета проекту – прищеплення
школярам нових «енергетичних»
звичок через підвищення їхньої
обізнаності з питань раціонального
використання
енергії
та
випрацювання практичних навичок
з проведення простого енергоаудиту
окремих приміщень і будівлі загалом,
а також поширення набутого досвіду
в місцевій громаді, інших навчальних
і освітньо-виховних закладах.
Учасники проекту: вчителі та учні
8-10 класів відібраних на конкурсній
основі шкіл з міст-членів АЕМУ та
Одеси.
Партнери
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проекту:

Одеське

муніципальне енергетичне агентство
(OMEA), ГО «Колегія екологічної
освіти «Світ Освіт» (м. Київ),
німецький Незалежний інститут
довкілля (UfU), технічні експертиенергоаудитори, та міські ради міст,
з яких походять школи-учасниці
проекту.
В рамках проекту у школах буде
сформовано учнівські енергоко
манди, з якими підготовлені під час
тренінгу вчителі проведуть короткий
курс енергетичної освіти, а професійні
енергоаудитори допоможуть вико
нати простий енергоаудит шкільної
будівлі і приміщень у ній. Для по
треб енергоаудиту кожна школа
отримає від проекту «Набір юного
енергоаудитора» з необхідними
вимірювальними приладами. За
підсумками енергоаудиту учнями
буде розроблено, а відтак втілено
програму простих енергоощадних
та енергоефективних заходів, що в
підсумку має призвести до економії
енергії та коштів.
Крім того, в кожній школі енерго
команда проведе проектні дні,
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під час яких познайомить зі своїм
доробком весь учнівський та
педагогічний колектив. Також школи
оприлюднять власні досягнення у
своїх містах під час святкування Дня
Землі та міських Днів сталої енергії.
На завершення проекту кращі школи
візьмуть участь у заключному заході
в Одесі.

• Декілька тисяч учнів візьмуть участь
в днях енергетичного проекту.

Реалізація проекту передбачає до
сягнення таких результатів:

• Декілька українських технічних
експертів пройдуть навчання та
допомагатимуть дітям проводити
енергетичні аудити.

• Відібрано 20 активних шкіл та
створено мережу “Шкіл енергії”.

• В усіх школах упроваджено пакет
навчальних заходів та проведено
проектні дні.
• Поширено 20 наборів з інстру
ментами, які вимірюватимуть енер
гію.

• 20 вчителів пройдуть навчання
і зможуть використовувати на
буті знання і навички в рамках
навчального процесу.
• Щонайменше 200 вчителів прой
дуть навчання у форматі «вчительвчитель».
• Проведено учнівські енергетичні
аудити у 20 школах з покращення
енергоефективної ситуації у цих
школах.
• Приблизно 500 учнів проведуть
учнівські енергетичні аудити.
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6. План діяльності АЕМУ на 2016
рік

Стратегічні цілі АЕМУ
1. Запровадження політики сталого
енергетичного розвитку (ПСЕР) у
громадах України
2. Зміна свідомості громад щодо
культури споживання енергії
3. Захист енергетичних інтересів
громад на національному рівні
4. Інституційний розвиток АЕМУ, її
експертного та фахового потенціалу
Операційна ціль 1.1 Впровадження
с-ми енергоменеджменту в громадах
України
• Виявлення потреб міст-членів
АЕМУ для запровадження в них ПСЕР
• Розвиток внутрішнього фахового
потенціалу міст-членів АЕМУ
• Консультаційний та експертний
супровід міст-членів АЕМУ у
впровадженні ними ПСЕР
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• Популяризація впровадження сис
тем енергоменеджменту та енерго
моніторингу у містах України
Операційна ціль 1.2 Підтримка
Угоди мерів у громадах-підписантах
Ініціативи в Україні
• Популяризація Угоди мерів в
Україні.
• Розбудова внутрішнього фахового
потенціалу міст-підписантів Угоди
мерів
• Методологічна та технічна під
тримка міст-підписантів Угоди мерів
• Консультування міст-підписантів
Угоди мерів у процесі розробки ними
ПДСЕР
• Сприяння залученню зовнішніх
інвестицій для впровадження ПДСЕР
містами-підписантами Угоди мерів
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Операційна ціль 2.1 Впровадження
інформаційних кампаній у містах
України

• Посилення/розвиток потенціа
лу Національних та Територіальних
КоординаторівУгоди мерів

• Популяризація кампанії «Дисплей»

Операційна ціль 3.2 Лобіювання
змін до законодавства у царині
енергоефективності

• Популяризація кампанії „Go Green”
• Активна співпраця із ЗМІ та робота
у соцмережах щодо популяризації
ідей енергоефективності
•Створення та оновлення депо
зитарію
кращих
практик
з
енергоефективності
• Популяризація використання від
новних джерел енергії у містах АЕМУ
• Енергетичні партнерства/побра
тимства
• Розвиток енергетичної освіти у
школах
Операційна ціль 2.2 Проведення
Днів сталої енергії в містах України
• Промоція Днів Сталої Енергії (ДСЕ)
• Підтримка міст в організації та
проведенні ДСЕ
• Формування онлайн-платформи
та депозитарію добрих практик із
проведення ДСЕ
Операційна ціль 3.1 Представлення
інтересів ОМС в органах державної
влади
• Участь у роботі Громадських
рад при Мінрегіоні та Держенер
гоефективності
•Представлення інтересів
членів АЕМУ у ВРУ

міст-

• Лобіювання впровадження між
народних стандартів з енерго
ефективності в Україні (серія ISO
50000)
• Просування основних Директив ЄС
у сфері енергоефективності
Операційна ціль 4.1 Розвиток
потенціалу АЕМУ, УНЕА та АСЕР
• Навчання та підвищення кваліфіка
ції працівників АЕМУ
• Підвищення кваліфікації експертів/
інституційної спроможності УНЕА та
АСЕР
Операційна ціль 4.2 Розвиток
ефективної співпраці з партнер
ськими організаціями та структурами
• Співпраця та обмін досвідом
із профільними НУО на загаль
нонаціональному рівні
• Розбудова міжнародної мережі
Структур Підтримки Угоди мерів
• Розбудова партнерських стосунків із
зарубіжними організаціями, що діють
у сфері розвитку енергоефективності
• Обмін досвідом із партнерами
в рамках участі у профільних
національних
та
міжнародних
тематичних заходах`
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План діяльності АЕМУ на 2016 рік

СІЧЕНЬ
ЛЮТИЙ
БЕРЕЗЕНЬ
КВІТЕНЬ
ТРАВЕНЬ
ЧЕРВЕНЬ
ЛИПЕНЬ
СЕРПЕНЬ
ВЕРЕСЕНЬ
ЖОВТЕНЬ
ЛИСТОПАД
ГРУДЕНЬ

Стратегічна ціль 1 Запровадження політики сталого енергетичного розвитку
(ПСЕР) у громадах України
Операційна ціль 1.1 Впровадження с-ми енергоменеджменту в громадах
України

Виявлення потреб містчленів АЕМУ для
запровадження в них
ПСЕР
Дослідити потреби
українських міст на
предмет системного
підходу до управління
процесами
використання енергії

Результати,
продукти

Відповідальні

Фінансування

Звіт

М.Приступа

Членські
внески,
ґранти

Звіт

М.Приступа

Членські
внески,
ґранти

Звіт про
роботу

М.Приступа

членські
внески,
ґранти

Розвиток внутрішнього
фахового потенціалу
міст-членів АЕМУ
Робота з експертами з
питань муніципального
енергоменеджменту
Консультаційний та
експертний супровід
міст-членів АЕМУ у
впровадженні ними
ПСЕР
Допомога українським
містам якісно
виконувати вимоги
Угоди Мерів з
достосовання системи
міського
енергоменеджменту до
міжнародних та
національних
стандартів
Популяризація
впровадження систем
енерго-менеджменту
та енергомоніторингу у
містах України
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СІЧЕНЬ
ЛЮТИЙ
БЕРЕЗЕНЬ
КВІТЕНЬ
ТРАВЕНЬ
ЧЕРВЕНЬ
ЛИПЕНЬ
СЕРПЕНЬ
ВЕРЕСЕНЬ
ЖОВТЕНЬ
ЛИСТОПАД
ГРУДЕНЬ

План діяльності АЕМУ на 2016 рік

Актуалізація каталогу
донорських
спроможностей
«DonorFiché»

Просування платформ
обміну для фінансових
інституцій з підтримки
проектів з
енергоефективності
(Donors’ MarketPlace)

Результати,
продукти
каталог
DonorFiché
розміщений
на вебсторінці
он-лайн
платформа
обміну
інформацією
між
фінансовими
інституціями
та містами
проекту в
рамках
Donors’
MarketPlace

Відповідальні

Фінансування

О.Вітрак

Членські
внески,
ґранти

Членські
О.Вітрак, внески,
І.Яремко ґранти

Операційна ціль 1.2 Підтримка Угоди мерів у громадах-підписантах Ініціативи в
Україні

Популяризація Угоди
мерів в Україні

Допомога в організації
та проведенні щорічної
офіційної церемонії
відкриття EUSEW в
Україні

Проведено 2денну
конференцію;
матеріали;
інформація у
ЗМІ та
соцмережах
проведено
щорічну
церемонію
відкриття
Європейського
Тижня Сталої
Енергії у
м.Луцьку;
інформація у
ЗМІ та
соцмережах

Провести спільно з
Європейською
КомісієюEUSEW
(Європейський
Тиждень Сталої Енергії)
у містах України

проведено
О.Гарасе
Європейський вич,
Тиждень
О.Вітрак
Сталої Енергії
USAID

Провести щорічну
конференцію Асоціації
«Енергоефективні міста
України»

А.Кирчів,
О.Вітрак, внески,
В.Лесюк ґранти

А.СкірруНовіцка,
В.Волков,
А.Кирчів
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СІЧЕНЬ
ЛЮТИЙ
БЕРЕЗЕНЬ
КВІТЕНЬ
ТРАВЕНЬ
ЧЕРВЕНЬ
ЛИПЕНЬ
СЕРПЕНЬ
ВЕРЕСЕНЬ
ЖОВТЕНЬ
ЛИСТОПАД
ГРУДЕНЬ

План діяльності АЕМУ на 2016 рік

Забезпечення високого
рівня унаочнення
проектів GIZ, COM-East,
COM-DEP та Ініціативи
Угоди мерів в Україні
Комплексна інформаційна кампанія з
популяризації Угоди
мерів у містах України
від АЕМУ як Структури
Підтримки
Розбудова
внутрішнього фахового
потенціалу містпідписантів Угоди
мерів

Підготовка менеджерів
з комунікації Програми
ЄС "Демонстраційні
проекти Угоди мерів"
Методологічна та
технічна підтримка
міст-підписантів Угоди
мерів
Онлайн та перманентне консульту-вання
міст-підписан-тів УМ із
питань впро-вадження
систем
енергоменеджменту

Діяльність "Служби
підтримки" з питань
забезпечення
консультативної
допомоги з реалізації
«Угоди мерів», впровадження с-ми енергоменеджменту,
підготовки та проведення Днів Сталої
Енергії, підготовки
фінансових пропозицій
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Результати,
продукти
При виконанні проектів та проведенні заходів
дотримано
умов та вимог
щодо
унаочнення

Відповідальні

Фінансування

О.Вітрак,
О.Гарасе
вич,
К.Шуберт

Внески,
ґранти GIZ,
COM-East,
COM-DEP

Проведені
інформаційні
заходи,
кампанія у ЗМІ

О.Гарасе
Ґранти GIZ,
вич,
О.Вітрак, COM-East,
К.Шуберт COM-DEP

Проведені
навчальні
тренінги з
комунікації
для
менеджерів 19
проектів
А.Кирчів гранти

Постійне
Членські
консультуванн
внески,
я фахівців з
ОМС
М.Приступаґранти
відкрито
телефонну лінію, офіційна
електронна
адресу для
«Служби
підтримки»;
«Служба
підтримки»
функціонує,
звіти про обсяг
виконаних
завдань та
кількість
звернень

Д.Леськів
Членські
,
В.Волков, внески,
І.Яремко ґранти
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План діяльності АЕМУ на 2016 рік

Організація
комунікаційного
супроводу, підготовки
та реалізації
комунікаційних планів
міст-учасників
програми COM-DEP
Консультування містпідписантів Угоди
мерів у процесі
розробки та
впровадження ними
ПДСЕР
Он-лайн та
перманентне
консультування містпідписантів УМ із
питань підготовки БКВ
та ПДСЕР
Робота в рамках УНЕА
по проекту «Перший
крок у переході на
використання
відновних джерел
енергії у місті
Нововолинську»
Загальне
консультування у
процесі виконання
підготовчих, монтажнодемонтажних та
будівельних робіт з
реалізації ПДСЕР міста
Організація тренінгів з
енергоаудиту,
вимірювання,
моніторингу та
верифікації для містучасників програми
COM-DEP

Результати,
продукти

Відповідальні

Фінансування

затверджені
комунікаційні
плани, звіти
міст про
заходи
А.Кирчів Ґранти

Постійне
консультуванн
Членські
я фахівців з
внески,
ОМС
М.Приступаґранти

Ґрант
Звіт по проекту Д.Леськів COM-DEP

Треніги; звіт по
проекту
В.Лесюк

Ґрант
COM-DEP
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План діяльності АЕМУ на 2016 рік
Результати,
продукти

Відповідальні

Фінансування

Сприяння залученню
зовнішніх інвестицій
для впровадження
ПДСЕР містамипідписантами Угоди
мерів
Організація зустрічей
міст та донорських
організацій по залученню коштів у
енергозберігаючі
звіт по зустрічі О.Вітрак гранти
проекти
Стратегічна ціль 2 Зміна свідомості громад щодо культури споживання енергії
Операційна ціль 2.1 Впровадження інформаційних кампаній у містах України
Популяризація кампанії «Дисплей»
Популяризувати
Європейського
інструменту
добровільної
енергетичної
сертифікації будівель
Display серед міст
Популяризація кампанії „Зелений офіс”

Розробити та поширити
матеріали з
популяризації
ініціативи «Зелений
офіс»
Активна співпраця із
ЗМІ та робота у
соцмережах щодо
популяризації ідей
енергоефективності
Прес-анонси, пресрелізи з приводу
діяльності та заходів
АЕМУ (конференції,
семінари, тренінги,
зустрічі, масові заходи,
Дні сталої енергії тощо)
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проведено
інформаційни
йзахід для
міст по використанню
інструменту
Display,
розіслано
Членські
інформаційні
матеріали
К.Шуберт внески, ґрант
розроблено
пакет інформаційних
матеріалів
«Зелений
офіс» та
поширено
серед міст

Членські
К.Шуберт внески, ґрант
, О.Вітрак GIZ

Інформація
про поширені
повідомлення
в ЗМІ та
соц.мережах

О.Вітрак,
О.Гарасе
вич,
К.Шуберт
І.Яремко Членські
внески
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План діяльності АЕМУ на 2016 рік

Пошук аналітичних
матеріалів у сфері
енергоефективності та
енергозбереження та
розміщення їх на вебсторінці
Створення та
оновлення
депозитарію кращих
практик з
енергоефективності

Результати,
продукти

Відпові- Фінансудальні
вання
О.Вітрак,
О.Гарасе
Інформація
вич,
про поширені К.Шуберт
повідомлення І.Яремко
Членські
в ЗМІ та
соц.мережах
внески

Популяризація
використання
відновних джерел
енергії у містах АЕМУ
Енергетичні партнерства/побратимства
Короткотермінові
обміни досвідом
енергоменеджерів в
форматі «Підписант до
Підписанта»
Організація
побратимств (в форматі
УМ) міст-підписантів
УМ з країн ЄС та країн,
які не входять в ЄС
Розвиток енергетичної освіти у школах
Проведення тренінгу
для вчителів та
технічних експертів
Проведення відкритих
уроків у школах
Проведення проектних
днів у школах
Укомплектування
"Набору юного
енергоаудитора"

А.Кирчів,
М.Присту
па,
Звіти про візити Д.Леськів Ґранти
Підписані
меморандуми
про
"енергетичне
побратимство"

А.Кирчів,
М.Присту
Внески,
па,
Д.Леськів ґранти

звіт по тренінгу В.Волков, грант GIZ
В.Волков,
О.Гарасе
вич
25 відкритих уроків
ґрант GIZ
К.Шуберт
,
О.Гарасе
вич
25 проектних днів
ґрант GIZ

Д.Леськів
25 "Наборів юного
енергоаудитора"
ґрант GIZ
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План діяльності АЕМУ на 2016 рік

Проведення учнівських
енергетичних аудитів у
25 вибраних школах
України

Результати,
продукти

Відповідальні

Фінансування

К.Шуберт
,
звіти по аудиту В.Волков ґрант GIZ
К.Шуберт
звіт по
,
заключному
О.Гарасе
заходу
вич
ґрант GIZ

Проведення
заключного заходу
проекту
Операційна ціль 2.2 Проведення Днів сталої енергії в містах України
Промоція Днів Сталої Енергії (ДСЕ)
Поширення посіб-ника
Порадник
для муніципа-літетів з
Членські
розповсюдже
проведення Днів Сталої
внески,
но в містах
МЕРП
ґранти
Енергії
О.Гарасевич

Інформаційна кампанія
у містах-підписантах УМ
щодо необхідності
проведення ДСЕ

Розповсюдження
порадників щодо
успішного
впровадження Угоди
мерів
Підтримка міст в
організації та
проведенні ДСЕ

Підготовка кампанії та
сприяння у
проведенню Днів
Сталої Енергії у містах
Формування онлайнплатформи та
депозитарію добрих
практик із проведення
ДСЕ

84

Інформаційні
та промоцій-ні
матеріали про
Угоду мерів,
кореспонденці
я з ОМС
Порадники
"Що повинно
зробити місто, щоби стати успішним
учасником
Угоди мерів";
"30 кроків до
енергоефектив
ності"

О.Гарасе
вич,
О.Вітрак,
К Шуберт

Членські
внески,
ґрантові
кошти

О.Гарасе
вич,
ґрантові
кошти

проведено
«Дні Сталої
Енергії» у
містах, інфор- О.Гарасе
Членські
маційні звіти вич,
О.Вітрак внески,
по проведених заходах
ґранти
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ЛИПЕНЬ
СЕРПЕНЬ
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ЖОВТЕНЬ
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ГРУДЕНЬ

Стратегічна ціль 3 Захист енергетичних інтересів громад на національному рівні
Операційна ціль 3.1 Представлення інтересів ОМС в органах державної влади

Участь у роботі
Громадських рад при
Мінрегіоні та
Держенергоефективно
сті
Участь у роботі
Громадської ради при
Держенергоефективнос
ті
Представлення
інтересів міст-членів
АЕМУ у ВРУ

Експертиза
законопроектів в
рамках роботи
профільного комітету
ВРУ та Реанімаційного
Пакету Реформ
Посилення/розвиток
потенціалу
Національних та
Територіальних
Координаторі Угоди
мерів
Участь представників
структур підтримки УМ
та національних і
територіальних
координаторів у
тренінгах для містпідписантів УМ

Результати,
продукти

Відповідальні

Фінансування

Протоколи
засідань,
рішення ГР

В.Гаразд, Членські
С.Павлюк внески

Публікація
зауважень до
законопроекті
в;
представлення
альтернативни
х рішень на
обговорення
Членські
керівників
ОМС
С.Павлюк внески

Програми та
матеріали
тренінгів, звіти
про події

А.Кирчів,
М.Присту
па,
Д.Леськів
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План діяльності АЕМУ на 2016 рік
СІЧЕНЬ
ЛЮТИЙ
БЕРЕЗЕНЬ
КВІТЕНЬ
ТРАВЕНЬ
ЧЕРВЕНЬ
ЛИПЕНЬ
СЕРПЕНЬ
ВЕРЕСЕНЬ
ЖОВТЕНЬ
ЛИСТОПАД
ГРУДЕНЬ

Операційна ціль 3.2 Лобіювання змін до законодавства у царині енергоефективності

Лобіювання впровадження міжнародних стандартів з
енергоефективності в
Україні (серія ISO
50000)

Результати,
продукти

Відповідальні

Фінансування

Просування основних
Директив ЄС у сфері
енергоефективності
Підготовка та
написання аналітич-ної
записки про стан
впровадження головних Директив ЄС у
сфері енергоефективАналітична
записка
ності в Україні
С.Павлюк гранти
Стратегічна ціль 4 Інституційний розвиток АЕМУ, її експертного та фахового потенціалу
Операційна ціль 4.1 Розвиток потенціалу АЕМУ, УНЕА та АСЕР
Навчання та
підвищення
кваліфікації
працівників та
експертів АЕМУ;
вдосконалення
фінансового
менеджменту

Тренінги, навчальні
семінари, стажування,
вебінари, навчальні
візити для підвищення
кваліфікаційного рівня
працівників АЕМУ в
Україні і за кордоном

Сертифікати
про участь у
заходах;
навчальні
матеріали;
програми
заходів

Внески,
А.Кирчів, ґранти,
М.Присту кошти
па
організаторів

Допомога у підготовці
нових проектних
пропозицій

"портфель"
проектних
пропозицій

А.Скірру- Внески,
Новіцка, ґранти
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План діяльності АЕМУ на 2016 рік
Відповідальні

Фінансовий
менеджмент АЕМУ

Результати,
продукти
звітна
документація
оформлена
згідно з
вимогами
проекту
Бюджет,
фінансові
плани

В.Лесюк

Членські
внески

Підготовка документів
щодо членських внесків
від міст – членів АЕМУ

Договори

В.Лесюк

Членські
внески

Організація підвищення
кваліфікації працівників
АЕМУ

навчальні
матеріали;
програми
заходів

внески,
А.Кирчів ґрант

Фінансовий
менеджмент проекту
GIZ

Фінансування

В.Волков ґрант

Підвищення
кваліфікації експертів/
інституційної
спроможності УНЕА та
АСЕР

Операційна ціль 4.2 Розвиток ефективної співпраці з партнерськими
організаціями та структурами

Співпраця та обмін
досвідом із
профільними НУО на
загальнонаціональном
у рівні
Розвиток мережі
національних, місцевих
партнерів для
проведення кампаній
Днів сталої енергії
Сформувати мережі
потенційних партнерів
– ГО, які
допомагатимуть містам
у проведенні Днів
сталої енергії

створено
мережу
регіональних
партнерів

А.Кирчів
В. Волков Членські
внески, ґрант

перелік
потенційних
партнерів

А.Кирчів Членські
В. Волков внески,
ґранти

Розбудова
міжнародної мережі
Структур Підтримки
Угоди мерів
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Організація
побратимств (в форматі
УМ) територіальних
координаторів з країн
ЄС та країн, які не
входять в ЄС

Результати,
продукти

Відповідальні

Фінансування

Підписані
меморандуми
про
"енергетичне А.Кирчів Внески,
побратимство"
ґранти

Розбудова
партнерських стосунків
із зарубіжними
організаціями, що
діють у сфері розвитку
енергоефективності
Формалізація
партнерських стосунків
із закордонними
організаціями із
схожим профілем
діяльності для
потенційних спільних
проектів
Пошук нових
потенційних
закордонних партнерів
для спільної реалізації
проектів
Участь у профільних
національних та
міжнародних
тематичних заходах

Щорічна конференція "Енерджі Ситіз"
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Підписані
меморандуми
Внески,
про співпрацю А.Кирчів ґранти

Підписані
меморандуми
Внески,
про співпрацю А.Кирчів ґранти

Участь у
заході;
матеріали

Членські
внески/Кошт
А.Кирчів, и
В.Гаразд організатора
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СІЧЕНЬ
ЛЮТИЙ
БЕРЕЗЕНЬ
КВІТЕНЬ
ТРАВЕНЬ
ЧЕРВЕНЬ
ЛИПЕНЬ
СЕРПЕНЬ
ВЕРЕСЕНЬ
ЖОВТЕНЬ
ЛИСТОПАД
ГРУДЕНЬ

План діяльності АЕМУ на 2016 рік
Результати,
продукти

Відповідальні

Фінансування

Щорічна конференція
"Кліматичного Альянсу"

Участь у
заході;
матеріали

Членські
внески/Кошт
А.Кирчів, и
В.Гаразд організатора

Участь у профільних
національних та
міжнародних
конференціях та інших
заходах, що
проводяться в Україні

Участь у
заході;
доповідь;
матеріали

Членські
внески/Кошт
А.Кирчів, и
В.Гаразд організатора

Участь у профільних
міжнародних
конференціях та інших
заходах за кордоном

Участь у
заході;
матеріали

А.Кирчів,
В.Гаразд,
М.Присту Кошти
па
органі-затора
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Фінансовий звіт про надходження
та витрачання коштів у 2015 році
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Фінансовий звіт
Надходження ресурсів
Сума, грн.

Вид надходжень
Вступні та членські внески
Цільове фінансування
Пасивні доходи
Разом

411 000
4 228 174
432 834
5 072 008

Рис. 1. Розподіл джерел надходжень ресурсів

Рис. 2. Загалом надходження по роках

2
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Фінансовий звіт
№ з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Міська рада
Камянець- Подільська міська рада
Славутичська міська рада
Бердянська міська рада
Долинська міська рада
Хмільницька міська рада
Луцька міська рада
Артемівська міська рада
Вознесенська міська рада
Первомайська міська рада
Жмеринська міська рада
Херсонська міська рада
Новоград- Волинська міська рада
Вінницька міська рада
Миргородська міська рада
Нововолинська міська рада
Криворіжська міська рада
Южноукраїнська міська рада
Черкаська міська рада
Бурштинська міська рада
Коломийська міська рада
Рівненська міська рада
Теплодарська міська рада
Козятинська міська рада
Бібрська міська рада
Новояворівська міська рада
Тячівська міська рада
Українська міська рада
Рогатинська міська рада
Кузнєцовська міська рада
Голопристанська міська рада
Менська міська рада
Сватівська міська рада
Конотопська міська рада
Тульчинська міська рада
Краматорська міська рада
Запоріжська міська рада
Разом

Вид внесків
Вступні внески
Членські внески
Разом

Таблиця 1. Членські внески по містах
Вид внесків
Сума, грн.
Членський внесок
8 000,00
Членський внесок
4 000,00
Членський внесок
10 000,00
Членський внесок
2 000,00
Членський внесок
4 000,00
Членський внесок
18 000,00
Членський внесок
12 000,00
Членський внесок
2 000,00
Членський внесок
6 000,00
Членський внесок
2 000,00
Членський внесок
24 000,00
Членський внесок
4 000,00
Членський внесок
30 000,00
Членський внесок
8 000,00
Членський внесок
4 000,00
Членський внесок
100 000,00
Членський внесок
8 000,00
Членський внесок
22 000,00
Членський внесок
2 000,00
Членський внесок
4 000,00
Членський внесок
40 000,00
Членський внесок
2 000,00
Членський внесок
2 000,00
Членський внесок
2 000,00
Вступний та членський внесок
6 000,00
Вступний та членський внесок
6 000,00
Вступний та членський внесок
7 000,00
Вступний та членський внесок
6 000,00
Вступний та членський внесок
8 000,00
Вступний та членський внесок
6 000,00
Вступний та членський внесок
5 000,00
Вступний та членський внесок
5 000,00
Вступний та членський внесок
9 000,00
Вступний та членський внесок
6 000,00
Вступний та членський внесок
8 000,00
Вступний та членський внесок
19 000,00
411 000

Таблиця 2. Розподіл внесків за видами
Кількість міст
Сума, грн.
12
48 000
36
363 000
411 000

3
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Фінансовий звіт

Рис 3. Сума надходжень вступних та членських внесків
Таблиця 3. Динаміка надходжень вступних та членських внесків
Показники
К-ть міст членів
Асоціації
К-ть міст, котрі
сплатили членські
та вступні внески
Сума сплачених
внесків, в т. ч.:
вступних
внесків
членських
внесків

Надходження за роками, грн.
2008
16

2009
18

2010
23

2011
27

2012
32

2013
35

2014
42

2015
49

9

12

14

15

20

19

20

36

119388

106688

139000

177000

247400

36000

8000

12000

28 000

12000

83388

98688

127000

149000

235400

216300 214987
11000

411000

8000

48000

205300 206987

363000

Рис 4. Чисельність міст-членів, котрі сплатили внески
4
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Фінансовий звіт
Таблиця 4. Надходження за проектами
Донор
Сума, грн.
%

Назва проекту
Угода мерів - Демонстраційні проекти
Угода мерів - Схід
Модель розбудови потенціалу Україні і Грузії для їх
участі в Угоді мерів
Практична модель розбудови спроможності органів
місцевого самоврядування ефективно управляти
енергією
Engagier dich! - Збережи енергію!
Разом

ЄС
ЄС
ЄС

627 262
1 660 340
906 074

15
39
21

USAID

1 014 270

24

UFU

20 228
4 228 174

1

Рис 5. Надходження за проектами

5
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Фінансовий звіт
Структура витрат
Назва витрат
Адміністративні видатки
Програмні видатки
Разом

За 2015 рік
Сума, грн.
1 272 307

5 078 631

6 350 937

%
20%
80%
100

Рис 6. Розподіл видатків Асоціації
Таблиця 5. Баланс фінансових результатів
Сальдо на р/р станом на 01.01.2015

1 528 687

Прихід коштів за 2015 рік

5 072 008

Видатки за 2015 рік

6 350 937

Кошти на р/р на 31.12.2015 р

249 758

6
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Фінансовий звіт
Таблиця 6. Розподіл адміністративних видатків
Статті видатків
Зарплата, соціальні нарахування та податки
Зарплата штатним працівникам(в т. ч. нарахування)
Зарплата експертів
Відрядження
Забезпечення діяльності офісу
Витрати на комунікації
Матеріали офісу
Оренда та утримання офісу
Технічне обслуговування обладнання
Інші офісні витрати
Банківські збори
Промоція діяльності організації
Проведення загальних зборів і засідань правління
Витрати на обладнання та програмне забезпечення
Разом

Сума, грн.
790 084
195 241
594 843
114 099
368 124
13 774
68 635
82 141
12 875
35 740
9 579
23 713
103 967
17 699
1 272 306

%
62

9
29

Рис. 7. Адміністративні видатки

7
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Фінансовий звіт
Таблиця 7. Розподіл програмних видатків
Статті видатків
Зарплата, соціальні нарахування та податки
зарплата експертів
Відрядження
Витрати на забезпечення діяльності офісу
Проведення заходів
Проведення семінарів та конференцій
Дні енергії
Витрати на партнерів згідно грантових договорів
Підготовка та друк матеріалів
Разом

Сума, грн.
1 678 896
1 678 896
189 113
106 800
3 103 822
2 092 462
184 985
750 488
75 887
5 078 631

%
33
4
2
61

Рис. 8. Програмні видатки

8
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Фінансовий звіт
Фінансовий план на 2016 рік

Таблиця 8. Планові надходження ресурсів

Джерела надходження коштів
Вступні та членські внески
Цільове фінансування, в т.ч.
Угода мерів - Схід
Модель розбудови потенціалу Україні і
Грузії для їх участі в Угоді мерів
Угода мерів - Демонстраційні проекти
Популяризація інструменту TRACE 2.0
Школа Енергії
Практична модель розбудови
спроможності органів місцевого
самоврядування ефективно управляти
енергією
Інші проекти
Разом

Сума, грн.
360 000
9 582 740
820 000
2 783 004

%
4
96

3 920 000
505 104
1 130 632
24 000

400 000
9 942 740

Рис. 9. Розподіл надходжень цільового фінансування на 2016р.

9
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Фінансовий звіт
Таблиця 9. Планові витрати
Розподіл планових витрат
Адміністративні витрати
Програмні витрати
Разом

Сума, грн.
2 004 000
7 938 740
9 942 740

%
20
80

Таблиця 10. Плановий розподіл адміністративних витрат
Розподіл планових витрат
Витрати на зарплату та на оплату послуг залучених експертів

Сума, грн.
1 070 000

%
53

Витрати на відрядження
Витрати на забезпечення діяльності офісу
Промоція діяльності організації
Проведення загальних зборів і засідань правління
Аудит
Непередбачувані витрати
Разом

189 000
480 000
30 000
130 000
25 000
80 000
2 004 000

9
24
2
7
1
4

Рис. 10. Прогноз адміністративних видатків на 2016р.
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Агенція сталого енергетичного розвитку

Описовий звіт про діяльність
Агенції сталого енергетичного
розвитку
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Агенція сталого енергетичного розвитку
Загалом протягом звітного періоду Агенція сталого енергетичного розвитку
повністю виконала всі плани, затверджені організацією-засновником –
Асоціацією «Енергоефективні міста України» - на останніх Загальних зборах.
Фінансовий результат за звітний період втричі перевищив фінансовий
результат попереднього звітного періоду, що дозволило повністю обійтись
без залученого фінансування з боку засновника як в поточній роботі, так і
в інвестуванні у перспективні бізнес-напрямки. Наприклад, було суттєво
удосконалено програмне середовище для щоденного моніторингу
енергоресурсів «Енергобаланс», що в наступному звітному періоді повинно
збільшити кількість продажів. Також всі поточні витрати, включаючи
відрядження працівників Україною та за кордон, виконувались власними
коштами АСЕР.
Загалом організація зосередилась на роботі в рамках чотирьох окремих
бізнес-напрямків:
1. Програмне середовище для щоденного моніторингу енергоресурсів
«Енергобаланс»,
2. Допомога містам у розробці Планів дій сталого енергетичного розвитку
(SEAP),
3. Послуги з супервізії та консультаційного супроводу Одеської муніципальної
енергетичної агенції в рамках проекту GIZ «Створення енергетичних агентств
в Україні»,
4. Консультаційна
Екотехнопарку».

та

організаційна

підтримка

«Нововолинського

Всі послуги, які надавались АСЕР у звітному періоді українським містам,
є послугами комерційного характеру. Проте міста-члени Асоціації
«Енергоефективні міста України» оплачують лише собівартість послуги,
фактично знижуючи свої витрати на членство в АЕЕМУ за рахунок економії
бюджетних ресурсів на вартості отриманих послуг. Цим АСЕР віддає належне
своєму засновнику – АЕЕМУ, допомагаючи реалізовувати їй статутні завдання,
цінність яких повністю поділяє.
Нижче – детальніше про кожен з вищеописаних напрямків.
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Агенція сталого енергетичного розвитку

1. Програмне
середовище для
щоденного моніторингу
енергоресурсів
«Енергобаланс»
Програма щоденного моніторингу
споживання енергоносіїв “Енергоба
ланс” покликана автоматизувати
процедуру подачі та аналізу спожи
вання енергоносіїв в усіх закладах
та на усіх об’єктах, які піддаються
моніторингу.
Програма максимально простота в
користуванні - система налаштована
так, що для активної роботи вистачає
4 натискань кнопкою маніпулятора і 3
хв. часу людини, яка за це відповідає,
на день.
Інформативність
аналізу
даних
включає в себе аналіз використання
усіх видів енергоносіїв за будь-який
період часу як у табличній формі
так і у графіках, розрахунок вартості,
порівняння із встановленими лімі
тами на дані види енергоносіїв,
а також дані споживання на одну
людину. Все це дає чітке уявлення
про стан енергоспоживання у місті,
а також дозволяє швидко виявити
аварії в комунікаціях та заощадити
масу коштів на втраті енергоносіїв.
Програма створена на базі відкритого
програмного забезпечення РНР, SQL
та JavaScript яке не потребує дорогих
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ліцензій, дані мови програмування
вже давно завоювали довіру
міжнародної спільноти програмістів
своє
гнучкістю,
простотою
в
користуванні та надійністю, завдяки
чому кількість програм написаних на
них постійно росте.
Програма вже встановлена та працює
у містах Одеса, Хмельницький, Рівне,
Ужгород, Чернігів, Славута, Бурштин,
Добротвір, Вільногірськ, Горлівка
(до періоду окупації Росією, зараз
обслуговування припинене), Дубно,
Самбір, Мена, Cєвєродонецьк, Гола
Пристань, Жмеринка, Канів. У деяких
з вищеназваних міст «Енегобаланс»
встановлено з ознайомлювальною
метою, то ж контрактування відбу
деться вже після подачі даного звіту.
Протягом звітного періоду АСЕР
здійснювала також спроби залучати
нестандартні
замовлення
для
налагодження енергомоніторингу.
Так, було встановлено програму
для ОСББ «Коломия», а також у
вигляді
дослідної
експлуатації
на замовлення Волинської ОДА.
Якщо цей експеримент виявиться
вдалим, він пошириться на
всю Волинську область (більше
3500 об’єктів моніторингу за
умови повного покриття області
програмою). Такі масштабні проекти
є дотаційними з нашого боку, проте
допомагають максимально повно
продемонструвати всім зацікав
леним сторонам потенціал Програми
та перспективність її використання.
Даний напрямок («Енергобаланс»)
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в принципі слід розглядати як
дотаційний, який поки що потребує
постійних
інвестицій.
Загальна
вартість вкладених у розробку нових
моделей програми коштів протягом
звітного складає майже 160 000
грн. Розпочато роботу зі створення
російської та англійської локалізації
«Енергобалансу» для виходу на
міжнародні ринки.
Всі вкладені у розробку кошти є
результатом господарської діяль
ності Агенції (кошти АЕЕМУ не
залучались).

2. Допомога містам у
розробці Планів дій
сталого енергетичного
розвитку (SEAP)
План дій для сталого енергетичного
розвитку є головним документом,
який показує, яким чином сторони,
які підписали Угоду Мерів, викону
ватимуть зобов‘язання до 2020 року.
У цьому документі використовуються
результати Базового кадастру викидів
для визначення найкращих сфер
та можливостей застосування дій
з метою досягнення запланованих
показників щодо зменшення СО2 на
місцевому рівні.

довгострокової стратегії до дій.
Підписанти зобов‘язуються подати
свої ПДСЕР протягом року після
приєднання до угоди. Інколи для
завершення роботи над документом,
або у вигляді комплексної послуги
міста шукають сторонніх виконавців.
АСЕР, створена Асоціацією «Енерго
ефективні міста України» (офіційною
структурою Угоди Мерів в Україні),
одним зі своїх статутних завдань має
підтримку та розвиток потенціалу
українських міст на шляху до
реалізації
цілей,
передбачених
цією європейською ініціативою.
То ж ми радо відгукуємось на
прохання допомогти зі створенням
цього базового для підвищення
енергоефективності міста документу.
Протягом звітного періоду фахівцями
АСЕР було надано консультаційні
послуги з розробки Планів дій
сталого енергетичного розвитку
містам Бурштин, Іршава, Варва, Мена
та Верходніпровськ. Йде кропітка
робота по завершенню ПДСЕР містамільйонника Одеса (детальніше далі).

У плані визначено конкретні заходи,
спрямовані на зменшення викидів,
а також часові рамки та розподіл
обов‘язків, які показують перехід від
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3. Послуги з супервізії
та консультаційного
супроводу Одеської
муніципальної енерге
тичної агенції в рамках
проекту GIZ «Створення
енергетичних агентств в
Україні»
Одеська муніципальна енергетична
агенція (ОМЕА), яка діє як
структурний підрозділ комунального
підприємства «Агентство програм
розвитку Одеси» (АПРО), заснована
в рамках проекту GIZ «Створення
енергетичних агентств в Україні».
АСЕР є стороною-консультантом
в цьому проекті, і надає послуги
з супервізії та консультаційного
супроводу ОМЕА в двох напрямках:
- розробка ПДСЕР міста Одеса до
2020 року;
- створення системи енергомон
іторингу використання енергетичних
ресурсів бюджетними установами
міста Одеса у щоденному режимі
на основі програмного середовища
«Енергобаланс».
Протягом звітного періоду проведена
величезна з робота в обох напрямках.
Розроблено Базовий кадастр викидів
СО2 в Одесі, шляхом тривалих
консультацій зі всіма дотичними
сторонами сформульовано Перелік
технічних заходів, проведено їх
експертне обговорення в рамках
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5-ти фокус-групових обговорень
в середовищі вузькопрофільних
спеціалістів по кожному сектору
ПДСЕР.
Розроблена
дуже
нестандартна візуалізація всього
Плану, яка буде використовуватись
міськрадою та ОМЕА в подальшій
популяризації сталого енергетичного
майбутнього Одеси.
Передачу
кінцевого документу, який враховує
всі зауваження та містить всі
доповнення від всіх ключових осіб
та інституцій, буде здійснено до
10 червня, - до дати, визначеної
Розпорядженням одеського міського
голови рік тому.
В частині налагодження щоденного
моніторингу
споживання
енергоносіїв
бюджетними
установами міста Одеса проведено
10 навчальних заходів для технічних
працівників бюджетних установ
Одеси
(завгоспів),
які
згідно
розпорядження міського голови
Одеси відповідають за щоденну
подачу даних. Проведено окреме
навчання для енергоменеджерів
департаментів міської ради, які
курують свої профільні установи
в
частині
енергомоніторингу.
Дякуючи такому підходу (30-40
завгоспів на одного «профільного»
енергоменеджера
департаменту
міськради) налагоджено систему,
яка
(станом
на
01.05.2016
року) забезпечує безперебійне
звітування
про
використані
енергоресурси в щоденному режимі
з боку 517 установ, які розподілені
на 26 категорій. Загалом всі роботи в
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рамках цього напрямку також будуть
завершені до 15 червня.
Даний компонент річної активності
АСЕР є дуже об’ємним, вимагає
здійснення кропіткої організаційнопідготовчої та творчої роботи, частих
відряджень і постійних скайп- чи
телефонних консультацій зі всіма
зацікавленими сторонами. В сумі
річної активності організації даний
компонент впевнено займає 50%
робочого часу від всіх експертів АСЕР.

4. Консультаційна та
організаційна підтримка
«Нововолинського
Екотехнопарку»
В основі проекту лежить будівництво
заводу з переробки комунальних
побутових відходів за технологією
високотемпературного піролізу. Па
ливний піролізний горизонтальний
реактор
фірми
«Вібакон»
із
потужністю переробки 25 000 тонн
твердих побутових відходів за рік,
виробляє із 25 000 брутто-тонн міксу
твердих відходів: дизель-мазуту не
менш як 6 750 тонн (або 7 938 000
літрів); фільтрувального пилу (який
використовується в будівельній галу
зі) 750 тонн. Крім того, у склад
піролізного заводу, за технологією,
входить когенераційний промисло
вий пристрій (когенератор), який
зможе напрацювати не менш як 5
000 МВт електроенергії та 6 300 МВт

теплової енергії. Приблизно 25%
електрики та тепла завод викорис
товує на власні потреби - все інше
можливо передавати на продаж.
Дане
виробництво
створює
альтернативні джерела енергії і
призводить до скорочення викидів
CO2, а також забезпечує можливість
використання для суспільних потреб
промислового та побутового сміття,
промислових гірничих відходів від
копалин, призводить до само-віднов
лювального економічного циклу, в
результаті якого отримуємо кінцеві
ринкові продукти для прибуткового
економічного використання.
Саме тому АСЕР третій рік працює
над реалізацією даного проекту в
консорціумі з містом Нововолинськ,
німецькими партнерами з Ensil,
Wibacon та у партнерстві з іншими
українськими організаціями.
Загальна вартість інвестиційного
проекту складає 40 мільйонів євро,
які інвестуються компанією “INSIL
Deutschland UG / INSILecoplus Suisse
GmbH” як інвестиційний зворотний
пільговий капітал для будівництва
та введення в експлуатацію промис
лового підприємства і виведення
його на планову потужність.
“Нововолинський
Екотехнопарк”
створено за організаційно-правовою
формою як ТОВАРИСТВО, куди,
окрім німецької компанії (мінімум
51%), входять як засновники: місто
Нововолинськ в особі комунального
підприємства та консорціум експерт
них організацій на чолі з Агенцією
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Сталого Енергетичного Розвитку.
Німецька
компанія-виробник
“WIBACON” діє як генеральний
підрядник на поставку, монтаж і вве
дення в експлуатацію обладнання
заводу, крім того несе зобов’язання
з консалтингу, інжинірингу, доставки,
монтажу, введення в експлуатацію,
отримання необхідних дозволів,
гарантійного обслуговування та стра
хування.
“INSIL Deutschland UG / INSILecoplus
Suisse GmbH”, як компанія-оператор
бундес-гаранії (кредитних ресурсів
Федерального Німецького Банку)
вирішує проблему забезпечення
проекту фінансуванням, виводить
проект (тобто готовий завод) на
повну самоокупність та забезпечує
повне, з відсотками, повернення
всієї інвестиції в п’ятнадцятирічний
термін.
Сторонами
реалізації
проекту
виступають також місто Новово
линськ (в особі міського комунальн
ого підприємства) та Агенція Сталого
Енергетичного Розвитку (АСЕР) в
консорціумі з Західноукраїнським
регіональним навчальним центром.
Нововолинська міська рада, згідно
Умови з німецькими інвесторами,
безкоштовно забезпечує, протягом
15 років, постачання на піролізний
завод 25 000 тонн твердих побутових
або промислових відходів щорічно,
зокрема 69 тон щодоби, в тому
числі, і у вихідні та святкові дні.
Сприяє збуту всієї продукції заводу
по ринковим вигідним підприємству
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цінам. Забезпечує проект най
більш ефективним виробничим
майданчиком, який може бути
орендований підприємством «Но
воволинський
Екотехнопарк».
Міськрада підбирає та рекомендує
менеджменту новоствореного під
приємства найкращі місцеві кадри
на робочі вакансії заводу.
Агенція
Сталого
Енергетичного
Розвитку
(АСЕР),
заснована
Асоціацією енергоефективних міст
України (АЕМУ), в консорціумі з
Західноукраїнським
регіональним
навчальним центром вирішує пи
тання стартового внеску (2,5%
спів-фінансування проекту), ко
ординує роботу міськради та
іноземного інвестора, забезпечує
організацію передпроектної роботи
(проведення переговорів сторін,
зустрічей,
відвідування
діючих
об’єктів, первинний консалтинг
та аудит документації, підготовка
зразків документів, тощо), прово
дить фандрайзінг проекту (від
шукує додаткові джерела фінан
сування,
зокрема
гранти),
організовує навчання персоналу
Нововолинського
Екотехнопарку,
проводить ПР-компанію, супро
воджує процес оформлення зако
нодавчих дозволів та ліцензій,
слідкує за відповідністю діяльності
підприємства чинному українському
законодавству, забезпечує супровід
підприємству
заради
сталого,
довготривалого, збалансованого та
керованого розвитку міської громади
Нововолинська,
використовує

Асоціація «Енергоефективні міста України» – Річний звіт 2015

Агенція сталого енергетичного розвитку
проект, як навчальний приклад для
інших міст України задля створення
та мультиплікації практичної моделі
енергоефективного міста.
Проект підтримується та супрово
джується Волинською облдерж
адміністрацією (відповідно до Угоди
про наміри від 24.10.2014 року) у
рамках спільної діяльності у сфері
охорони навколишнього середовища
на території Волинської області та
відповідно до визначених Стратегією
«Волинь 2020» завдань сталого
розвитку територій.
Ми щиро переконані, що після
демонстрації реалістичності тако
го проекту (виведення заводу
на розрахункову потужність та
прибутковість)
інші
українські
громади зможуть використати цей
досвід на своїх територіях , що
без сумніву призведе до значного
національно-державного
поступу
України.

План АСЕР на 2017 рік
Протягом звітного періоду був за
контрактований цілий ряд робіт, ви
конання яких буде відбуватись у 2017
році. Крім того, певні вищеописані
напрямки роботи планується розши
рити та доповнити наступними
кроками:

програмне
середовище
обліку
витрачених енергетичних ресурсів
«Енергобаланс». Заплановано до
вести загальну кількість користу
вачів до 30 міст, вийшовши в
тому числі на зарубіжні ринки.
Відповідно, програма потребуватиме
доопрацювання в частині локалізації:
загальний текстовий масив слід
перекласти на російську та англійську
мови. Ці роботи теж плануються на
2017 рік, і відбуватимуться за рахунок
прибутків від поточних продажів
Програми.
Цікавим також буде експеримент
з Волинською областю: у нас
є можливість вперше в Україні
організувати масштабний енерго
моніторинг всієї бюджетної власності
на території області, яка налічує
більше 3 тис. бюджетних установ.
На 2017 рік планується також
розпочати будівельні роботи в рамках
«Нововолиського Екотехнопарку».
Буде викристалізована роль та
місце Агенції в загальній структурі
управління даним проектом
і
почнеться
активна
робота
з
мультиплікації цієї діяльності по
іншим містам України.
Загалом на 2017 рік планується
покращити фінансові показники АСЕР
на 50% у порівнянні з 2015 роком,
довівши розмір річного обороту до
500 тис. грн.

Так, планується розширювати пе
релік міст, які використовують
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