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Вітальне слово
Дорогі Колеги та Друзі!
Минув ще один рік напруженої праці. Як і два попередні,
він пройшов для нашої країни під знаком окупації та
війни на сході, складних політичних і економічних
процесів на зовнішній та внутрішній аренах. Водночас,
слід зазначити, що, незважаючи на об’єктивні труднощі
та все ще потужний опір старої системи, окремі зміни
додають оптимізму і віри у те, що реформи йдуть у
правильному напрямку та мають незворотній характер.
Насамперед це стосується місцевого самоврядування.
Саме у 2016 році громади чи не вперше відчули себе
повноцінними господарями на власних територіях,
отримавши змогу акумулювати значні місцеві ресурси та
застосувати їх для задоволення найважливіших потреб
своїх мешканців.
Особливу увагу у цьому контексті, з огляду на значне зростання вартості енергоресурсів,
було приділено питанням енергоефективності – термомодернізації бюджетних
будівель, реконструкції та оновлення систем центрального теплопостачання,
вуличного освітлення, громадського транспорту, а також щораз ширшого застосування
відновних джерел енергії. Зрозуміло, що жоден із перелічених кроків не став би
ефективним без розробки продуманої місцевої політики сталого енергетичного
розвитку та впровадження інструменту її реалізації – муніципальної системи
енергоменеджменту. Власне ці надважливі системні дії є основою для побудови
стратегій громад-членів Асоціації «Енергоефективні міста України» та підписантів
Угоди мерів.
Команда Виконавчої дирекції АЕМУ доклала чималих зусиль для допомоги містамчленам у підвищенні рівня енергоефективності, безпеки та комфорту їхніх громад.
Окрім залучення значної кількості їх до впровадження міжнародних проектів і
програм – «Угода мерів-Схід2», «Угода мерів – Демонстраційні проекти», МЕРП,
«Вишеградська група для України», «Школа енергії» та ін. – експерти та працівники
АЕМУ надавали допомогу у консультуванні, організації та проведенні інформаційнопросвітницьких кампаній. Вони долучилися до підготовки пропозицій щодо внесення
змін та доповнень до чинного законодавства (шляхом участі у роботі Реанімаційного
Пакету Реформ), інтенсивно співпрацювали з міжнародними партнерськими
мережами для впровадження ідеї «енергетичного партнерства», брали участь у
численних національних та міжнародних форумах, конференціях і зустрічах з метою
обміну досвідом та ознайомлення із кращими світовими практиками реалізації
муніципальних програм з енергоефективності. Наприкінці року було проведено
позачергові Загальні Збори АЕМУ, на яких було внесено відповідні зміни до Статуту,
що уможливило успішну державну перереєстрацію Асоціації.
У цьому звіті детально описано результати діяльності АЕМУ упродовж 2016 році, проте
одним із яскравих доказів того, що ця робота користується неабияким практичним
інтересом в Україні, може слугувати той факт, що саме за підзвітний період до Асоціації
вступило 29 українських громад!
У 2017 році Асоціація святкуватиме своє перше десятиліття. Упевнений, що її дру
жна команда зустріне цей ювілей плідною працею та новими здобутками, а міс
та АЕМУ, завдяки нашій допомозі та власним зусиллям, зможуть забезпечити своїм
громадянам гідне сьогодення та упевнене майбутнє!
Слава Україні!
Володимир Гаразд, Президент АЕМУ, міський голова Долини
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Кам’янець-Подільський
Львів
Славутич
Бердянськ
Долина
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Луцьк
Артемівськ
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Херсон
Новоград-Волинський
Славута
Івано- Франківськ
Вінниця
Миргород
Нововолинськ
Бахмут
Кривий Ріг
Южноукраїнськ
Черкаси
Бурштин
Рівне
Тернопіль
Коломия
Теплодар
Козятин
Бібрка
Красний Луч
Новояворівськ
Тячівц
Ровеньки
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Українка
Кузнєцовськ
Рогатин
Гола Пристань
Мена
Чугуїв
Канів
Карлівка
Суми
Житомир
Глибоке
Баштанка
Чортків
Пологи
Гадяч
Ізмаїл
Волноваха
Дубно
Кременець
Гнівань
Обухів
Овруч
Сосниця
Баранівка
Вугледар
Хотин
Вижниця
Недобоївці
Жовква
Запоріжжя
Конотоп
Краматорськ
Сватове
Тульчин
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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. Сімашкевич Михайло Євстафійович (міський голова Кам’янця-Подільського)
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. Надал Сергій Віталійович (міський голова м. Тернополя)
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.

Географія АЕМУ
68 міст - членів АЕМУ, в тому числі 29 міст приєдналось
у 2016 році (міста: Чугуїв – 32,3 тис. осіб, Канів – 25,2
ти. осіб, Карлівка – 14,2 тис. осіб, Суми – 267,6 тис.
осіб, Житомир – 268 тис. осіб, смт. Глибока – 9,4 тис.
осіб, Баштанка – 12,6 тис. осіб, Чортків – 28,8 тис. осіб,
Пологи – 19,9 тис. осіб, Гадяч – 24,1 тис. осіб, Ізмаїл –
72,4 тис. осіб, Волноваха – 23,4 тис. осіб, Дубно – 38 тис.
осіб, Кременець – 21,8 тис. осіб, Гнівань – 12,5 тис. осіб,
Обухів – 33,1 тис. осіб, Овруч – 16,6 тис. осіб, Сосниця
– 7,2 тис. осіб, Баранівка – 12,5 тис. осіб, Вугледар –
15,2 тис. осіб, Хотин – 9,4 тис. осіб, Вижниця – 4 тис.
осіб, смт. Недобоївці – 5 тис. осіб, Жовква – 13,6 тис.
осіб, Запоріжжя – 750 тис. осіб, Конотоп – 92,6 тис. осіб,
Краматорськ – 235,9 тис. осіб, Сватове – 18,2 тис. осіб,
Тульчин – 15,7 тис.осіб.).
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Ми на карті України
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Стратегічні цілі AEМУ

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
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1. Запровадження політики
сталого енергетичного розвитку
(ПСЕР) у громадах України
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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. Угода мерів – Схід ІІ (CoM ІІ) (кошти ЄС). Термін реалізації – червень
2016 року - червень 2021 року.
2. СoM-DеP (кошти ЄС). Термін реалізації – 2014 – 2018 роки.
3. Школа Енергії (кошти Федерального міністерства довкілля, охорони
природи, будівництва та безпеки ядерних реакторів Німеччини, GIZ). Термін
реалізації – січень-жовтень 2016 року.
4. Школа Енергії 2.0. (кошти Федерального міністерства довкілля, охорони
природи, будівництва та безпеки ядерних реакторів Німеччини, GIZ). Термін
реалізації – листопад 2016 року – листопад 2017 року.
5. Підвищення участі громадянського суспільства в розробці та впрова
дженні політики і стратегії щодо клімату й енергії в українських містах.
(кошти Уряду Маршалківського Поморського Воєводства за підтримки
Європейського центру солідарності(Польща). Термін реалізації - 2016 рік.
6. Підтримка ініціативи Угода мерів в Білорусії (Strong CoM) (кошти ЄС).
Термін реалізації – червень 2016- 06.2019 роки.
7. Надання допомоги місту-партнеру Рені Одеської області з планування
дій сталого енергетичного розвитку (ПДСЕКР) (кошти USAID). Термін реалізації
– грудень 2016 року- липень 2017 року.
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CoM-East II

Угода мерів – Схід ІІ
(CoM-East ІІ) (кошти ЄС).
Термін реалізації - 06.201606.2021 роки
Мета проекту: підтримка та
залучення місцевих, регіональних
органів влади східного партнерст
ва щодо впровадження політики
сталого енергетичного розвитку,
зменшення залежності від викопно
го палива, покращення енергетич
ної безпеки задля їхнього внеску та
активної ролі у пом’якшенні наслід
ків та адаптації до зміни клімату.

• Співорганізація та проведення
міжнародної конференції на вищо
му рівні в Єревані 26-27.10.2016
року під назвою «Сприяння сталому
розвитку країн Східного партнерст
ва». В рамках конференції відбулась
стартова зустріч проекту.
• Організація тренінгу з розвитку
потенціалу структур підтримки Угоди
мерів щодо нової Угоди мерів у
листопаді 2016, Київ.
• 21.12.2016 року онлайн тре
нінг для міст на тему залучення
фінансування в проекти енергети
чного розвитку міст.

Учасники проекту: міста-підписанти
України, Білорусії, Молдови, Вірменії,
Азербайджану та Грузії.
Досягнуті результати у 2016 році:
• Опитування міст для збору
вихідної інформації для розробки
ПДСЕКР.
• Підготовлено та затверджено
нові формуляри для підписантів
Угоди мерів по клімату та енергії.

Річний звіт 2016 – Асоціація «Енергоефективні міста України»
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CoM-DEP

CoM-DеP (кошти ЄС)
Термін реалізації - 2014 -2018
роки
Програма ЄС «Угода мерів - Демонст
раційні проекти» (CoM-DeP) ство
рена 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 Ко
мандою 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 Молдові і
Білорусі, по 1 в Грузії і Вірменії), в яких
задіяно 22 муніципалітети. Серед
українських міст учасниками проекту
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виступають Конотоп, Гола Пристань,
Вознесенськ, Нововолинськ, Крама
торськ, Славутич, Самбір, Жовква,
Мена, Долина, Жмеринка. Кожна
лідируюча організація/місто підпи
сали з Єврокомісією грантові угоди.
Загальний запланований обсяг фі
нансування грантів становить 14,2
млн.євро.
Команда Підтримки Програми ЄС
«Угода мерів - Демонстраційні про
екти» надає консультативну допо
могу проектам протягом всього
періоду їх впровадження шляхом
залучення до цього процесу власного
експертного потенціалу, проведення
тренінгів, вебінарів, постійного
технічного нагляду за виконуваними
роботами.
В рамках виконання проектів у 2016
році вдалося досягнути наступних
результатів:
• Розпочато впровадження тех
нічних проектів в усіх українських
містах-учасниках Програми CoM-DeP
(завершено формування проектних
команд, здійснено – де необхідно
– енергоаудити об’єктів, де запла
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новано впровадження проектів, у
більшості проведено підготовку тех
нічних вимог до запланованих робіт
та тендерної документації, у частині
– проведено тендери на закупівлю
обладнання та виконання робіт).
• Проведено тренінги з кому
нікації у Київі 16-17.03.2016 та техні
чного нагляду у Єревані (Вірменія)
14-15.04.2016
• Видано 4 випуски Інформа
ційного бюлетеня CoM-DeP.
• Проведено 11 тематичних тех
нічних вебінарів.
• Здійснено остаточне форму
вання веб-секції (www.com-dep.
enefcities.org.ua) та Фейсбук-сторінки
Програми CoM-DeP (www.facebook.
com/COMDEP2014/) та їх оновлення
на щоденній основі.

Підтримка
ініціативи
Угода мерів в Білорусії
(Strong CoM) (кошти ЄС).
Термін реалізації червень
2017 року -червень 2019 року.
Мета проекту: розбудова потенціалу
неурядових організацій та органів
місцевого самоврядування Білорусії
щодо участі в Угоді мерів.
Учасники проекту: міста Білорусії.
Досягнуті результати у 2016 році:
• Участь в стартовій зустрічі
проекту у Мінську 20-22.06.2016
(Білорусь).
• 5-6.10.2016 у Бресті прове
дено тренінг по підготовці БКВ для
білоруських міст.

• Проведено два інформаційні
семінари та прес-тури до міст До
лина та Мена з метою популяри
зації досвіду, отриманого муніци
палітетами в процесі впровадження
проектів CoM-DeP.
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Громадянське суспільство

Підвищення участі гро
мадянського суспільства
в розробці та впровад
женні політики і стратегії
щодо клімату й енергії
в українських містах.
(кошти Уряду Маршал
ківського Поморського
Воєводства за підтримки
Європейського центру
солідарності (Польща).
Термін реалізації - 2016 рік.
Мета проекту – покращення прак
тичних навичок проведення кампаній
інформування та консультування з
громадою щодо виконання добро
вільних зобов’язань Угоди мерів.
Учасники проекту: представники
органів місцевого самоврядування
та громадських організацій міст
Миргорода, Вознесенська, Перво
майська, Вараша та Новоград-Волин
ського.
Досягнуті результати:
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• міста-учасники отримали тео
ретичні та практичні навички прове
дення кампаній інформування та
консультування з громадою щодо
виконання добровільних зобов’язань
Угоди мерів,
• кожне місто провело консу
льтації з громадськістю в контексті
виконання добровільних зобов’язань
Угоди мерів, в рамках Днів сталої
енергії,
• організовано 2 навчальні візити
до Польщі для представників АЕМУ
та міст-у часників.

Надання допомоги мі
сту-партнеру Рені Оде
ської області з пла
нування дій сталого
енергетичного розвитку
(ПДСЕР) (кошти USAID).

Термін реалізації – грудень
2016 року- липень 2017 року.
Мета проекту: розвиток потенціалу
та надання консультативної підтрим
ки місцевій владі міста Рені у ви
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конання зобов’язань Угоди мерів
пов’язаних із підготовкою ПДСЕР.
Учасники проекту: місто Рені Одесь
кої області.
Досягнуті результати у 2016 році:
• Розроблено графік підготов
ки ПДСЕРК міста Рені та проекти
документів щодо створення Дорад
чого комітету.

Школа Енергії (кошти
Федерального міністер
ства довкілля, охорони
природи, будівництва та
безпеки ядерних реак
торів Німеччини, GIZ).
Термін реалізації – січеньжовтень 2016 року.
Мета проекту - покращення енерго
ефективності та енергозбереження
шляхом підготовки та проведення
учнівських енергетичних аудитів,
та інших енергетичних навчальних
заходів в українських школах.

Досягнуті результати:
• 25 навчених вчителів з енерго
збереження та енергоефективності,
6 підготовлених технічних експертів,
щонайменше 200 вчителів пройшли
навчання у форматі «вчитель-вчи
тель»;
• при підтримці вчителів та
технічних експертів понад 500 учнів
провели учнівські енергетичні аудити
у 25 школах, ставши свідомими
користувачами енергії;
• в 25 школах реалізовано пакет
навчальних заходів та проектні дні
(енергетичні уроки, інформаційні та
інтерактивні заходи в рамках Дня
Землі та інші);
• поширено 25 «Наборів юного
енергоаудитора» для вимірювання
енергії з інструкціями щодо їх
використання;
• понад 10 тисяч учнів активно
взяли участь в проектних днях
проекту.

Учасники: 25 українських шкіл.
Річний звіт 2016 – Асоціація «Енергоефективні міста України»
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Школа Енергії 2.0

Школа Енергії 2.0 (кошти
Федерального міністер
ства довкілля, охорони
природи, будівництва та
безпеки ядерних реак
торів Німеччини, GIZ).
Термін реалізації – листопад
2016 року- листопад 2017 року.
Мета проекту - покращення енерго
ефективності та енергозбереження
в школах проекту шляхом запро
вадження енергомоніторингу та
енергоменеджменту; підняття рівня
обізнаності школярів, а також пере
дача їм технічних знань щодо процесу
енергоспоживання і поширення на
бутого досвіду в місцевій громаді та
в інших навчальних і освітньо-вихов
них закладах.
Учасники: 15 українських шкіл.
Досягнуті результати:
• 7-8 грудня 2016 року у Львові
проведено тренінг для вчителів та
енергоменеджерів міст щодо опа
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нування базових знань з енергетич
ного менеджменту;
• 15 вчителів отримали підго
товку з енергетичного моніторингу
та енергетичного менеджменту (зок
рема, навички роботи зі спеціальним
програмним забезпеченням);
• налагцоджено співпрацю із
енергоменеджерами своїх міст та
технічними експертами проекту;
• підготовлено методологію
здійснення шкільного енергетичного
менеджменту;
• 15 українських шкіл розпо
чали здійснення щоденного енерге
тичного моніторингу (електроенергія,
опалення, вода, газ) та започаткують
енергетичний менеджмент;
• школами-учасниками підписа
но Енергетичну декларацію щодо
запровадження системи енерго
менеджменту, інформування про
результати енергомоніторингу шкі
льну громаду та розповсюдження
інформації серед персоналу школи,
учнів, їх батьків та інших зацікавлених
осіб.
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Форуми
Вже багато років поспіль в Україні
та за кордоном щорічно проходять
Форуми, що супроводжуються спе
ціал
 ізованими виставками техно
логій, рішень і обладнання в
енергозбереженні, та енергоефек
тивності. На запрошення органі
заторів Асоціація «Енергоефективні
міста України» активно долучає
ться до них у якості партнерів та
співорганізаторів. В часі різних
сесій, що проходять в рамках
Форумів, представники Асоціації
діляться досвідом щодо впро
вадження політики сталого енер
гетичного розвитку в українських
містах, запровадження енергоме
неджменту, популяризації Угоди
Мерів в Україні, промоції Днів сталої
енергії.
Протягом 2016 року команда АЕМУ
взяла участь у 10 Форумах, що
проходили у Львові, Вінниці та Києві,
а саме:

25 та 26 лютого у Львові у рамках
взаємодії України з Вишеградською
четвіркою (Польща, Словаччина,
Угорщина, Чехія,) пройшли два
міжнародних заходи, організовані
в рамках співпраці Вишеградської
Четвірки та України. Перший із них,
«Вишеград для України: підвищуючи
енергоефективність. Засвоєні уроки
та кращі практики» відбувся 25
лютого.
Співорганізаторами та партнерами
цієї події, а також організаторами
зустрічі «Сприяючи підвищенню
енергоефективності в Україні: Кращі
практики з Словаччини» виступили
Міжнародний Вишеградський фонд,
Львівська міська рада, Львівська
обласна державна адміністрація,
Центр глобалістики «Стратегія ХХІ»
(Київ), Факультет соціальних наук
університету ім. Масарика (Брно),
Польський інститут міжнародних
справ (Варшава), Асоціація «Енерго
ефективні міста України» та Слова
цьке агентство з розвитку міжна
родної співпраці SlovakAid.
Від Асоціації у зазначеному заході
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Форуми

взяли участь президент Асоціації,
міський голова міста Долина, Воло
димир Гаразд, виконавчий директор
Асоціації «Енергоефективні міста
України» Андрій Кирчів та керівник
проектів та програм Олена Вітрак.
Андрій Кирчів модерував секцію
«Можливості для фінансування
проектів з енергоефективності».
19 – 21 квітня в Києві проходи
ла III національна спеціалізована
виставка-форум «Незалежна теп
лоенергетика». Експозиція вистав
ки була представлена теплогене
руючим обладнання «без газу»
– твердопаливні котли і модульні
теплопункти, теплові насоси, геліо
колектори; тверде біопаливо та
обладнання для його виробництва;
сучасні матеріали та технології
для термомодернізації житлових
будинків.
23 червня у Києві проходив
Український Форум Енергоефек
тивності під загальним гаслом “Фонд
енергоефективності: Ключовий стар
тап України”. У Форумі взяли участь
майже 600 представників різних
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інституцій, фондів, громадських ор
ганізацій, серед який і Асоціація
«Енергоефективні міста України», та
багато українських міст, в тому числі
представлені майже всі українські
міста-учасники Програми CoMDeP. У другій панельній дискусії,
присвяченій досвіду впровадження
проектів з енергоефективності в
муніципалітетах країни заступник
мера Долини Володимир Смолій
розповів про комплексну модер
нізацію житлових будинків в рамках
реалізованого ними проекту.
27-30 вересня у тісній співпраці
з Львівською міською радою,
Львівською Облдержадміністрацією,
Асоціац
 ією «Енергоефективні міста
України», Агенцією європейських
інновацій, Конфедерацією будівель
ників проходив Осінній Будівельний
Форум.
11-12 жовтня у Києві проходив
8-й Міжнародний Форум Сталої
Енергетики в Україні (SEF-2016 Kyiv),
найбільша ділова подія, присвячена
новітнім енергетичним технологіям
та рішенням. Понад 350 учасників з
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29 країн обговорили з керівниками
галузевих міністерств та відомств
України інвестиційні можливості у
сфері енергоефективності та віднов
лювальної енергетики. В рамках
форуму відбулась низка важливих
переговорів, зустрічей, підписання
угод та контрактів.
1-2 листопада у Києві проходив
VIII МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
БІЗНЕС-ФОРУМ «Енергоефективність
та відновлювана енергетика». Фо
рум є традиційним майданчиком
для продуктивного діалогу між біз
несом та владою, потужним інст
рументом налагодження міжна
родних контактів, стимулом до
залучення інвестицій. Вперше у
рамках Форуму працювала “Експо
зиція енергоефективних рішень”,
де компанії, що працюють у сфері
енергоефективності та відновлюва
ної енергетики, продемонстрували
рішення для ЖКГ, багатоповерхових
будинків, муніципалітетів, бюджет
них установ, комерційних споруд та
приватного сектору.
Асоціації

«Енергоефективні

міста

України» на заході представив екс
перт з енергоефективності та енерго
збереження і виконавчий директор
Української некомерційної енерге
тичної агенції Дмитро Леськів.
Упродовж двох днів, 3-4 листопада, у
Львові проходив 16-ий Міжнародний
економічний форум “Львівщина –
фабрика Європи”. Захід відвідало
близько 1000 учасників, серед яких
керівництво держави та області,
іноземні інвестори, підприємці, дип
ломати, представники міжнародних
фондів, бізнес асоціації та банків.
Асоціація «Енергоефективні міста
України» спільно із Угодою Мерів та
Львівською обласною державною ад
міністрацією 4 листопада організо
вували панель на тему «Стала енер
гетична політика - передумова для
енергетичної незалежності громади»
10-11 листопада у Вінниці Посоль
ство Швеції в Україні та Шведська
торгово-інвестиційна рада провели
Шведсько-український форум з енер
гоефективності та чистих технологій
CleenTech. Основним завданням
заходу було представлення шведсь
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Форуми

ких інноваційних технологій в сфері
енергоефективності, очищення води,
управління муніципальними відхо
дами та охорони навколишнього
середовища.
На Форумі також були представлені
фінансові та донорські інституції,
що надають фінансування проектів
в комунальній інфраструктурі, неу
рядові організації та проекти з
енергоефективності, які впровад
жуються в Україні, зокрема, в секції
“Енергоефективність в муніципальній
сфері та промисловості” з доповідями
виступили національний експерт
проекту CoM-East -2 в Україні Оксана
Кисіль і виконавчий директор АЕМУ,
експерт з комунікації Програми CoMDeP Андрій Кирчів.
22-24 листопада в Києві проходив
Міжнародний форум “”Innovation
Market”, в рамках якого відбулася
однойменна конференція. Всі три
дні інтенсивно працювала секція
“Енергетика”, на якій, зокрема, було
представлено детальний аналіз пер
спектив, можливостей і проблем
застосування відновлюваних джерел
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енергії в нашій країні, кращі практики
з країн ближнього і далекого зару
біжжя. Виконавчий директор АЕМУ
Андрій Кирчів презентував успіхи
впровадження Програми CoM-DeP
в українських містах-учасниках, а
також висвітлив діяльність Асоціації
“Енергоефективні міста України”.
5 грудня в Києві вперше проходив
Міжнародний Конгрес Мерів, який
зібрав понад 250 учасників, серед
яких міські голови міст України,
Канади, Польщі та Чехії, лідери
місцевого самоврядування, профіль
ні представники українських органів
влади, експерти, громадські орга
нізації, донори міжнародної тех
нічної допомоги та активісти місце
вого розвитку.
В часі п’яти панельних дискусій
учасники обговорили тенденції та
інновації у сфері розвитку міста, в
тому числі проблеми та можливості
для забезпечення прогресу та еконо
мічного зростання міст, обмінялись
практичним досвідом у колі найви
датніших мерів міст з різних країн, а
також поділилися кращими історіями
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Форуми

успіху міст у різних сферах.
Виконавчий директор Асоціації
«Енергоефективні міста України»
Андрій Кирчів в часі панельної дис
кусії «Найкращі українські практи
ки» презентував успішних досвід
українських міст – членів АЕМУ у сфері
енергоефективності та висвітлив пи
тання діяльності нашої команди у
допомозі містам реалізувати полі
тики сталого енергетичного розвитку.
У рамках Конгресу працювала вис
тавка можливостей для розвитку
міст: доступні грантові та кредитні
програми, які фінансують муніци
пальні ініціативи, проекти технічної
допомоги та корисні містам гро
мадські ініціативи.
Наша команда долучилася до цієї
виставки та презентувала учасникам
продукти та публікації реалізованих
проектів, зокрема, «Набір юного
енергоаудитора», який успішно
використовується школярами для
проведення енергоаудитів в україн
ських школах, в рамках проекту
«Школа енергії» та інформаційні
матеріали Асоціації, які допомагають

містам реалізувати їхні плани дій
сталого енергетичного розвитку.
Проведення таких Форумів дають
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.
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Історії успіху

Історії успіху міст –
членів АЕМУ.
Енергетичний менеджмент у поєд
нанні із продуманою стратегією роз
витку та залученням донорських кош
тів дозволяє за відносно короткий
термін досягти значної економії ре
сурсів. Про це свідчать історії успі
ху Луцька, Долини, Вознесенська,
Славутича та Жовкви.
У Долині перші проекти запустили
з 2010 року. На сьогодні у місті
діє
онлайн-моніторинг
енерго
споживання бюджетних установ, із
них утеплені вже 60%. Споживання
газу у бюджетній сфері знизили
на 62%, а частка нетрадиційних
джерел енергії становить вже 31%.
Зараз у місті реалізовують проект
на понад 1 млн. євро. з утеплення
багатоквартирних будинків.
У Луцьку завдяки заходам енерго
ефективності лише за минулий рік
зекономили 12,4 млн. гривень. У
250 бюджетних установах діє он

22

лайн-моніторинг енергоспоживання.
У 2012 році підписали угоду із ЄБРР
про реконструкцію системи тепло
постачання, яка передбачає 4 млн
євро гранту і 10 млн кредиту. Крім
того, починають модернізацію сис
теми водопостачання на грант 500
тис. євро від «НЕФКО». «У нас дуже
активно створюють ОСББ. Якщо у
2013 році у нас було 10 ОСББ, то
на сьогодні вже 274. Близько 20
з них взяли кредити у банках на
термомодернізацію своїх будинків.
Частину відсотків за цими кредитами
відшкодовують із бюджету. Також діє
програма підтримки капітального
ремонту житлового фонду.
У Вознесенську в 2011 році провели
енергоаудит 24 бюджетних закладів
і на його основі, з 2012 р. також
впровадили онлайн - моніторинг
енергоспоживання. Поступово про
водять термомодернізацію. На ком
біновану систему опалення вже
перевели 5 навчальних закладів, у
трьох встановили сонячні колектори
для підігріву води. Найбільший
проект з енергоефективності – повна
реновація і термомодернізація місь
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кої лікарні. Вартість проекту – понад
800 млн. євро, реалізують його за
донорські кошти.
У Славутичі також діє система
онлайн-моніторингу енергоспожи
вання бюджетних установ. Наймас
штабніший із проектів – пілотний
проект із термомодернізації дитсад
ка і школи вартістю 975 тисяч євро,
із яких 721 тис. – фінансування Євро
комісії. Також іде будівництво ТЕЦ
на альтернативному паливі. Славу
тич із 2002 року живе без ЖЕКів –
управління здійснює приватна ком
панія, обрана через конкурс.
Ще одна історія успіху від міста
Жовкви, де завершені роботи з
модернізації 800 м тепломереж і
переобладнана котельня, яка тепер
працює, використовуючи біомасу
в якості джерела енергії. Лише ці
заходи, реалізовані в рамках проекту
ЄС «Муніципальні партнерства для
поліпшення енергоефективності в
Самборі та Жовкві», допоможуть
заощадити місту близько 2 млн грн
на рік.

Конференції, семінари,
круглі столи, зустрічі
Протягом 2015 року представники
Асоціації «Енергоефективні міста
України» взяли участь у 13 конфе
ренціях, семінарах, круглих столах
та зустрічах з питань енергозбе
реження та енергоефективності, що
проходили в Україні та за кордоном,
зокрема, у Києві, Львові, Луцьку,
Тернополі, Сумах, Чернігові, Одесі,
Єревані (Вірменія) Братиславі (Сло
ваччина), Бресті (Білорусь). В часі
цих заходів представлені результати
діяльності АЕМУ, як структури під
тримки Угоди Мерів в Україні та
досвід українських міст у виконанні
Угоди Мерів та реалізації політики
сталого енергетичного розвитку.
В той же час, АЕМУ виступила органі
затором низки заходів, зокрема:
23 березня в Чернігові відбув
ся семінар-практикум по залучен
ню інвестицій в сектор комуна
льної енергетики, впровадження
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комплексних програм енергозбере
ження та проведення масштабної
енергомодернізації, організований
регіональним відділенням Асоціації
міст України. Учасниками цього
заходу стали понад 40 голів нових
об’єднаних територіальних громад
Чернігівщини. З доповіддю про
нові горизонти Угоди мерів і досвіді
Асоціації ЕМУ, як національної Струк
тури підтримки цієї європейської
ініціативи, виступив виконавчий
директор АЕМУ А.Кирчів.
14 квітня у Тернополі проходив
семінар Фонду Е5Р «Муніципальні
інвестиції в Україні – можливості
фінансування та управління з Е5Р».
Зі словами вітання до присутніх
звернулися міський голова Тернополя
Сергій Надал та голова ОДА Степан
Барна. Свої програми та досвід
праці в Україні представили керівник
Фонду Андерс Лунд, керівник NEFCO
в Україні Юлія Шевчук, спеціаліст
сектору з теплопостачання ЄБРР Ґреґ
Ґебрей, технічний експерт ЕІБ Андрій
Парінов, старший консультант з
енергетичних питань Komunalkredit
Public Consultant Райнер Бенке,
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представники Посольств Швеції та
Норвегії. Виконавчий директор АЕМУ
Андрій Кирчів також представив
досвід українських міст в рамках
дискусійної панелі Фонду.
13-14 червня в Луцьку, в рамках
проведення Європейського тижня
сталої енергетики, відбулася Х
міжнародна конференція Асоціації
“Енергоефективні міста України” на
тему “Угода мерів: нові горизонти і
можливості”.
Вона зібрала близько 250 делегатів з
усієї країни та з-за кордону - міських
голів та їх профільних заступників
з міст-членів АЕМУ, підписантів
Угоди мерів, експертів в сфері
енергоефективності, представників
міжнародних донорських та фінан
сових організацій, великих світових
і європейських програм, і проектів,
зокрема - Програми ЄС “Угода мерів
- Демонстраційні проекти” (COMDEP), нового проекту ЄС для країн
Східного Партнерства “Угода мерів
- Схід-2” (COM-East-2), USAID, GIZ,
NEFCO, IFC.
Ключовою

подією
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стало засідання «Енергетичне та ме
режеве партнерство», в часі якого
були підписані меморандуми про
співпрацю між містами Луцьк-Люб
лін, Луцьк-Брест та сертифікати про
тісну співпрацю у сприянні розвитку
громад та об’єднанні зусиль і пошуку
можливостей для забезпечення ста
лого енергетичного розвитку міст
України та Одеської області в рамках
Угоди мерів для клімату та енергії
між Асоціацією «Енергоефективні
міста України» та Асоціацією Енерджі
Ситіз (Франція), Асоціацією «Енерго
ефективні міста України» та КП Бюро
регіонального розвитку Одеської об
ласної ради.
Повний зал учасників на паралельній
сесії «Житловий сектор – ключовий
елемент успішного впровадження
Угоди мерів» засвідчив про вели
чезну увагу до цього сектору з боку
органів місцевого самоврядування.
Серед важливих питань, які обгово
рювались в часі заходу – ефективна
діяльність ОСББ в сучасних умовах та
особливості законодавчої бази з цих
питань і найсвіжіші проекти законів,
які знаходяться на порядку денному.

14 червня у Луцьку проходив
круглий стіл «Вуличне освітлення
і
термомодернізація
будівель:
поточний стан та перспективи на
майбутнє». Впродовж дня керівники
проектів, представники науки й
місцевих органів влади, комунальних
підприємств і виробників енерго
ефективного обладнання – загалом
понад 50 експертів і практиків –
ділились власними здобутками,
обговорювали наболілі питання
та зводили мости для подальшої
співпраці.
Про демонстраційні проекти (CoMDeP), зокрема, про досвід україн
ських міст Мени, Самбора і Жовкви
говорили експерти Максим Верещак,
Андрій Удовик, Руслан Соломаха,
Євген Фофонов і Олег Масняк.
Окремий блок в рамках круглого
столу було присвячено механізмам
фінансування проектів модернізації
зовнішнього освітлення. Відповідним
досвідом своїх міст поділились пред
ставники міст Миргорода, ІваноФранківськ, Житомира.
29 вересня у Львові пройшло виї
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зне засідання підкомітету з питань
довкілля та енергії Комітету соціа
льної політики, здоров’я та сталого
розвитку Парламентської асамблеї
Ради Європи (ПАРЄ).
В ході дискусій обговорювалися перші
результати впровадження Україною
рішень Паризького саміту, пробле
ми водопостачання, водоочищення
та утилізації небезпечних відходів
і полігонів ТПВ, а також питання,
пов’язані з енергоефективністю та
використанням відновлюваних дже
рел енергії в муніципалітетах.
У дебатах взяли участь спікер ПАРЄ
з питань екології, член Палати лор
дів британського парламенту лорд
Джон Прескотт, директор Фонду
Е5Р Андерс Лунд, директор програм
Фонду R20 Давид Альбертані і
інші відомі міжнародні експерти і
парламентарії.
1-2 жовтня 2016 року в Одесі у рамках
проекту «Школа Енергії» відбулася
зустріч учасників та нагородження
переможців проекту .
У заході «Випускний у Школі енергії»
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взяли участь учні з 25 шкіл зі всієї
України, які є переможцями конкурсу
проекту, вчителі, партнери та гості.
Програма заходу включала пре
зентацію результатів проекту, на
городження переможців; дискусії
на тему енергоаудиту і енерго
ефективності у школах; обмін реко
мендаціями по впровадженню енер
гозберігаючих заходів; еко-квест у
парку Шевченка на тему збереження
енергії та різноманітні розважальні
заходи для учнів.
Перший день розпочався із екоквесту, де учасники мали можли
вість показати свій рівень знань
на енергетичну тематику, логіку,
орієнтування на місцевості та побо
ротися за місце переможця квесту.
Оголошення результатів та нагород
ження переможців відбулось в уро
чистій атмосфері у чудовому примі
щенні Одеської кіностудії.
Головним переможцем проекту
«Школа енергії» стала Запорізька
школа-інтернат «Джерело». Друге
місце припало на Краматорську
школу №16, яка продемонструвала
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виняткову компетентність у всіх
категоріях конкурсу.
У різноманітних номінаціях також
зарекомендували себе Долинська
школа №5, Одеська школа № 1, Рів
ненський навчально-виховний ком
плекс №12, Жмеринська школа №6,
Зміївський ліцей №1, Конотопська
школа №2, Голопристанська з школа
№4 та Сумська школа №5.
На другий день для дітей органі
зували візит у «Музей цікавої науки»,
де учні мали можливість по-новому
поглянути на те, що раніше їм
здавалося нецікавим, або складним
у вивченні.
5-6 жовтня у Бресті представники
16 білоруських міст прийняли
участь в семінарі-тренінгу з питань
впливу зміни клімату на міське
господарство. Вони навчилися оці
нювати ризики і дізналися про
можливості отримання фінансової
підтримки в рамках європейської
ініціативи Угода мерів. Учасниками
заходу стали представники міст,
які планують приєднатися до Угоди
мерів по енергії і клімату, або вже є

його підписантами.
Представники білоруських міст, які
вже кілька років успішно працюють
за Угодою мерів поділилися своїм
досвідом роботи з питань енерго
збереження та обговорили мож
ливості по реалізацій заходів з
адаптації до клімату на місцевому
рівні.
На заході також був представлений
досвід України по роботі в рамках
Угоди мерів по енергії і клімату.
Заступник виконавчого директора
Асоціації «Енергоефективні міста
України» Мар’яна Приступа розпові
ла, як організована система енерге
тичного менеджменту в українських
містах.
20-21 жовтня 2016р. в Києві від
булися дві знакові - національний
семінар з екологічної та енерге
тичної обізнаності та Інвестиційний
Форум Регіонального Екологічного
Центру (РЕЦ) Центральної та Схід
ної Європи. Метою семінару було
сприяння формуванню обізнаності
з питань екологічної та енергетичної
ефективності для трьох регіонів
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України. Семінар передбачав інтенси
фікацію обміну успішним досвідом в
сфері енергоефективності, охорони
навколишнього середовища і клімату
на національному та міжнародному
рівнях. У заході взяли участь близько
150 представників місцевих органів
влади та експертів. Серед доповідей,
зокрема, в якості кращих практик
впровадження комунікаційних стра
тегій був представлений досвід, на
бутий в проектах CoM-DeP в містах
Вознесенськ, Долина та Жовква.
Посольство Королівства Нідерландів
організувало семінар, присвячений
співробітництву в сфері біоенерге
тики між Голландією та Україною.
До уваги учасників було представле
но комплексні рішення від нідерлан
дських компаній по використанню
біомаси для генерації тепла і піроліз
ного масла, а також економічні роз
рахунки та пропозиції щодо реалі
зації потенціалу України в контексті
цієї цінної сировини для вирішення
проблем енергозабезпечення.
На семінарі також були представлені
кращі практики по використанню
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котлів на біомасі (в тому числі і в
українських містах-учасниках Прог
рами CoM-Dep).
26-27 жовтня у Єревані проходила
міжнародна конференція «Сприяння
сталому розвитку країн Східного
Партнерства». Її учасниками були
близько 300 представників вищого
керівництва міністерств, агентств
та інших структур, які підтримують
ініціативу «Угода Мерів», - міст-під
писантів Угоди та інших зацікавлених
сторін.
Учасниками панельної дискусії «Історії успіху: Енергоефективність в
підтримці місцевого розвитку» пред
ставники керівної ланки міст, яким
дійсно є що розповісти і поділитися
позитивним досвідом - Мікалай Шав
чук, мер Полоцка (Білорусь), Ігор
Шеремет, заступник мера Бельці
(Молдова), Володимир Гаразд, мер
Долини (Україна), Олександр Мітаіш
вілі, заступник мера Батумі (Грузія) і
Тигран Саргсян, начальник відділу
програм розвитку та інвестицій Єре
вану (Вірменія).
Логічним

апогеєм
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конференції стала церемонія під
писання Угоди Мерів новими
учасниками ініціативи – серед
яких і українські міста БілгородДністровський, Фастів, Чортків, Із
маїл , Хотин, Медвін, Моршин, Обухів
(Україна).
4 листопада, у Львові Асоціація
«Енергоефективні міста України у
співпраці з Львівською облдержад
міністрацією провели секцію «Ста
ла енергетична політика як пере
думова енергетичної незалежності
громади”. Захід проходив у рамках
XVI Міжнародного економічного
форуму. В залі зібралось багато
учасників, серед яких: представ
ники органів центральної та обласної
влади, органи місцевого самов
рядування, міжнародні донори,
експерти, бізнесові структури.
Протягом цілого дня учасники мали
змогу ознайомитись із ключовими
ініціативами
та
інструментами
для реалізації сталої енергетичної
політики у Львівській області,
питаннями ефективного управління
муніципальними та житловими бу

дівлями, почути про позитивний
зарубіжний та вітчизняний досвід
енергоефективного управління бу
дівлями, фінансовими інструмен
та для реалізації заходів з енерго
збереження.
І на завершення, ключовою подією
роботи секції було підписання угоди
між Данською Бізнес Асоціацією і
Центром ресурсоефективного та
чистого виробництва, що сприятиме
забезпеченню проведення технічних
аудитів, з метою енергозбереження
на виробничих підприємствах.
Паралельно із діловою частиною
працювала невелика експозиція, де
учасники мали змогу безпосередньо
поспілкуватися з експонентами, на
лагодити ділові контакти, обмінятись
досвідом і знайти для себе ефективні
рішення у сфері енергозбереження.
У Братиславі з 30 листопада по
2 грудня проходила ювілейна,
десята Енергетична Конференція
Центральної Європи. Конференція
складалася із шести панельних
дискусій, які відповідали основним
пріоритетам Енергетичного Союзу.
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Організаторам вдалося залучити
найбільш знаних фахівців, мене
джерів, візіонерів, а також значну
кількість політиків та функціонерів
найвищого рангу із країн ЄС та самої
Європейської Комісії.
Присутні високо оцінили щойно
прийнятий та опублікований Євро
комісією т.зв. «Зимовий пакет», який
містить вісім законодавчих актів,
націлених на докорінні зміни у сфері
енергетики та повномасштабне
впровадження концепції «чистої
енергії». Документ ще потребує пев
ного доопрацювання, проте вже
зараз можна стверджувати, що на
Старому континенті не на словах, а
на ділі взялися до реалізації Паризь
ких угод.
Під час дискусії в рамках вечірньої
сесії «Розумні міста», вдалося
представити досвід впровадження
містами АЕМУ заходів, що ведуть
до поступової реалізації їх стратегій
сталого енергетичного розвитку в
рамках імплементації Угоди мерів.
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Тренінги, організовані
АЕМУ
Протягом 2016 року, в рамках реа
лізації низки міжнародних проектів,
таких як «Угода Мерів – Схід - 2»,
програми ЄС «Демонстраційні про
екти Угоди мерів», «Школа Енергії»
та Школа Енергії 2.0. Асоціацією
«Енергоефективні міста України ор
ганізовано 6 тренінгів для пред
ставників міст- членів АЕМУ та учас
ників проектів.
Метою тренінгів була загальна підго
товка та розбудова потенціалу містучасників Угоди Мерів для виконання
ними взятих на себе зобов’язань,
передача практичних навиків для
збору даних, як в сфері розробки міс
цевої енергетичної політики, так і для
підготовки технічної документації,
необхідної для залучення інвестицій
і досягнення цілей; навчання учас
ників проекту основ енергоаудиту,
питань енергетичної освіти, простих
енергоощадних методів, а також
презентація набору інструментів для
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проведення енергоаудиту у школах.
Тренінги організовані у 2016 році:
Навчальний тренінг для вчителів та
технічних експертів в рамках про
екту «ШКОЛА ЕНЕРГІЇ» (Львів, 2224.02. 2016р.)
Метою тренінгу було навчити учас
ників проекту основ енергоаудиту,
питань енергетичної освіти, простих
енергоощадних методів, а також
презентувати набір інструментів, які
використовуватимуть «енергетичні»
команди для проведення енерго
аудиту у своїх школах. В перший
день Кіліан Шуберт – керівник про
екту «Школа енергії» розповів про
основні етапи реалізації проекту,
він закцентував на тому, що в
центрі нашого проекту є учні, які
самі стануть активним гравцям для
просування енергоефективності в
їхніх школах, сім’ях та суспільстві.
Олег Гарасевич - керівник проектів та
програм АЕМУ, поділився знаннями
та досвідом щодо впровадження
проектів з енергозбереження та
енергоощадності в Україні та світі
«Через школи – до нової культури

енергоспоживання», а також озна
йомив учасників із роботою Асоціації
«Енергоефективні міста України» у
цьому напрямку. Про теоретичні та
практичні аспекти висвітлення теми
енергозбереження, зміни клімату
та роль вчителів у цьому розповіла
учасникам представник НУО “Світ
Освіт” Катерина Мірошниченко.
А. Таран, директор незалежного Ін
ституту екологічних проблем в Берліні
презентувала учасникам досвід Ні
меччини та інших країн у реалізації
проектів з енергозбереження в шко
лах, а також методологію роботи в
шкільних проектах. Учасники спі
льно випрацювали перші кроки про
екту в деталях, обговорили питання
формування «енергетичної» коман
ди та роботи із цими командами по
проведенню шкільних енергетичних
аудитів.
На другий день всі учасники тренінгу
мали можливість відвідати львівсь
ку школу «Надія», де разом з діть
ми провели пробний енергетичний
аудит школи, використовуючи набір
презентованих інструментів.
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В останній день учасники тренінгу
розбились на робочі групи та випра
цювали алгоритм співпраці між
собою та технічними експертами,
а також намітили наступні спіль
ні кроки по виконанню завдань
проекту.

рення інформації серед ключових
цільових груп і основних зацікав
лених сторін, а також навчання ко
мунікаційних експертів їх головне
завдання в рамках виконання своїх
обов’язків в сфері комунікацій по
проектам Програми.

Участь в організації та проведенні
другого комунікаційного тренінгу
для міст-учасників Програми ЄС
«Демонстраційні проекти Угоди
мерів» (Київ, 16-17.03.2016)

2 практичні тренінги по TRACE
(Дніпропетровськ, 11-12.04.2016р.,
Львів, 14-15.04.2016 р.)

Учасниками тренінгу стали майже
40 представників впроваджуваних
проектів. Дводенну програму цього
заходу, включаючи як лекційну, так
і інтерактивну складові, спільними
зусиллями реалізували: ключовий
експерт програми Максим Верещак,
експерти по комунікації Тетяна Дере
вянкіна і Андрій Кирчів, а також
запрошені фахівці - представник
Делегації ЄС в Україні Мартті Лутцар і
тренер по комунікації Анатолій Мар
циновський.
Головною метою практичного тре
нінгу було поліпшення навичок
учасників щодо ефективного поши
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В рамках співпраці між Світовим
Банком, ЕСКО «Екологічні Системи»
та Асоціацією «Енергоефективні
міста України» у Дніпропетровську
та Львові для визначених міст-чле
нів Асоціації та підписантів Угоди
Мерів в Україні проведено дводенні
практичні треніниги з питань оцінки
можливостей міст в підвищенні
енергоефективності за допомогою
інструменту TRACE, розробленого в
рамках програми ESMAP Світового
банку. Учасники тренінгу: пред
ставники міст, які відповідають за
житлово-комунальне господарство
та розбудову системи енергоме
неджменту.
Експерти ЕСКО «Екологічні Системи»
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представили інструмент TRACE для
муніципального планування в шести
секторах: транспорт, будівлі, вулич
не освітлення, водопостачання і
каналізування, енерго- та тепло
постачання, відходи.
У тренінгах взяли участь близько
80 учасників-представників міст,
відповідальних за житлово-комуна
льне господарство та розбудову
системи енергоменеджменту.
Навчальний тренінг по навиках про
ведення кампаній з інформування
та консультування з громадою
(Луцьк, 14.06.2016р.)
В часі X міжнародної конферен
ції «Угода Мерів: нові горизонти
та можливості», яка проходила
в Луцьку 13-14 червня, в рамках
Європейського тижня сталої енер
гетики, команда Асоціації «Енерго
ефективні міста України» спільно
з українськими містами, серед
яких: Миргород, Вараш, НовоградВолинський, Вознесенськ та Перво
майськ, працювали над посиленням
участі громадянського суспільства
у підготовці та моніторингу впро

вадження Політики сталого енерге
тичного розвитку на місцевому рівні.
Зокрема, 13 червня відбулася стар
това зустріч з учасниками від міст,
а вже 14 червня досвідчені трене
ри з Польщі - Гжегож Демель та
Уршула Маєвська провели навчання
для представників міст проекту та
місцевих громадських організацій,
які впродовж червня-грудня цього
року будуть спільно працювати над
виконанням завдань проекту.
Навчальний тренінг з основ енерго
моніторингу та енергоменеджменту
в рамках проекту «Школа Енергії
2.0» (Львів, 7-8.12.2016р.)
7-8 грудня у Львові для вчителів
з відібраних шкіл було проведе
но перший навчальний тренінг за
участю енергоменеджерів з їхніх
міст та закріплених за школами
технічних експертів. Першого дня
учасники познайомились з основами
енергомоніторингу й енергоменедж
менту та запланованими проектом
технічними завданнями.При цьому
кожен учасник отримав методичний
порадник з основ створення шкільної
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системи енергоменеджменту «Мето
дологія розбудови шкільного енерго
менеджменту».
Представник компанії uMuni позна
йомив учасників з спеціальним прог
рамним продуктом, який вчителі та
учні використовуватимуть у подаль
шій роботі для щоденного моніто
рингу показників та внесення їх у
дану програму.
Таким чином, учні вчитимуться ана
лізувати та порівнювати результати
моніторингу, а також заощаджувати
енергію.

Навчальні поїздки,
організовані АЕМУ
Міста Асоціації вивчають досвід
Словаччини та Чехії у царині
енергоефективності.
Упродовж тижня, із 17 до 23 квітня
2016р. представники 20 міст-членів
АЕМУ взяли участь у навчальній
поїздці з метою ознайомлення із
досвідом словацьких колег у сфері
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ефективного споживання та збере
ження енергії. Ця подорож стала
можливою завдяки спільному про
екту Словацької Асоціації Зовнішньої
Політики та Центру вивчення гло
балізації «Стратегія ХХІ», за фінан
сової підтримки Фонду «SlovakAid»
та організаційних зусиль Асоціації
«Енергоефективні міста України».
Учасники отримали змогу на власні
очі побачити практику реалізації
європейської програми фінансу
вання заходів з енергоефективності
«ELENA» у 14 містах регіону Пряшів,
новітню систему вуличного освітлен
ня та її управління у м. Велкі Шаріш,
роботу когенераційних установок
TERMONOVA фірми DATATHERM
на відходах деревообробної про
мисловості у м. Нова Дубніца та
Тренчін, а також потужностей
BIOPALIVO із заготівлі біомаси для
цих підприємств, відвідати Сло
вацький Інститут дослідження і
тестування будматеріалів, його
лабораторію та майданчик безпо
середнього впровадження розро
бок його спеціалістів при утеп
ленні багатоповерхового будинку в

Асоціація «Енергоефективні міста України» – Річний звіт 2016

Навчальні поїздки, організовані АЕМУ

мікрорайоні Братіслави Петржалка,
а також житловий будинок в іншій
дільниці столиці Словаччини –
Девінскей Новей Весі, де було
здійснено комплексну реконструкцію
(утеплення, систему опалення на
основі теплових помп, рекуперації
та резервного живлення на основі
фотовольтаїки). У програмі візиту –
зустрічі із представниками найвідомі
ших словацьких компаній-виробни
ків енергоефективного обладнання,
зустріч із керівництвом Словацької
Асоціації Зовнішньої Політики, Сло
вацької Асоціації міст та команди
СІТЕНЕРГО у мерії Братіслави, а також
ознайомлення із впровадженими
новими технологічними рішеннями
фірми Heloro для муніципального
енергетичного сектора в м.Комарно.
15-21 травня 2016р. відбулася друга
навчальна подорож представників
14 міст-членів АЕМУ цього разу до
Чеської Республіки.
Учасники отримали змогу безпосе
редньо ознайомитися із практикою
науково-методичної підтримки про
ектів з енергоефективності на прик

ладі університету Масарика (Брно),
почути про досвід польських та угор
ських колег у цій царині, зустрітися
із представниками проектних ко
манд Міністерства промисловості
і торгівлі та Міністерства екології
ЧР та на власні очі побачити реалі
зацію масштабного проекту лока
льної ЕСКО з енергоефективної
модернізації історичної пам’ятки –
філармонії Рудольфінум у Празі.
В університеті Баті муніципалітету
Злін увазі української аудиторії було
детально
представлено
рекон
струкцію системи вуличного освіт
лення, а у невеличкому гірському
Гостєліні учасники отримали змогу
ознайомитися із функціонуванням
локального підприємства із виготов
лення соків, будинку із близьким
до нуля рівнем споживання енергії
та муніципальної котельні – і все
це завдяки застосуванню виключно
альтернативних джерел енергії.
Багато корисного та придатного до
впровадження члени української
делегації почерпнули із візитів до
житлового масиву Нови Лісковец,
очисних споруд та сміттєпереробного
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заводу м.Брно, а особливо пам’ятні
враження, мабуть, залишилися піс
ля відвідин пасивного будинку та
естетичного т.зв. «Відкритого саду»
майже у центрі міста, де у доступ
ній та дуже показовій формі пока
зано ефект застосування заходів з
енергоефективності та залучення
альтернативних джерел енергії.
Навчальна поїздка у Гданськ.
З 12 до 16 грудня 2016 року пред
ставники органів місцевого самов
рядування та громадських організацій
міст Миргорода, Вознесенська,
Первомайська, Вараша та НовоградВолинська відвідали Гданськ (Ре
спубліка Польща) взяли участь у
підсумковому навчальному візиті
в рамках польсько-українського
проекту «Підвищення участі гро
мадянського суспільства в розробці
та впровадженні політики і стра
тегії щодо клімату й енергії в
українських містах», який проходив у
Європейському Центрі Солідарності.
З метою виконання завдань проекту,
кожне місто, в рамках Днів сталої
енергії, провело консультації з
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громадськістю в контексті виконання
добровільних зобов’язань Угоди ме
рів, які міста взяли на себе після її
підписання. В часі свого перебування
у Гданську міста презентували свій
набутий досвід, а також мали мож
ливість почути досвід польських
колег.
Другий день візиту розпочався із
презентації Марціном Гервіном,
представником Сопотської Грома
дянської Ініціативи, громадянських
дебатів і створення першої в Поль
щі Громадянської панелі. Цікавим
для делегації з України був досвід
Александри Корчинської, яка презен
тувала кращі практики Поморського
воєводства у залучені громадян до
зменшення споживання енергетич
них ресурсів. Участь українських міст
в українсько-польському проекті від
крила нові підходи щодо посилення
ролі громадян в реалізації місцевих
стратегій розвитку та планів дій зі
сталого енергетичного розвитку.
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Дні Сталої Енергії
Інформування громадськості про
впровадження політики сталого
енергетичного розвитку в українсь
ких містах займає важливе місце
в діяльності АЕМУ. За підтримки
Асоціації «Енергоефективні міста
України» протягом 2016 року у 10
містах проходили Дні Сталої Енергії,
серед них: Тернопіль, Миргород,
Суми, Нововолинськ, Вараш, Рів
не, Херсон, Жовква, Вознесенськ.
Місцем
урочистого
відкриття
Європейського
тижня
сталої
енергетики в Україні у 2016 році
обрано Луцьк.
Тиждень Сталої Енергетики – це
ініціатива, започаткована Європей
ським Союзом у 2006 році з метою
популяризації заходів, спрямова
них на досягнення енергетичних і
кліматичних цілей Європейського
Союзу, розширення кола зацікав
лених сторін (органів місцевого
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самоврядування, енергетичних аген
цій, приватних компаній, громадсь
ких організацій тощо), зміцнення
співпраці між ними на місцевому,
регіональному і національному рів
нях та підвищення обізнаності гро
мадянського суспільства з даних
питань.
Дні Сталої Енергії – це комплекс
заходів, який дозволяє звернути
увагу мешканців міста на необхід
ність ощадливого ставлення до
енергоресурсів та виховати свідо
мого споживача енергії. Вони запро
ваджуються для того, щоб спонукати
людей знизити споживання паливно
енергетичних ресурсів шляхом реа
лізації заходів з підвищення енер
гоефективності в комунальному
господарстві, житловому секторі та у
роботі промислових підприємств.
Такі заходи допомагають громад
ськості підняти питання спільного
усвідомлення проблем ощадли
вого споживання енергії, викорис
тання поновлюваних джерел енергії
і зв’язків між енергоспоживанням
та зміною клімату, формують
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енергоефективний світогляд під
ростаючого покоління, залучають
молодь до навчально-практичної
діяльності з питань економного ви
користання енергії, і в решті решт
допомагають усвідомити необхід
ність заощадження енергетичних ре
сурсів країни та збереження клімату і
життя на Землі.
Україна долучилась до цієї ініціативи
у 2010 році, з року в рік розширюючи
географію заходу.
У Луцьку з 12 по 17 червня 2016 року
проходив Європейський Тиждень
Сталої Енергетики. Ця подія зібрала
безліч лучан та гостей з інших міст –
усіх тих, кого цікавить питання енер
гозбереження, зменшення викидів
СО2 та захисту клімату.
На Театральному майдані до жите
лів міста, звертались представники
Європейського Союзу в Україні,
високопосадовці обласної та місь
кої влади, керівники донорських
структур та міжнародних організацій,
громадських організацій тощо. Лу
цький міський голова Микола
Романюк підкреслив важливість

енергозбереження не лише для
України, а всього світу в цілому та
корисність такого заходу, який доз
воляє ділитися досвідом, напрацю
ваннями та ідеями, які дозволяють
заощаджувати енергетичні ресурси
планети – протягом тижня Лу
цьк відвідують мери інших міст,
які розкажуть про успішне впро
вадження енергоефективних техно
логій в їхніх містах.
На
центральній
площі
міста
охочі змогли відвідати виставки
енергоефективного обладнання, по
слухати лекції з енергоефективно
сті, взяти участь у конкурсах чи
майстер-класах, а наприкінці дня
усіх чекав святковий концерт. Впро
довж дня на Театральній площі
діяла еко-виставка, під час якої луча
нам демонстрували прилади, які
використовують альтернативні дже
рела енергії, зокрема енергію води,
сонця та вітру.
Усі бажаючі долучились і до велок
весту, тематикою якого, як не важко
здогадатися, стало бережливе вико
ристання енергоресурсів.
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Малеча ж залюбки прикрасила
доріжки міста малюнками під час
акції «Чиста енергія-чисте майбутнє».

ефективності, місто було своєрідним
інформаційним центром для тих,
хто прагнув дізнатися про енерго
ефективність – тут проходили «Дні
сталої енергії».

13-14 червня, в рамках Європейсь
кого тижня сталої енергетики, Асо
ціація «Енергоефективні міста Украї 14 квітня відбувся семінар міжна
ни» провела свою X міжнародну родного фонду E5P «Муніципальні
інвестиції в Україні
конференцію
«Угода
Мерів: нові горизонти Метою Днів Сталої – можливості фінан
та можливості». Під Енергії є підвищення по сування та управління
егідою Європейської інформованості місь з E5P». На цей захід
керівники
ініціативи Угода Мерів кої громади щодо су прибули
Асоціація
об’єднала часних способів більш донорських структур і
українські міста, які ефективного викорис фондів, уряду України
є лідерами у сфері тання енергії. Вони є та делегації з різних
енергоефективності та рекомендованим кому міст України. Загалом
енергозбереження, для нікаційним інструмен на заході були при
представники
того, щоб обговорити том для поширення сутні
їхній досвід у впрова ідей сталої енергетики міжнародних компа
місцевому
та ній із 15 країн світу.
дженні політики ста на
регіональному
рівнях.
лого
енергетичного
Під час семінару
розвитку,
позитивні
делегати розповідали
приклади та реалізовані проекти, про діяльність Фондів та Євро
залучення коштів у ці проекти та пейського інвестиційного банку,
почути про міжнародний досвід з про джерела фінансування та
реалізації Угоди Мерів.
реалізації проектів в Україні та у
Впродовж 14-16 квітня Тернопіль
був своєрідною столицею енерго
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Тернополі зокрема, про проекти
енергоефективності у житловому

Асоціація «Енергоефективні міста України» – Річний звіт 2016

Дні Сталої Енергії

секторі та роботу із муніципалітетами.
Після завершення семінару прове
дене обговорення на тему «Модер
нізація системи теплопостачання».
Під час обговорення йшлося про
проекти, які планується втілити у
Тернополі для збільшення рівня
безпеки енергозабезпечення міста
завдяки диверсифікації видів па
лива (проект ЄБРР та Е5Р щодо бу
дівництва біокотельні на 10 Мвт,
заміна газових пальників котлів на
пальники, що дозволяють спалювати
альтернативне паливо).
В Українському домі тривали обгово
рення на тему «Термомодернізація
будівель житлового та громадсь
кого фонду». У рамках обговорень
провідні фахівці продемонстрували
переваги енергоефективного освіт
лення, енергозберігаючих вікон, ге
ліосистем, теплових насосів, тепло
вих пунктів, альтернативних джерел
енергії та інших сучасних інженерних
рішень.
На базі КП «Тернопільводоканал»
у той же час тривала третя диску
сійна модель: гості міста та фахівці

підприємства спілкувалися на тему
модернізації систем водопостачання
та водовідведення.
15 квітня відбулося урочисте від
криття першого в Україні «сонячного
дерева» – своєрідної міні-станції,
яка працює на сонячних батареях,
для підзарядки акумуляторів різно
манітних гаджетів (опора “дерева”
має дев’ять виходів для всіх типів
мобільних телефонів та планшеті).
Тернопіль, схоже, став першим
українським містом, де встановили
цей сучасний пристрій.
У рамках Європейського тижня сталої
енергетики 16 червня у Миргороді
розповідали школярам про те, як
важливо ощадливо використовувати
енергію, знайомлячи з поняттями
«енергоефективність» та «енерго
збереження». За словами організа
торів, дітям змалечку варто роз
повідати про енергозбереження,
адже ми не просто розповідаємо їм
про енергоефективність, доносимо
певну інформацію, ми ведемо з
ними діалог, даємо поштовх для
формування в дітей власної думки
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з даного питання. Діткам в ігровій
формі розповіли про джерела
енергії і як можна економно їх ви
користовувати. Закріпили знання
переглядом мультфільму про прак
тичні засоби енергозбереження в
школі та вдома. На згадку про захід
малечі подарували енергозберігаючі
лампочки.
Низка освітніх заходів для школярів
під час Європейського тижня сталої
енергетики відбулась і в інших міс
тах України. У Нововолинську про
ведено пізнвально-ігрові заходи у
5 шкільних таборах. Діти зробили
газети «Споживай енергію розумно»,
плакати «Українці за енергозбе
реження та енергоефективність»,
розв’язували загадки, читали вірші,
співали пісні, малювали на асфальті
та брали участь у флешмобах. У
пришкільному таборі «Бригантина»
навіть захищали проекти про соняч
ні батареї, енергозберігаючі лампи
та бережливе ставлення до елек
троенергії в побуті.
16 червня в місті Суми урочисто від
крили Тиждень Сталої Енергетики.
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Розпочалося відзначення із приві
тальних слів заступника міського
голови Віктора Волонтирця та вико
навчого директора АЕМУ Анд
рія Кирчіва. Після цього на май
дані стартував велопробіг та інші
заплановані інформаційні, промо
ційні та просвітницькі заходи. Від
разу після завершення церемонії
відкриття у муніципальній галереї
розпочала роботу Сумська міська
конференція «Енергозбереження та
енергоефективність – динаміка роз
витку».
Відкрив захід міський голова Сум
Олександр Лисенко, який, зок
рема, зазначив про особливу увагу,
яку місто приділяє уже і приді
лятиме у майбутньому участі в
Угоді мерів та членству в Асоціації
«Енергоефективні міста України».
Загалом у період з 16 по 18 червня
у Сумах проведено понад 20 різно
манітних подій.
З 4 по 11 вересня у місті Вараші про
ходили Дні енергії. В рамках заходу
проведені різноманітні пізнавальні
відкриті уроки у навчальних закла
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дах міста, організовано тренінг для
учнівської молоді «Моя свідомість
до енергозбереження». 7 вересня
відбулась конференція «Угода ме
рів: громадськість та стратегічний
план дій» в рамках проекту «Грома
дянське суспільство в Угоді Мерів».
Захід проходив за підтримки міської
ради Вараша, Асоціації «Енерго
ефективні міста України» та ГО «Енер
гія Комфорту».
10 вересня всі бажаючі прийняли
участь
у
інтерактивній
грі
«Велоквест», а вже наступного
дня проведена виставка електро
мобільного транспорту.
В рамках Днів сталої енергії, які
в середині вересня проходили в
Рівному для студентів Національного
університету водного господарства
та природокористування проведені
ознайомчі екскурсії на котельні:
ПрАТ “ЕСКО-РІВНЕ” та ТОВ “Рівне
теплоенерго” та котельню НУВГП.
Екскурсії мали не меті ближче поз
найомити студентів спеціальності
«Теплоенергетика» зі структурою
котелень, умовами роботи та ви

робництва теплової енергії. Май
бутні фахівці мали нагоду поди
витися як відбувається автоматичне
управління процесом горіння па
лива в газовому котлі, відвідали
сучасні пульти управління котель
нею, ознайомились з будовою та
принципом роботи твердопаливного
котла. Також, ознайомлені з прин
ципом роботи системи пом’якшення
підживлюючої води, транспортуван
ня та зберігання палива.
З метою пропаганди економного та
раціонального використання енер
гоносіїв з 19 по 26 вересня у Херсоні
також проводились різноманітні за
ходи до Днів сталої енергії: участь у
міському конкурсі малюнку на тему
«Збережемо енергію - збережемо
майбутнє»; годин спілкування «Збе
реження енергоресурсів – завдання
кожного громадянина»; перегляд
та обговорення фільмів на екотеми;
бесіди на теми збереження та еко
номного використання енергоносіїв
та тепла; брейнринг «Економне
використання енергоносіїв».
Діти з радістю підтримали ідею щодо
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збереження енергії у нашому місті та
активно брали участь у заходах.
1 жовтня на пл. Вічевій у Жовкві
провели безліч заходів до Днів Енергії
2016. Акція почалася з конкурсу між
трьома міськими школами по збору
використаних батарейок. Після цього
діти представили свої роботи на тему
енергозбереження з полімерної гли
ни. А також пройшов конкурс малюн
ка між найменшими жителями міста.
З 19 по 22 жовтня у Вознесенську
проходили Дні сталої енергії. Це по
дія, яка має на меті підняти суспільне
усвідомлення проблем ефективності
споживання енергії, використання
поновлювальних джерел енергії і
зв’язків між енергоспоживанням та
зміною клімату. Програма заходу бу
ла насиченою різноманітними подія
ми, тематичними уроками в шко
лах, консультаціями, велопробігом
та екскурсією на Нібулон, де вже
використовуються енергоефективні
технології. 21 жовтня 2016 року
відбулася
загальноміська
акція
«День без автомобіля!».
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Консультації з громад
ськістю в контексті вико
нання добровільних зо
бов’язань Угоди мерів.
Асоціація «Енергоефективні міста
України», як офіційна структура
підтримки Угоди мерів в Україні,
спільно з Європейським центром
солідарності (Гданськ, Республіка
Польща) за підтримки Уряду Мар
шалківського Поморського Воєвод
ства та Асоціації «Поморське в
Євросоюзі» реалізувала проекту,
метою якого було посилення уча
сті громадянського суспільства у
підготовці та моніторингу впро
вадження політики сталого енерге
тичного розвитку на місцевому рівні.
За результатами впровадження
проекту міста-учасники отримали
теоретичні навички проведення
кампаній інформування та консу
льтування з громадою щодо вико
нання добровільних зобов’язань
Угоди мерів, які місто взяла на себе
після її підписання та практично
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провели таку консультацію з гро
мадою свого міста. Темою консу
льтування було публічне обгово
рення моніторингового звіту по
виконанню Плану дій зі сталого
енергетичного розвитку, який місто
повинно що два роки після його
схвалення міською радою подавати
в Об’єднаний дослідницький центр
Європейської комісії.
Вараш
7 вересня у приміщенні Варашської
публічної бібліотеки за участі місь
кого голови Сергія Анощенка та
експерта з енергоефективності та
енергозбереження Асоціації “Енер
гоефективні міста України” Дмитра
Леськіва пройшла громадські слу
хання для громади міста на тему
«Угода мерів: громадськість та стра
тегічний план дій».
Під час громадських слухань
відбулось обговорення напрямків
оновлення Плану дій зі сталого
енергетичного
розвитку
міста.
Учасники висловили свої думки та
бачення щодо його вдосконалення,
які в подальшому будуть узагальнені

енергоменеджером і запропоновані
до розгляду керівництву міста.
Таким чином громада фактично
вперше реально почне впливати на
формування та реалізацію енерге
тичної стратегії свого міста.
Миргород
У рамках Тижня Німеччини в Україні,
Тижня європейської мобільності та
Днів енергії та Дня міста у Миргороді
організували низку інформаційних
і навчальних заходів, присвячених
сталому енергетичному розвитку.
Заходи проводились за підтримки
Асоціації «Енергоефективні міста
України» та GIZ спільно з Європей
ським центром солідарності (Гдан
ськ, Республіка Польща), Уряду
Маршалківського Поморського Воє
водства та Асоціації «Поморське в
Євросоюзі».
Акція почалася з велодня, де гості
та жителі міста мали змогу долу
читися до велозаїзду, маршу-пара
ду креативних дитячих візочків
та велозмагань для дітлахів, які
організувала Миргородська міська
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рада. Всі бажаючі мали змогу озна
йомитися з енергоефективними
заходами та попередніми напрацю
ваннями Плану дій зі сталого енер
гетичного розвитку, які презен
тували
експерти
проекту
та
відділу муніципальних ініціатив,
інвестицій та енергоменеджменту
Миргородської міської ради.
Представники міської ради провели
консультації з громадянами, кожен
отримав листівку, в якій викладені
основні напрацювання до ПДСЕР,
інформація про реалізовані проекти
та плани на майбутнє.
Учасник консультацій мав можли
вість висловити свою думку щодо
пріоритетності заходів у сфері
енергозбереження в місті у пись
мовому вигляді та повернути лис
тівку організатору консультацій.
Згодом організатори підготують звіт
і оприлюднять матеріали на сайті
міської ради та в ЗМІ.
Вознесенськ
11 листопада у Вознесенську від
бувся круглий стіл за підсумками
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громадських консультацій. Участь
у заході взяли керівники та пра
цівники структурних підрозділів
міської ради разом із міським
головою В. Луковим, ГО «Агентство
економічного розвитку», компанії
«НІБУЛОН», міської автошколи,
міського центру фізичного здоров’я
населення «Спорт для всіх», «При
ватбанку», КП «Санітарна очист
ка міста», учні міських гімназій, від
Асоціації «Енергоефективні міста
України» – керівник проектів і прог
рам О. Гарасевич.
Темою громадських консультацій
у місті, які тривали з 14 жовтня по
4 листопада, обрано оптимізацію
майбутньої міської схеми велоси
педного руху, що є одним із
завдань, передбачених Планом дій
зі сталого енергетичного розвитку
Вознесенська. Громадським консуль
таціям передувала інформаційна
кампанія на місцевому телебаченні
та в місцевій пресі.
Під час круглого столу було
представлено звіт із докладним
аналізом отриманих результатів, та
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відбулось зацікавлене обговорення
способів практичного вирішення
першочергових завдань із розвитку
міської веломережі, визначених за
підсумками консультацій. Приємною
несподіванкою стало повідомлення
про рішення місцевих підприємців
виділити кошти для того, щоб до
кінця року обладнати біля всіх шкіл
криті велостоянки.
Таким чином, круглий стіл не лише
підтвердив актуальність для гро
мади Вознесенська обраної теми
громадських консультацій, але й зас
відчив, що в місті вже існує та набирає
сил громадянське суспільство.
Первомайськ
15 листопада в Первомайську за
участю депутатів міської ради і
членів виконавчого комітету на чолі
з міським головою Л. Дромашко,
представників громадських органі
зацій і підприємців відбувся круг
лий стіл за підсумками міського Днів
сталої енергії, що завершився.
Одним із важливих пунктів програ
ми даного Тижня стали громадські

консультації стосовно схеми вста
новлення
додаткового
енерго
ефективного освітлення в місцях
пішохідних переходів і зупинок
громадського транспорту.
Консультації проводились з 9 по
12 листопада. Тему для них було
вибрано з огляду на те, що модер
нізація вуличного освітлення є
важливою складовою міського Пла
ну дій зі сталого енергетичного роз
витку та безпосередньо зачіпає
питання особистої безпеки кожного
мешканця.
Консультації проводились у різних
мікрорайонах міста, а в ринкові
дні теж біля Центрального ринку.
Отримані результати було проа
налізовано та враховано під час
опрацювання кінцевого варіанту
схеми додаткового освітлення.
Новоград-Волинський
25 листопада в рамках проведення
Днів сталої енергії у місті НовоградіВолинському» за участі заступни
ка міського голови Віктора Шалухі
на, працівників відділу підтримки
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муніципальних ініціатив та інве
стицій міської ради, працівників
управління житлово-комунального
господарства, енергозбереження та
комунальної власності міської ради,
керівників ОСББ міста та консуль
танта Асоціації «Енергоефективні
міста України» Віталія Волкова
відбулися
консультації
щодо
впровадження Плану Дій Сталого
Енергетичного
розвитку
міста
Новограда-Волинського.
Для аудиторії були представлені
презнтації
щодо
європейської
ініціатви із зберження клімату«Угода
мерів», а також обговорено хід
виконання заходів передбачених
ПДСЕР.
Серед ОСББ міста поширено анкети,
за допомогою яких буде проведено
«інвентаризацію» будівель, з’ясо
вано їх поточний стан та потребу в
термомодернізації. Зведена інфор
мація буде взята за основу при
оновлені ПДСЕР міста НовоградаВолинського.
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Прес-тур для журналістів
і семінар-практикум в
Долині.
У Долині в рамках впровадження
проекту Програми ЄС CoM-DeP, па
ралельно проходили два заходи,
спрямовані на обмін позитивним
досвідом утеплення багатоквартир
них житлових будинків - практичний
семінар для українських міст-підпи
сантів Угоди мерів і прес -тур для
представників регіональних та націо
нальних ЗМІ. Після прес-конференції
розпочав свою діяльність практичний
семінар. Зі словами привітання до
присутніх звернулися лідер Команди
Підтримки Програми ЄС CoM-DeP
Ян Едвін Ваандерс, мер Долини
Володимир Гаразд і представник
Агентства Держенергоефективності
України Роман Марецький. Після
офіційної частини з презентацією
“Демонстраційні проекти Угоди
мерів в Україні: від планування до
дії” виступив ключовий експерт Про
грами CoM-DeP Максим Верещак.
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Заступник мера Долини Володимир
Смолій детально розповів присутнім
про те, як ПДСЕР міста став ефектив
ним інструментом для залучення
інвестицій в Долину. Про практичні
аспекти покрокового впровадження
проекту CoM-DeP, складнощі і
рішеннях повідав учасникам семіна
ру керівник проекту Петро Корбут, а
комунікаційний менеджер проект
ної команди в Долині Сергій Гаргат
сфокусував увагу присутніх на
важливості комунікації як інструменту
для зміни стереотипного мислення
і мотивації громади. Після всіх
виступів учасники мали можливість
обговорити їх разом з експертами,
задавати питання і дискутувати на
теми, що містяться в доповідях.
Одночасно з цим, майже два де
сятка журналістів з національних і
регіональних ЗМІ отримали можли
вість на власні очі побачити резуль
тати впровадження проекту, від
відати недавно створений в рамках
проекту муніципальний Центр енер
гоаудиту, поговорити з безпосе
редніми виконавцями робіт з утеп
лення житлових будинків, і жителями

утеплених будинків, зокрема - з
керівником одного з місцевих ОСББ, а
також побачити інші об’єкти в Долині,
де була проведена комплексна
термомодернізація і впровадження
альтернативних джерел енергії.

Акції, до яких долучилася
Асоціація «Енергоефек
тивні міста України».
19 березня 2016 року о 20:30. Година Землі.
У суботу, 19 березня 2016 року, о
20:30 люди по всьому світі вимкнули
світло на одну годину, Годину Землі,
як символ стурбованості за майбутнє
Планети та єдності у бажанні
захистити природу.
Година Землі – це найбільший у світі
природоохоронний рух, започатко
ваний Всесвітнім фондом природи
WWF. Він заохочує сотні мільйонів
людей по всьому світу щось змінити
у своєму житті заради Планети. Цей
рух підтримують тисячі організацій,
компаній та урядів.
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16 квітня – День довкілля.
У суботу, 16 квітня, в межах відзна
чення Дня довкілля, який тради
ційно в Україні проходить у третю
суботу квітня, відбувається загально
українська весняна толока.
Головна мета свята — це підвищення
рівня свідомості українців у питаннях,
що стосуються охорони навколиш
нього природного середовища.
22 квітня – Міжнародний день
Землі
Щорічно, 22 квітня люди по всій
планеті відзначають День Землі.
Цей день став загальнолюдським
символічним святом любові та
турботи за наш спільний дім.
Саме 22 квітня в різних куточках
земної кулі небайдужі до екологічних
проблем люди проводять різні
яскраві і в той же час корисні заходи,
спрямовані на те, щоб у світі стало
більше чистоти і відповідальності.

середовища: очистити від сміття
прилягаючі території, висадити хоча
б одне дерево, відмовитися хоча б на
день від використання автомобіля.
11 листопада - Міжнародний день
енергозбереження
Основна мета свята – привернути
увагу влади та громадськості до
раціонального використання ре
сурсів та розвитку поновлюваних
джерел енергії. Економія енергії
дозволить знизити забруднення нав
колишнього середовища.
У міжнародний День енергозбе
реження в усіх країнах, де відзна
чається це свято, проходять заходи,
спрямовані на те, щоб проінфо
рмувати людей про способи енерго
збереження та існуючі поновлювані
джерела енергії, розповісти, чому
важливо економити енергію.

У цей день кожен мешканець планети
може зробити свій маленький внесок
у справу захисту навколишнього
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3. Захист енергетичних інтересів
громад на національному рівні
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Відносини у сфері енергозбере
ження та енергоефективності виз
начаються нормативно-правовими
актами, ухваленими ВРУ, органами
державного управління та місцевого
самоврядування. Відтак, бажаних
змін можна досягнути шляхом
долучення до законотворення.
Для цього, протягом 2016 року екс
перти Асоціації «Енергоефективні
міста України» брали активну участь
у профільних робочих групах з підго
товки нормативно-правових актів,
зокрема:
• Участь у роботі Громадської
ради при Держенергоефективності
(В.Гаразд)
• Участь у робочих засідан
нях Реанімаційного Пакету Реформ
(С.Павлюк)
• Організація та участь у під
готовці та проведенні засідань Клубу
мерів Львівської області
• Участь у круглих столах та
офіційних заходах щодо пропозицій
змін до чинного законодавства
та впровадження Директив ЄС в
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Україні, організованих Міністерством
регіонального розвитку, будівництва
та ЖКГ України (С.Павлюк)
• Заохочення міст щодо участі
в обговоренні проектів законів про
ЕСКО та про енергоефективність у
бюджетній сфері.
• Діяльність на постійній основі
представництва АЕМУ у Києві для
активізації роботи в національному
та міжнародному експертному сере
довищі в контексті вдосконалення
українського законодавства у сфері
енергоефективності (С.Павлюк).
З метою скорочення споживання
обсягу природного газу, впро
вадження сучасних енергоефек
тивних технологій, стимулювання
розвитку відновлюваних джерел
енергії та альтернативних видів
палива, надання якісних житловокомунальних послуг 2016 рік в
Україні став періодом інтенсивного
творення нової законодавчої бази:
• На виконання Державної цільо
вої економічної програми енер
гоефективності і розвитку сфери
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виробництва енергоносіїв із від
новлюваних джерел енергії та
альтернативних видів палива роз
роблено проект постанови Кабінету
Міністрів України “Про внесення змін
до постанов Кабінету Міністрів від 1
березня 2010 р. № 243 і від 17 жовтня
2011 р. № 1056” (щодо продовження
строку виконання Програми на 2017
рік). На 2017 рік для виконання
заходів Програми передбачено
фінансування з Державного бюджету
обсягом 432,44 млн гривень, в тому
числі 32,44 млн гривень за рахунок
спеціального фонду бюджету.
• З метою урегулювання пра
вових та організаційних засад
діяльності у сфері забезпечення
енергоефективності будівель та ім
плементації профільного законо
давства ЄС розроблено проект
Закону України “Про енергетичну
ефективність будівель”, який заре
єстровано у Верховній Раді Украї
ни (реєстраційний номер 4941). На
засіданні Комітету Верховної Ради
України з питань будівництва, місто
будування та житлово-комунального
господарства від 18 січня 2017 р.

рекомендовано Верховній Раді
України прийняти доопрацьовану
редакцію законопроекту (реєстра
ційний номер 4941-д) в першому
читанні за основу. В свою чергу, за
провадження системи сертифікації
енергоефективності будівель та
збільшення кількості будівель із
близьким до нульового споживанням
енергії здійснюватиметься після на
буття чинності Законом України “Про
енергетичну ефективність будівель”.
• Для запровадження прозоро
го механізму фінансування проектів,
спрямованих на скорочення обсягу
споживання енергії, Мінрегіоном
за підтримкою Уряду Федеративної
Республіки Німеччина та Пред
ставництва ООН в Україні розроб
лено проект Закону України “Про
Фонд енергоефективності”, який
подано для розгляду Верховній Раді
України (реєстраційний номер 5598)
та який за результатами засідання
Комітету Верховної Ради України з
питань будівництва, містобудування і
житлово-комунального господарства
рекомендовано прийняти за основу.
Також прийнято розпорядження
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Кабінету Міністрів України від 13
липня 2016 р. № 489 “Про схвалення
Концепції впровадження механізмів
стабільного фінансування заходів
з енергоефективності (створення
Фонду енергоефективності)”. Роз
роблено проект розпорядження
Кабінету Міністрів України “Про
затвердження плану заходів що
до реалізації Концепції впро
вадження механізмів стабільного
фінансування заходів з енерго
ефективності (створення Фонду
енергоефективності)”.
Особливіс
тю роботи зазначеного Фонду
має стати залучення до системи
фінансування
проектів
енерго
ефективності будинків субсидій на
житлово-комунальні послуги, які
отримують більш як 30 відсотків
домогосподарств. Передбачається,
що через цю структуру об’єднання
співвласників багатоквартирних бу
динків (ОСББ) зможуть залучити
кредити для встановлення інди
відуальних теплових пунктів та систем
обліку, заміни труб, вікон і вхідних
дверей, радіаторів, теплоізоля
ції фасадів, дахів та підвалів у
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багатоповерхових будинках, а інди
відуальні домогосподарства отри
мають можливість, крім іншого,
замінити газові котли на більш
ефективні.
• У межах виконання зав
дання щодо показника 80%-го
побудинкового обліку спожитих ре
сурсів (послуг) протягом 2016 року
забезпечувалось
супроводження
у Верховній Раді України проектів
Законів України “Про житловокомунальні послуги“ (реєстраційний
номер 1581-д) та “Про комерційний
облік комунальних послуг” (реєст
раційний номер 4901), якими
передбачено, що обладнання бу
динковими вузлами обліку наявних
будівель зобов’язаний провести
оператор відповідних зовнішніх
мереж у строк: нежитлових буді
вель – до 1 жовтня 2017 р.; житлових
будівель – до 1 жовтня 2018 року.
Зазначені законопроекти прийнято
Верховною Радою України в першому
читанні.
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Інституційний розвиток АЕМУ

Асоціація «Енергоефективні міста
України»
приділяється
велику
увагу інституційному розвитку, її
експертного та фахового потенціал,
зокрема через:
• Інформування міст України
щодо переваг членства в Асоціації
«Енергоефективні міста України»
через власні ресурси (сайт, Фейсбуксторінка АЕМУ) та зовнішні медіаресурси і партнерські мережі.
• Підготовку та внесення змін до
статуту АЕМУ у відповідності до нових
вимог законодавства, затвердження
цих змін на позачергових Загальних
зборах АЕМУ (Київ, 08.11.2016року)
та здійснення перереєстрації Статуту
Асоціації у Обласному управлінні
юстиції.
• Участь у вдосконаленні внут
рішніх політик АЕМУ та приведення їх
у відповідність до Стратегії та Статуту.
• Постійний пошук дієвих потен
ційних партнерів на національному
та міжнародному рівні для реалізації
стратегічних завдань Асоціації.
• Постійне підвищення професій
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ного рівня персоналу через участь у
навчальних семінарах, конференціях,
форумах, майстернях тощо.
• Регулярна участь у планових
заходах партнерських мереж та
організацій
• Пошук можливостей запрова
дження «енергетичного партнер
ства» між містами АЕМУ та партнер
ських мереж у країнах ЄС та Східного
Партнерства.
Представники Асоціації “Енергоефек
тивні міста України” у 2016 році взяли
участь у тренінгах та 2 навчальних
поїздках у Гданськ, та зокрема:
• у травні 5 членів команди взя
ли участь у навчальному візиті до
Гданська (Польща) під час якого озна
йомились із польським досвідом
проведення кампаній інформування
та консультування з громадою.
• у червні 4 член команди прой
шли навчання в рамках проекту
«Підвищення участі громадянсько
го суспільства в розробці та впро
вадженні політики і стратегії щодо
клімату й енергії в українських містах»
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Інституційний розвиток АЕМУ
та отримали теоретичні і практичні
навички
проведення
кампаній
інформування та консультування з
громадою щодо виконання добро
вільних зобов’язань Угоди мерів.
• у серпні 1 член команди
пройшов 8-денний курс практичного
тренінгу «Зелена архітектура: Проек
тування пасивних та енергозберіга
ючих екобудівель».

• у грудні 6 членів команди
спільно із представниками україн
ських міст та ГО із цих міст взяли
участь у навчальному візиті до
Гданська (Польща) під час якого озна
йомились із польським досвідом
проведення кампаній інформування
та консультування з громадою та
презентували досвід України.

25-річниці Незалежності України присвячується
25 серпня команда виконавчої ди
рекції Асоціації «Енергоефективні
міста України» здійснила сходження
на одну з наймальовничіших вер
шин Карпат – гору Пікуй, аби,
витративши чимало власної енергії,
вкотре спільно задекларувати,
що чверть століття сучасної історії
незалежності України – це 25 ро

ків боротьби за енергетичну не
залежність та впровадження полі
тик сталого енергетичного розвитку
в українських містах – справжніх
лідерах цієї боротьби.
Того дня міста, з якими ми пліч-опліч вже майже десять років були з
нами, як завше – НА ВИСОТІ !
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5. Публікації та відеоролики
АЕМУ
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Публікації АЕМУ
Протягом 2016 року АЕМУ видано:
2 Вісники про діяльність Асоціації

Протягом 2016 року АЕМУ підго
товлено :
5 відеороликів про результати
проекту Школа Енергії, про кон
ференцію АЕМУ у Луцьку в червні
2016 року, про секцію в рамках
Економічного Форуму, що проходив
у Львові в листопаді 2016 року.

Вісник 2016-1

Переглянути відеоролики можна на
нашому каналі в Youtube - Асоціація
«Енергоефективні міста України».
Вісник 2016-2
1 спеціалізований Вісник про
енергозберігаючі компанії

Вісник СПЕЦВИПУСК
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Заплановані проекти на 2017 рік

Угода мерів – Схід ІІ (CoM - East ІІ )
(кошти ЄС).
Термін реалізації – червень 2016року
- червень 2021 року.
Мета проекту: підтримка та залу
чення місцевих, регіональних орга
нів влади східного партнерства що
до впровадження політики сталого
енергетичного розвитку, зменшення
залежності від викопного палива,
покращення енергетичної безпеки
задля їхнього внеску та активної ролі
у пом’якшенні наслідків та адаптації
до зміни клімату.
Учасники проекту: міста-підписанти
України, Білорусії, Молдови, Вірменії,
Азербайджану та Грузії.
Заплановано досягнути наступних
результатів у 2017 році:
1. Організація та проведення серії
тренінгів у першій половині 2017 року
на теми: залучення фінансування на
реалізацію ПДСЕР, розробка Планів
дій сталого енергетичного розвитку
по клімату та енергії та підготовки
моніторингового звіту по стану
реалізації Плані дій.

2. Підтримка міст-підписантів Уго
ди мерів в Україні щодо реалізації
зобов’язань через вебінари, консу
льтації та зустрічі.
3. Співорганізація відкриття Євро
пейського тижня сталої енергії в
Україні.
Програма ЄС «Угода мерів - Демон
страційні проекти» (CoM-DeP)
(кошти ЄС).
Термін реалізації - червень 2014 –
червень 2018 роки.
Програма ЄС «Угода мерів - Демон
страційні проекти» (CoM-DeP) ство
рена 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
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Заплановані проекти на 2017 рік

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 Молдові
і Білорусі, по 1 в Грузії і Вірменії), в
яких задіяно 22 муніципалітети.
Серед українських міст учасниками
проекту виступають Конотоп, Гола
Пристань, Вознесенськ, Новово
линськ, Краматорськ, Славутич,
Самбір, Жовква, Мена, Долина,
Жмеринка.
Кожна лідируюча організація/місто
підписали з Єврокомісією грантові
угоди. Загальний запланований обсяг
фінансування грантів становить 14,2
млн.євро.
Команда
Підтримки
Програми
ЄС «Угода мерів - Демонстраційні
проекти» надає консультативну до
помогу проектам протягом всього
періоду їх впровадження шляхом
залучення до цього процесу власного
експертного потенціалу, проведення
тренінгів, вебінарів, постійного тех
нічного нагляду за виконуваними
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роботами.
Заплановано досягнути наступних
результатів у 2017 році:
1. Проведення інформаційних се
мінарів та прес-турів у м. Самборі,
Славутичі, Жовкві, Краматорську,
Жмеринці, Вознесенську та Голій
Пристані.
2. Надання постійної консульта
тивної допомоги технічними та ко
мунікаційними експертами, закон
трактованими АЕМУ.
3. Підтримка та щоденне інфор
маційне оновлення веб-секції і
Фейсбук-сторінки Програми CoMDeP.
Виконання проекту «Надання допо
моги місту-партнеру Рені Одеської
області з планування дій сталого
енергетичного розвитку (ПДСЕКР)
Термін реалізації – грудень 2016року
- липень 2017 року.
Мета проекту: розвиток потенціалу та
надання консультативної підтримки
місцевій владі міста Рені у виконання
зобов’язань Угоди мерів пов’язаних
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із підготовкою ПДСЕКР.
Учасники проекту: місто Рені Оде
ської області.
Заплановано досягнути наступних
результатів у 2017 році:
1. Консультування представників
міста Рені щодо розробки ПДСЕКР.
2. Тренінг з підготовки ПДСЕКР
для членів робочої групи у січні 2017
року.
3. Підготовка ПДСЕКР міста Рені
та презентації на спільній зустріч і в
травні 2017 року.
Проект «Польсько-Норвезька до
помога у покращенні енергоефек
тивності в містах України».
Проект фінансується в рамках фінан
сового механізму Європейської
економічної зони 2009-2017 та нор
везького фінансового механізму
2009-2017.
Термін реалізації - березень 2017р –
грудень 2017 року.
Заплановано досягнути наступних
результатів у 2017 році:
1. 3 навчальні візити для міст
України, з яких три міста-члени АЕМУ
– Вінниця, Тернопіль і Житомир,
а також Біла Церква і Коростень.
Заплановані два візити в Польшу
до міст побратимів, а також візит
в Норвегію до партнера проекту.
(квітень-червень 2017)

Церква, а також комплекту необхідної
документації для залучення коштів
приватного інвестора через механізм
ЕСКО. (травень-листопад 2017 року).
3. Розробка публікації з кращими
практиками українських та польських
міст у сфері енергоефективності.
4. Фінальна конференція для міст
(грудень 2017).
Проект «Підтримка підписантів
Угоди мерів в Білорусі» (кошти ЄС).
Термін реалізації червень 2017року червень 2019 року.
Мета проекту: розбудова потенціалу
неурядових організацій та органів
місцевого самоврядування Білорусії
щодо участі в Угоді мерів.
Учасники проекту: міста Білорусії.
Заплановано досягнути наступних
результатів у 2017 році:
1. Участь в навчальному візиті в
Німеччину у вересні 2017 року.
2. Проведення тренінгу по ор
ганізації Днів сталої енергії для
білоруських міст- підписантів Угоди
мерів у січні 2017 року.
3. Консультування білоруських
міст-підписантів Угоди мерів щодо
розробки ПДСЕКР.

2. Розробка ТЕО для відібраних
громадських будівель міста Біла
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7. План діяльності АЕМУ на
2017 рік
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План діяльності АЕМУ на 2017 рік
Стратегічна ціль 1. Запровадження
політики сталого енергетичного
розвитку (ПСЕР) у громадах України
• Участь у впровадженні міжна
родним консорціумом на чолі з з
«Енерджі Ситіз» проекту «Угода
мерів-Схід-2» (залучення та контрак
тування комунікаційних і технічних
короткотермінових експертів для
проведення тренінгів та виконання
поточних завдань проекту: 1112.05.2017 – тренінг з написання
ПДСЕРК; 23-24.05.2017 – тренінг з
фінансової підтримки впровадження
ПДСЕРК; червень 2017р. – тренінг
з моніторингу та оцінки ПДСЕР;
вересень 2017р. – тренінг для ко
ординаторів та структур підтримки
Угоди мерів)
• Участь у підготовці та про
веденні
міжнародного
Форуму
«Країни Вишеградської Групи – на
підтримку енергоефективності в
Україні» (Дніпро, 27-28.02.2017р.)
• Підготовка та подача заявки
спільно із Словацькою Асоціацією
Зовнішньої Політики щодо участі 5
українських міст у навчальній поїздці
до Словаччини для вивчення прак
тичного досвіду розробки та впро
вадження ПСЕР з метою розробки
власних стратегій (лютий 2017р.) з
наступним впровадженням проекту
(до грудня 2018р., в разі успіху
заявки)
• Участь у проекті МЕРП із
практики спільної розробки та
впровадження ПДСЕРК для м.Рені
Одеської обл.

• Розбудова потенціалу ОМС
Білорусі щодо участі впровадженні
Угоди мерів та ПСЕР (тренінги з
проведення кампаній з підвищення
обізнаності громадян, консуль
тування щодо підготовки ПДСЕРК)
• Регулярна участь у пошуку
грантових конкурсів для міст АЕМУ із
впровадження заходів, що сприяють
реалізації їхніх стратегій сталого
енергетичного розвитку, анонсу
вання можливостей підготовки та
подачі відповідних заявок, співучасть
та консультування щодо їх подачі.
• Регулярні виступи на між
народних та національних заходах
(конференціях партнерів, форумах
з енергоефективності та відновних
джерел енергії, офіційних заходів
партнерських ініціатив та проектів
тощо) з презентаціями про Угоду
мерів та АЕМУ як офіційну націо
нальну Структуру підтримки УМ в
Україні
Стратегічна ціль 2. Зміна свідомості
громад щодо культури споживання
енергії
• Робота на постійній основі
як національного експерта з
комунікації Програми ЄС «Угода
мерів - Демонстраційні проекти»,
яка передбачає постійне наповнення
інформаційними матеріалами субсекції Програми на веб-сторінці
АЕМУ,
Фейсбук-сторінці
Прог
рами та її групи на Фейсбуку
стосовно відновних джерел енергії,
ефективного використання тради
ційних енергоресурсів та успіхів
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План діяльності АЕМУ на 2017 рік
у впровадженні ПДСЕР містамиучасниками Програми. проекти
Програми.
• Участь у тренінгах, пресконференції (Херсон, травень 2017р.)
та заключному заході «Енергетичний
табір» (Славьке, 25-29.06.2017р.)
• Співучасть в організації, про
веденні та виступи на регіональних
та
національних
конференціях
та форумах з питань підвищен
ня обізнаності громад стосовно
енергоефективності,
збереження
довкілля та клімату, використання
відновних джерел та Угоди мерів в
Україні
• Участь у підготовці та прове
денні інформаційних семінарів та
прес-турів щодо впровадження
демонстраційних проектів в рам
ках Програми ЄС «Угода мерівДемонстраційні проекти» у м.
Самборі, Славутичі, Краматорську,
Жовкві, Жмеринці, Вознесенську,
Голій Пристані, Нововолинську та
Конотопі.
• Участь в організації медіа-івен
тів за участю міських голів міст-членів
АЕМУ щодо досвіду у впровадженні
Угоди мерів та локальних програм з
енергоефективності
• Підготовка та подача проміжн
го описового звіту про комунікаційну
роботу для Єврокомісії в рамках
виконання Програми ЄС «Угода
мерів - Демонстраційні проекти»
(червень 2017р.).
• Виступ на панельній дискусії
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щодо впровадження Угоди мерів у
країнах ЄС та Східного Партнерства
в рамках ХІ Енергетичної конференції
країн Центральної Європи (Брати
слава, 30.11-01.12.2017р.)
• Участь в організації та прове
денні навчального семінару із
впровадження Європейської Енер
гетичної відзнаки у Житомирі
(22.03.2017)
• Постійна промоція проведення
Днів Сталої Енергії у містах-підпи
сантах Угоди мерів на міжнародних
та національних заходах, участь у
Днях і тижнях сталої енергії у містах
АЕМУ
• Регулярні консультації із ке
рівництвом профільного сектора
Делегації ЄС в Україні та іншими
міжнародними партнерами щодо
інтенсифікації та синхронізації кому
нікаційної роботи у містах щодо
підвищення обізнаності громадян
у царині енергоефективності та
ініціатив і проектів, які діють у їхніх
містах і спрямовані на досягнення
свідомого та ощадливого ставлення
до енергоресурсів.
Стратегічна ціль 3. Захист
енергетичних інтересів громад на
національному рівні
• Участь у роботі Громадської
ради при Держенергоефективності
(В.Гаразд)
• Участь у робочих засіданнях
Реанімаційного Пакету Реформ
(С.Павлюк)
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• Організація та участь у підго
товці та проведенні засідань Клубу
мерів Львівської області

ційних партнерів на національному
та міжнародному рівні для реалізації
стратегічних завдань Асоціації.

• Участь у круглих столах та
офіційних заходах щодо пропозицій
змін до чинного законодавства та
впровадження Директив ЄС в Украї
ні, організованих Міністерством
регіонального розвитку, будівництва
та ЖКГ України (С.Павлюк)

• Постійне підвищення профе
сійного рівня персоналу через участь
у навчальних семінарах, конфе
ренціях, форумах, майстернях тощо.

• Діяльність на постійній
основі представництва АЕМУ у
Києві для активізації роботи в
національному та міжнародному
експертному середовищі в кон
тексті вдосконалення українського
законодавства у сфері енерго
ефективності (С.Павлюк)

• Регулярна участь у планових
заходах партнерських мереж та орга
нізацій
• Пошук можливостей запровад
ження «енергетичного партнерства»
між містами АЕМУ та партнерських
мереж у країнах ЄС та Східного
Партнерства, в т.ч. через участь у т.зв.
твінінгових проектах

Стратегічна ціль 4. Інституційний
розвиток АЕМУ, її експертного та
фахового потенціалу
• Інформування міст України
щодо переваг членства в Асоціації
«Енергоефективні міста України»
через власні ресурси (сайт АЕМУ,
Фейсбук-сторінка Асоціації) та зов
нішні медіа-ресурси і партнерські
мережі.
• Участь у вдосконаленні та
поступовому впровадженні всіх
внутрішніх політик АЕМУ у відпо
відності до Стратегії та Статуту.
• Формування кадрового резер
ву із фахівців з партнерських проек
тів, випускників ВНЗ та ін. на основі
фахових критеріїв відбору
• Постійний пошук дієвих потен
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8. Фінансовий звіт про
надходження
та витрачання коштів у 2016 році
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Фінансовий звіт
Надходження ресурсів
Сума, грн.

Вид надходжень
Вступні та членські внески
Цільове фінансування
Пасивні доходи
Разом

511 000,00
10 794 451,75
86 175,67
11 391 627,42

Рис. 1. Розподіл джерел надходжень ресурсів

Рис. 2. Загалом надходження по роках
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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
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Міська рада
Камянець- Подільська міська рада
Славутичська міська рада
Бердянська міська рада
Долинська міська рада
Хмільницька міська рада
Луцька міська рада
Бахмутська міська рада
Ковельська міська рада
Вознесенська міська рада
Первомайська міська рада
Жмеринська міська рада
Херсонська міська рада
Новоград- Волинська міська рада
Славутська міська рада
Вінницька міська рада
Миргородська міська рада
Нововолинська міська рада
Криворіжська міська рада
Южноукраїнська міська рада
Черкаська міська рада
Коломийська міська рада
Тернопільська міська рада
Рівненська міська рада
Теплодарська міська рада
Козятинська міська рада
Новояворівська міська рада
Тячівська міська рада
Українська міська рада
Кузнєцовська міська рада
Голопристанська міська рада
Менська міська рада
Сватівська міська рада
Конотопська міська рада
Тульчинська міська рада
Запорізька міська рада
Жовківська міська рада
Баштанська міська рада
Чортківська міська рада
Чугуївська міська рада
Пологівська міська рада
Гадяцька міська рада
Ізмаїлська міська рада
Сумська міська рада
Волноваська міська рада
Кременецька міська рада

Таблиця 1. Членські внески по містах
Вид внесків
Сума, грн.
Членський внесок
8 000,00
Членський внесок
2 000,00
Членський внесок
10 000,00
Членський внесок
2 000,00
Членський внесок
2 000,00
Членський внесок
18 000,00
Членський внесок
6 000,00
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
8 000,00
Членський внесок
30 000,00
Членський внесок
4 000,00
Членський внесок
4 000,00
Членський внесок
50 000,00
Членський внесок
4 000,00
Членський внесок
22 000,00
Членський внесок
4 000,00
Членський внесок
31 500,00
Членський внесок
20 000,00
Членський внесок
2 000,00
Членський внесок
2 000,00
Членський внесок
2 000,00
Членський внесок
2 000,00
Членський внесок
2 000,00
Членський внесок
4 000,00
Членський внесок
2 000,00
Членський внесок
2 000,00
Членський внесок
2 000,00
Членський внесок
8 000,00
Членський внесок
2 000,00
Членський внесок
60 000,00
Вступний та членський внесок
6 000,00
Вступний та членський внесок
5 500,00
Вступний та членський внесок
5 500,00
Вступний та членський внесок
5 500,00
Вступний та членський внесок
5 000,00
Вступний та членський внесок
5 000,00
Вступний та членський внесок
7 000,00
Вступний та членський внесок
15 000,00
Вступний та членський внесок
5 000,00
Вступний та членський внесок
9 000,00
1
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Фінансовий звіт
№ з/п
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Міська рада
Дубенська міська рада
Обухівська міська рада
Гніваньська міська рада
Овручська міська рада
Сосницька міська рада
Житомирська міська рада
Баранівська міська рада
Вугледарська міська рада
Канівська міська рада
Карлівська міська рада
Хотинська міська рада
Вижницька міська рада
Недобоївська міська рада
Разом

Вид внесків
Вступні внески
Членські внески
Разом

Вид внесків
Вступний та членський внесок
Вступний та членський внесок
Вступний та членський внесок
Вступний та членський внесок
Вступний та членський внесок
Вступний та членський внесок
Вступний та членський внесок
Вступний та членський внесок
Вступний та членський внесок
Вступний та членський внесок
Вступний та членський внесок
Вступний та членський внесок
Вступний та членський внесок

Сума, грн.
5 000,00
5 000,00
5 000,00
4 500,00
6 000,00
9 500,00
5 000,00
4 500,00
9 000,00
4 500,00
6 000,00
5 000,00
8 000,00
511 000

Таблиця 2. Розподіл внесків за видами
Кількість міст
Сума, грн.
3
92 000
20
419 000
511 000

Рис 3. Сума надходжень вступних та членських внесків
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Фінансовий звіт
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

2016
72

9

12

14

15

20

19

20

36

58

119388

106688

139000

177000

235400

216300

214987

411000

511 000

36000

8000

12000

28 000

8000

11000

8000

48000

92 000

83388

98688

127000

149000

227400

205300

206987

363000

419 000

Рис 4. Чисельність міст-членів, котрі сплатили внески
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Фінансовий звіт
Назва проекту

Таблиця 4. Надходження за проектами
Донор
Сума, грн.
%

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
Школа енергії
Поширення інструменту TRACE 2.0
Підтримка ініціативи Угода мерів в Білорусії
Управління галузями пов’язаними з енергією в місцевих
органах влади
Разом

EU
EU
EU

4 820 337
279 755
2 810 570

44,66
2,59
26,04

USAID

24 000

24

GIZ
WB
ЄС
ЄС

1 547 216
506 257
130 862
675 455

14,33
4, 69
1,21

10 794 452

Рис 5. Надходження за проектами
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Фінансовий звіт
Структура витрат
Назва витрат
Адміністративні видатки
Програмні видатки
Разом

Сума, грн.

За 2015 рік

1 559 242
7 536 460

9 095 702

%
17,14%
82,86%
100

Рис 6. Розподіл видатків Асоціації
Таблиця 5. Баланс фінансових результатів
Сальдо на р/р станом на 01.01.2016
Прихід коштів за 2016 рік

259 629,34
11 391 627,42

Видатки за 2016 рік

9 095 702,45

Кошти на р/р на 31.12.2016 р

2 520 606,47

5
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Фінансовий звіт
Статті видатків

Таблиця 6. Розподіл адміністративних видатків
Сума, грн.
%

Витрати на зарплату, соціальні нарахування та
податки
Зарплата виплачена штатним працівникам
ЄСВ, ПДФО, ВЗ
зарплата зовнішнім експертів
Витрати на відрядження
Витрати на 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
Витрати на програмну діяльність
Підготовка та друк матеріалів
Проведення семінарів та конференцій
Витрати на партнерів згідно грантових договорів
Дні енергії
Разом

849 996
130 396,52
67 508,76
652 090,91
43 943
665 303
17 218,96
40 864,80
192 152,75
15 244,00
1 990,00
9 680,95
10 546
324 758
52 848
0
0
0
0
0
1 559 243

54,51%

2,82%
42,67%

0,00%

Рис. 7. Адміністративні видатки
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Фінансовий звіт
Статті видатків

Таблиця 7. Розподіл програмних видатків
Сума, грн.
%

Витрати на зарплату, соціальні нарахування та
податки
Зарплата виплачена штатним працівникам
ЄСВ, ПДФО, ВЗ
зарплата зовнішнім експертів
Витрати на відрядження
Витрати на програмну діяльність
Підготовка та друк матеріалів
Проведення семінарів та конференцій
Витрати на партнерів згідно грантових договорів

3 480 129

46,18%

0,00
0,00
3 480 129,49
1 054 638
3 001 692

13,99%
39,83%

47 420,00
2 152 408,27
462 147,19
339 716,93
7 536 460

Дні енергії
Разом

Рис. 7. Програмні видатки

7

76

Асоціація «Енергоефективні міста України» – Річний звіт 2016

Фінансовий звіт
Фінансовий план на 2017 рік
Таблиця 8. Планові надходження ресурсів
Джерела надходження коштів
Вступні та членські внески
Цільове фінансування, в т.ч.
Угода мерів – Схід (EU)
Підтримка ініціативи Угода мерів в
Білорусії(EU)
Угода мерів - Демонстраційні проекти
(EU)
Польсько-норвезька допомога у
покращенні стану енергоефективності в
Україні
Школа Енергії (GIZ)
Розбудова потенціалу міста Рені (USAID)
Інші проекти
Разом

Сума, грн.
880 000
8 184 836
1 170 237
197 384

%
9,71%
90,29%

5 220 000
102 810
1 164 955
179 000
150 000
9 064 836

Рис. Прогноз надходжень на 2017 рік

Рис. 9. Розподіл надходжень цільового фінансування на 2017р.
8
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Фінансовий звіт
Розподіл планових витрат
Адміністративні витрати
Програмні витрати

Сума, грн.
1 919 629
7 145 207

Разом

9 064 836

Таблиця 9. Планові витрати
%
20
80

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

Сума, грн.
892 496

%
46,49

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

131 830
665 303
50 000
130 000
30 000
20 000
1 919 629

6,87
34,66
2,60
6,77
1,56
1,04

Рис. 10. Прогноз адміністративних видатків на 2017р.
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