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Вітальне слово
Дорогі Колеги!
Минув ще один рік напруженої праці. Як і три
попередні, він пройшов для нашої країни під зна
ком окупації та війни на сході, складних політичних
і економічних процесів на зовнішній та внутрішній
аренах. Однак, незважаючи на виклики і проблеми,
окремі відчутні зміни додають оптимізму і віри у
те, що реформи йдуть у правильному напрямку та
мають незворотній характер.
У 2017 році Україна досягла значних результатів
на шляху імплементації директив ЄС у сфері енергоефективності. Громади
та суспільство активно беруть участь у процесі реформ: моніторинг, аналіз,
розробка законопроектів та підзаконних актів, впровадження політик
сталого енергетичного розвитку на місцях. Більш того, багато українських
міст впевнено доводять, що стала енергетична політика може і повинна
бути реалізована на місцевому рівні, забезпечуючи очевидні економічні та
екологічні переваги як для громад в цілому, так і для кожного громадянина
на персональному рівні.
Завдяки синхронізації зусиль законодавчої та виконавчої гілок влади,
експертного потенціалу, громадського сектору та проектів технічної допо
моги, прийнято низку законів для регулювання сектору енергоефектив
ності, націлених на впровадження міжнародних норм щодо енергетичної
ефективності та сертифікації будівель, системи організації комерційного
обліку споживання різних видів енергії, вимог до державних закупівель
енергосервісних послуг, організації ринку житлово-комунальних послуг, а
також налагодження роботи Фонду енергоефективності, який надаватиме
фінансову підтримку проектам з енергомодернізації будівель у житловому
секторі. Саме ці надважливі системні кроки є основою для побудови страте
гій громад-членів Асоціації «Енергоефективні міста України» та підписантів
Угоди мерів.
Команда Виконавчої дирекції АЕМУ доклала чималих зусиль для допо
моги містам-членам у підвищенні рівня енергоефективності, безпеки та
комфорту їхніх громад. Окрім залучення значної кількості їх до впровад
ження міжнародних проектів і програм – «Угода мерів-Схід II», «Угода ме
рів – Демонстраційні проекти», «Енергоефективне врядування в Україні»,
«Школа енергії 2.0», «Польсько-норвезька допомога у покращені стану
енергоефективності в Україні» та ін. – експерти та працівники АЕМУ надавали
допомогу у консультуванні, управлінні проектами та організації та проведенні
інформаційно-просвітницьких кампаній. Вони долучилися до підготовки
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Вітальне слово
пропозицій щодо внесення змін та доповнень до чинного законодавства
(шляхом участі у роботі Реанімаційного Пакету Реформ), інтенсивно спів
працювали з міжнародними профільними 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.
У листопаді 2017р. відбулися позачергові Загальні Збори АЕМУ. Їх було про
ведено згідно з рішенням Правління АЕМУ від 12 жовтня 2017 року, яким
підтверджено висновки Конкурсної Комісії з відбору Святослава Павлюка
на посаду виконавчого директора АЕМУ. Слід зазначити, що уперше з часів
заснування Асоціації відбувся відкритий конкурс на цю посаду, у якому взяли
участь десять кандидатів, у тому числі й з-за кордону.
У звіті детально описано результати діяльності АЕМУ упродовж 2017 року.
Одним із яскравих доказів того, що ця робота користується неабияким
практичним інтересом в Україні, може слугувати той факт, що за підзвітний
період до Асоціації вступило ще 10 українських громад!
Переконаний, що завдяки цілеспрямованій та ефективній діяльності Асо
ціації «Енергоефективні міста України» наші міста зможуть забезпечити своїм
громадам сталість енергетичного розвитку, а з ним - гідне сьогодення та
упевнене майбутнє!
Слава Україні!
Володимир Гаразд,
Президент АЕМУ, міський голова Долини
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Міста-члени АЕМУ
1. Львів
2. Кам’янець-Подільський
3. Бердянськ
4. Славутич
5. Долина
6. Хмільник
7. Бахмут
8. Луцьк
9. Ковель
10. Вознесенськ
11. Жмеринка
12. Первомайськ
13. Славута
14. Херсон
15. Новоград-Волинський
16. Івано-Франківськ
17. Миргород
18. Вінниця
19. Нововолинськ
20. Алчевськ*
21. Кривий Ріг
22. Южноукраїнськ
23. Черкаси
24. Бурштин
25. Коломия
26. Теплодар
27. Тернопіль
28. Рівне
29. Козятин
30. Бібрка
31. Хрустальний*
32. Новояворівськ
33. Тячів
34. Ровеньки*
35. Українка
36. Рогатин
37. Вараш
38. Гола Пристань
39. Мена
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40. Сватове
41. Конотоп
42. Краматорськ
43. Тульчин
44. Запоріжжя
45. Жовква
46. смт.Глибока
47. Баштанка
48. Чортків
49. Чугуїв
50. Пологи
51. Ізмаїл
52. Гадяч
53. Суми
54. Волноваха
55. Гнівань
56. Дубно
57. Кременець
58. Обухів
59. Овруч
60. Сосниця
61. Житомир
62. Баранівка
63. Вугледар
64. Канів
65. Карлівка
66. Хотин
67. Вижниця
68. Недобоївці
69. Броди
70. Калуш
71. Лубни
72. Ніжин
73. Тетіїів
74. Новогродівка
75. Кременчук
76. Березань
77. Володимирець
78. Мерефа

Очікують на
затвердження
Загальними Зборами:
1. Глухів
2. Тростянець
3. Олешки
4. Шпиків
5. Василівка
6. Бар
7. Біла Церква

*міста на тимчасово окупованій території
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Керівництво
Президент Асоціації
Гаразд Володимир Степанович - міський голова Долини
Віце-президенти Асоціації
1. Соломаха Сергій Павлович - міський голова Миргорода
2. Моргунов Сергій Анатолійович- міський голова Вінниці
Виконавчий директор Асоціації
Павлюк Святослав Костянтинович
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. Моргунов Сергій Анатолійович (Віце-президент Асоціації, міський голова
м. Вінниця) – за посадою
4. Павлюк Святослав Костянтинович (Виконавчий директор Асоціації) – за
посадою
5. Дромашко Людмила Григорівна (міський голова м. Первомайськ)
6. Сімашкевич Михайло Євстафійович (міський голова м. Кам’янця - Поділь
ського)
7. Моргунов Сергій Анатолійович (міський голова м. Вінниця)
Ревізійна комісія Асоціації у складі 3 осіб
1. Луков Віталій Дмитрович (міський голова м. Вознесенськ) – голова
2. Фомічев Юрій Кирилович (міський голова м. Славутич)
3. Вихопень Петро Богданович (міський голова м. Жовква)
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Місія АЕМУ
Асоціація «Енергоефективні міста України»–
добровільне об’єднання органів місцевого
самоврядування, створена для підвищення
якості життя громад, забезпечення їх стало
го енергетичного розвитку та захисту клі
мату і довкілля шляхом зміни громадсь
кої свідомості, впровадження ефективних
систем управління енергоресурсами, роз
будови місцевого потенціалу, пошуку ін
новаційних енергетичних рішень та впро
вадження найкращих світових практик у
царині енергоефективності.

Географія АЕМУ
78 міст- членів АЕМУ, в тому числі 10 міст приєдналось у
2017 році (міста: Калуш – 66,5 тис. осіб, Броди– 23,7 тис.
осіб, Лубни– 45,8 тис. осіб, Новогродівка– 14,9 тис. осіб,
Кременчук– 224,9 тис. осіб, Ніжин– 70,4 тис. осіб, Тетіїв–
13,5 тис. осіб, Березань – 16,5 тис. осіб, Володимирець
– 8,7 тис. осіб, Мерефа– 22,2 тис. осіб).
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Глибока

Тячів Коломия

Ізмаїл

Тульчин
Хотин
Недобоївці

Кременчук

Теплодар

Тростянець
Чугуїв
Сватове
Мерефа
Бахмут
Краматорськ
Алчевськ
Новогродівка
Хрустальний
Вугледар
Ровеньки

Олешки
Гола Пристань

Бердянськ

Василівка
Пологи

Запоріжжя
Волноваха
Кривий Ріг

Херсон

Первомайськ
Южноукраїнськ
Баштанка
Вознесенськ

Івано-Франківськ Вижниця Кам’янець-Подільський

Славутич Сосниця
Ковель
Вараш
Глухів
Нововолинськ
Мена
Володимирець
Овруч
Конотоп
Луцьк
Новоград-Волинський
Рівне
Ніжин Суми
Жовква Броди Дубно Славута Житомир
Біла Церква
Гадяч
Львів Бібрка Кременець Баранівка
Українка
Миргород
Козятин
Березань
Новояворівськ
Тернопіль Хмільник
Обухів
Лубни
Тетіїв
Рогатин
Чортків
Канів Карлівка
Вінниця
Бурштин Жмеринка
Гнівань Шпиків Черкаси
Долина Калуш
Бар

Ми на карті України
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Стратегічні цілі діяльності AEМУ

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ АЕМУ

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

2. Зміна свідомості громад щодо куль
тури споживання енергії

3. Захист енергетичних інтересів гро
мад 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 в українських містах протягом 2017 року
Асоціація «Енергоефективні масті України» продовжила реалізацію ряду
міжнародних проектів, зокрема:
1. Угода мерів – Схід, CoM-East (кошти ЄС). Термін реалізації – 2016 – 2020
роки.
2. Програма ЄС «Угода мерів - Демонстраційні проекти», СoM-DeP (кошти
ЄС). Термін реалізації – 2014 – 2018 роки.
3. Підтримка ініціативи Угода мерів в Білорусі, Strong-CoM (кошти ЄС) Термін
реалізації – 2016 – 2019 роки.
4. Школа Енергії 2.0 (GIZ, кошти Федерального міністерства довкілля,
охорони природи, будівництва та безпеки ядерних реакторів Німеччини).
Термін реалізації - 2017 рік.
5. Надання допомоги місту-партнеру Рені, Одеської області з планування дій
сталого енергетичного розвитку та клімату (ПДСЕРК) (кошти USAID). Термін
реалізації – 2017 рік.
6. Польсько-норвезька допомога у покращені стану енергоефективності в
Україні (кошти Фінансового механізму Європейської економічної зони на
2009-2014 рр. і Норвезького фінансового механізму на 2009-2014 рр.).
Термін реалізації – 2017 – 2018 роки.
7. Енергоефективне врядування в Україні (кошти Міжнародного Вишег
радського Фонду). Термін реалізації – 2017 – 2018 роки.
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CoM-East II

Угода мерів – Схід ІІ
(CoM-East ІІ) (кошти ЄС)
Термін реалізації - 06.201606.2020 роки
Угода мерів – Схід: Україна
Угода мерів щодо клімату та енергії
- наймаcштабніша в світі ініціатива
Європейського Союзу щодо клімату
та енергії на локальних територіях,
які беруть на себе добровільні
зобов’язання підвищувати енерго
ефективність, нарощувати викорис
тання відновлювальних джерел
енергії та впроваджувати заходи з
адаптації клімату на своїх територіях
Слідуючи цим зобов’язанням під
писанти Угоди прагнуть скоротити
власні викиди СО2 щонайменше на
20% до 2020 року та на 30% до 2030
року, сприяючи, таким чином, роз
витку екологічно орієнтованої еко
номіки та підвищенню якості життя.
Угода мерів – Схід (CoM East) – це
проект, який фінансується Євро
пейським Союзом і територіально
покриває наступні країни Східного

партнерства: Вірменія, Азербайджан,
Білорусь, Грузія, Молдова та Україна.
Україна*
Загальна кількість міст-підписантів:
169.
74 міста зобов’язалися скоротити
викиди СО2 на 20% до 2020 року.
95 міст зобов’язалися скоротити
викиди СО2 на 30% до 2030 року.
Населення: 14,87 млн – кожен третій
мешканець України живе у містахпідписантах Угоди (35% від загальної
кількості населення).
Затверджені Плани дій зі сталого
енергетичного розвитку та клімату:
82.
Національний координатор Угоди
Мерів в Україні: Міністерство регіо
нального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства
України.
Територіальні координатори Угоди
Мерів в Україні:
Чернігівська ОДА, Дніпропетровська
ОР, Донецька ОДА, Харківська ОР,
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Херсонська ОДА, Київська ОДА,
Львівська ОДА, Полтавська ОДА,
Вінницька ОДА, Волинська ОДА
Структури підтримки Угоди Мерів:
Асоціація «Енергоефективні міста
України»

міст підписантів УМ.
• 14 червня у Львові проведено
тренінг по моніторингу ПДСЕРК
для міст-підписантів УМ.

• Упродовж 6-7 грудня у Миргоро
ді відбувався семінар-майстерня
Національний експерт в Україні - Окса-
проекту ЄС «Угода мерів Схід» для
на Кисіль (oksana.kysil@eumayors.eu)
представників українських ЗМІ.
Досягнуті результати у 2017 році:
Робочий пакет
потенціалу

№1.

Розбудова

• 11-12 травня у Львові відбувся
тренінг для підписантів щодо на
писання ПДСЕРК.
• 23-24 травня в Києві для великих
та середніх міст-підписантів Угоди
мерів організовано та проведено
семінар “Фінансові аспекти реалі
зації ПДСЕРК”.
• 6-7 червня в Києві для малих
міст-підписантів Угоди мерів про
ведено семінар “Фінансові аспек
ти реалізації ПДСЕРК”.
• 8 червня в Києві проведено тре
нінг по моніторингу ПДСЕРК для
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• Проведено опитування міст під
писантів щодо потреби у про
веденні тематичних навчань.
Робочий пакет №2. Центральний
та національні служби підтримки
• Надання технічних консультацій
містам УМ в основному щодо ко
ригування ПДСЕРК на вимогу JRC
та розробка ПДСЕРК (256 запитів
від українських підписантів).
Робочий пакет №3. Співпраця з
зацікавленими сторонами
• Розроблено концепцію Муніци
пальної платформи Угоди мерів в
Україні.
• 27 лютого в Дніпрі відбувся семі
нар “Промоція енергоефектив
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ності в Україні”.

перед невеликими (до 200 тис.
населення) містами - підписанта
• 4 квітня в Миколаєві відбувся
ми загальноєвропейської ініціативи
круглий стіл щодо сталого енерге
«Угода мерів» в країнах Східного
тичного розвитку міста.
партнерства в контексті відсутності
• 31 травня 2017р в Кам’янці-Поді або неналежного рівня власного тех
льському відбувся семінар Demo нічного та фінансового потенціалу
UkrainaDH щодо досвіду проектів для впровадження Планів дій стало
модернізації центральної системи го енергетичного розвитку (ПДСЕР).
опалення.
Програма фінансується Європейсь
• 17 липня відбулася робоча зустріч ким Союзом та надає підтримку 22
в Одеській міській раді з Де Підписантам з країн Східного парт
легацією ЄС щодо впровадження нерства у процесі реалізації ПДСЕРК.
ПДСЕР міста.
В Україні впроваджуються 11 де
Офіс проекту «Угода мерів – Схід» монстраційних проектів у містах
в Україні
Вознесенськ, Гола Пристань, Долина,
вул. Прорізна, 10, офіс 66, Київ Жмеринка, Жовква, Конотоп, Кра
01034, Україна
маторськ, Мена, Нововолинськ, Сам
Тел./факс +380 44 278 03 13
бір, Славутич.
http://www.com-east.eu/
Проекти спрямовані на: впрова
дження енергоефективного вулич
CoM-DеP (кошти ЄС)
ного освітлення, модернізацію гро
Термін реалізації - 2014 -2018
мадського транспорту, модернізацію
роки
систем теплопостачання, термомо
дернізацію будівель.
Програма ЄС «Угода мерів - Де
монстраційні проекти» створена Кожним містом підписано з Євро
на рівні Європейської Комісії, як пейською Комісією грантові угоди.
відповідь на виклики, що стоять
Річний звіт 2017 – Асоціація «Енергоефективні міста України»
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Загальний запланований обсяг фі
нансування грантів в Україні стано
вить 8,2 млн. євро.
Стан реалізації проектів у 2017 році:
кращі практики енергоефективних
проектів в Україні.
Скорочення енергоспоживання та
викидів СО2 в житловому секторі
міста Долина, розмір гранту 772 579 євро.
У 2017 році майже повністю
завершено роботи по будинках II-ї
черги (тобто тих, які подавалися
на загальнонаціональний тендер).
Це, зокрема, житлові будинки по
проспекту Незалежності, 17, по
вул. Б.Хмельницького, 21-А і по вул.
Грушевського, 26-В.
Станом на 2017 рік повністю утеп
лені фасади будинків по вул.Грушев
ського, 19 і вул.Пушкіна, 7; по вул.
Облески, 2 фасад утеплений на 70%,
а цоколь вже до цього був утеплений
самим ОСББ; будинок по вул.По
луванки, 30 все ще в процесі робіт
з утеплення фасаду, а утеплення
цоколя заплановано на наступний
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рік; утеплені цоколі будинків по
вул.Пушкіна, 9 і 10, а також майже
повністю - в будинку по вул.Гру
шевського, 20; почалися роботи в
будинку по вул.Пушкіна, 6.
Підвищення енергоефективності
будівель навчальних закладів в м.
Конотоп, розмір гранту - 400 000
євро.
Реконструкція садка здійснюється
комплексно, на кінець року повністю
замінені вікна та виконані штукатурні
роботи по відкосах, завершується
монтаж металочерепиці і підшивки
покрівлі, облаштування жолобів для
відведення дощової води, повністю
утеплені 8 фасадів з 12. Встановлення
сучасної системи рекуперації було
завершальним етапом робіт по
реконструкції дитячого садка №10
«Ялинка», які були заплановані на
2017 рік.
Для повної готовності об'єкту в
2018 році буде утеплений цоколь і 4
фасади з 12 існуючих.
Після досить тривалого розгляду
державною експертизою погоджено
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проектно-кошторисну документацію
з реконструкції будівлі міської гім
назії. Наступні кроки - тендерні
процедури і виконання будівельних
робіт.
Муніципальні партнерства для
підвищення енергоефективності в
містах Самбір та Жовква, розмір
гранту – 699 788,91 євро.
Після закінчення робіт з монтажу
декоративного підсвічування на
будівлі Церкви Різдва Пресвятої
Богородиці в Самборі, які увійшли
в завершальну фазу, учасникам
проекту залишиться всього один
об'єкт, який поставить фінальну
крапку в цьому дуже важливому для
міста проекті. Останнім об'єктом
стане міська Ратуша.
На кінець року вже закінчені всі
роботи з модернізації загальної
мережі вуличного освітлення. За
результатами реалізації проекту
замінено приблизно 27% загальної
мережі вуличного освітлення і
50%
освітлювальних
приладів.
Зокрема, замінено понад 25 км
електромережі, старі світильники

замінені на світлодіодні. Крім цього,
замінені щити живлення вуличного
освітлення на шафи управління
вуличним освітленням.
Реалізація першого етапу проце
су модернізації муніципальної ко
тельні та системи центрального
опалення у місті Жовква, розмір
гранту - 688 000 євро.
Успішна реалізація проекту з дот
риманням європейських стандартів
неодмінно дає відповідний ефект.
Вже в листопаді, завдяки впровад
женню енергоефективних заходів
привели до економії теплової енер
гії на 60,2% і електричної енергії на
10,1% в порівнянні з аналогічним
періодом попередніх років.
Але найголовніше: діти в садочку
перебувають в комфортних і здо
рових умов, що є найголовнішим
кінцевою метою Угоди мерів.
У кінці жовтня експерти і коман
да проекту відвідали дошкільний
навчальний
заклад
№2,
де
завершено роботи з реконструкції
з впровадженням енергозберігаю
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чих технологій, а також комунальні
будинки, де встановлені індиві
дуальні теплові пункти. За даними
команди проекту, економія енерго
ресурсів уже в перший місяць опа
лювального сезону склала 65%.
Зниження рівня енергоспоживання
в приміщеннях лікарень міста
Вознесенськ, розмір гранту 635 458 євро.
Проект націлений на модернізацію
будівель поліклініки та педіатричного
відділення Вознесенської лікарні з
метою зниження енергоспоживан
ня, а також демонстрації ефектив
ного використання відновлюваних
джерел енергії. На кінець року
розроблена проектно-кошторисна
документація на проведення енер
гоефективної модернізації двох
будівель. За українським будівель
ними правилами проекти повинні
проходити комплексну будівельну
експертизу перед початком вико
нання робіт.
Проект модернізації будівлі педіатрії
отримав позитивний висновок дер
жавної експертизи. Проект модер
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нізації поліклініки знаходиться на
погодженні.
Проектом по комплексній енерго
ефективній модернізації будинку
педіатрії передбачено: утеплення
стін; модернізацію системи освіт
лення будівлі; модернізацію системи
водопостачання та водовідведення;
установку системи диспетчеризації;
інші загальнобудівельні та ремонтні
роботи.
EnergyGo: Реалізація Плану дій зі
сталого енергетичного розвитку
міста Жмеринка, розмір гранту 727 560,65 євро.
В рамках реалізації проекту в ди
тячому дошкільному закладі №3
закінчено роботи з облаштування
відмостки, яка стане перешкодою
впливу на фундамент будівлі ґрун
тових і дощових вод, які, в свою
чергу, здатні за певний час підмити
фундамент, а також підходять до
кінця роботи по монтажу пожежних
евакуаційних виходів.
З метою захисту поверхні фасаду
будівлі в тому випадку, якщо до
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настання холодного періоду не буде
завершено весь цикл оздоблюва
льних фасадних робіт, в ДДЗ №4
завершуються роботи по консервації
фасаду на зиму.

дитсадка №1. Роботи виконувалися
компанією «Укрпромбуд-Б», яка
була обрана шляхом проведення
відкритих торгів через систему
електронних закупівель «Prozorro».

Перший етап на шляху до вико
ристання відновлюваних джерел
енергії у місті Нововолинськ, розмір
гранту - 1 037 062,41 євро.

На обох об'єктах виконано комплекс
ремонтних та робіт з використанням
сучасних будівельних технологій і
якісних матеріалів. Здійснено пов
ну заміну старих вікон на енерго
зберігаючі, фасади утеплено міне
ральною ватою, влаштовано відкоси
всередині будівель, утеплено на
земну і підземну частини цоколів,
у школі встановлено нову систему
вентиляції та індивідуальний теп
ловий пункт.

Упродовж року було завершено ро
боту над проектно-кошторисною
документацією нового дизайну про
екту, згідно з яким основну увагу
зосереджено на повній комплекс
ній модернізації Нововолинської
ЗОШ №7 і встановленні на ній
відновлюваних джерел енергії. До
кументація передана Команді під-
тримки для остаточного погодження.
Пілотний демонстраційний про
ект міста Славутич - модернізація
двох муніципальних об’єктів, які
утримуються за рахунок бюд
жетних коштів, розмір гранту 721 937 євро.
У Славутичі завершено роботи з
термомодернізації школи №2 та

Сьогодні школа та ДНЗ мають су
часний і привабливий вигляд та вже
почали суттєво економити енер
гетичні і фінансові ресурси.
Введення економічно обґрунтова
ної моделі сталого енергетичного
розвитку системи опалення на
прикладі теплового району міста
Гола Пристань, розмір гранту 700 000 євро.
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Проект зосереджений на термо
модернізації теплового району, в
який входять школа №1, дитячий
садок №1 і котельня, яка опалює
ці заклади. У 2017 році основні
роботи були зосереджені на школі та
реконструкції котельні.
Команді проекту вдалося:
• значно зменшити втрати тепла
через підлогу, утепливши підземну
і надземну частину цоколя; по
периметру школи влаштували
нове вимощення, яке буде
захищати будівлю від підмивання
опадами;
• замінити 140 вікон і 3 дверей
на нові енергозберігаючі, з
високим коефіцієнтом опору
теплопередачі;
• очистити горище від сміття і
керамзиту, який виконував роль
утеплювача;
відремонтувати
гнилі балки і утеплити перекриття
горища спіненим поліуретаном.
Візуально ці заходи не дуже помітні і
естетичного задоволення, дивлячись
на школу, поки не отримуєш, але в
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приміщеннях школи стало значно
тепліше і комфортніше навчатися.
Також в 2017 році провели модер
нізацію котельні: встановили два
нових твердопаливних котла, об
лаштували автоматизовану систе
му подачі палива і замінили внут
рішню систему опалення. А вже в
наступному році замінять теплотраси
і проведуть реконструкцію внутрі
шньої системи опалення в школі і
дитячому садку.
За цей рік в рамках проекту вда
лося виконати більшу частину робіт,
що вже сьогодні дає можливість
дітям навчатися в комфортному
мікрокліматі.
Модернізація підстанції міського
електротранспорту у м. Крама
торську, розмір гранту - 985 662,72
євро.
Проект в Краматорську вступив
в завершальну фазу. Головним
завданням залишається підготовка
майданчика для монтажу модулів
тягової підстанції.
Для реалізації цього завдання був
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оголошений тендер, перемогу в
якому одержало ТОВ "Моноліт Центр"
з Харкова. У листопаді відбувалась
підготовка всієї необхідної доку
ментації для отримання дозволу
на початок робіт щодо підготовки
монтажного майданчика, де будуть
встановлені модулі підстанції. Са
мі роботи розпочалися у грудні,
очікується, що станом на березень
2018 року тягову підстанцію буде
змонтовано та підключено.

Станом на кінець року тендерна
документація виконана в повному
обсязі і проходить експертизу. Після
її узгодження буде оголошено новий

Модернізація вуличного освітлен
ня в місті Мена, розмір гранту 500 000 євро.

У травні 2016 року Асоціація «Енер
гоефективні міста України» спільно
з Міжнародним екологічним об’єд
нанням «Екопартнерство» (Рес
публіка Білорусь) та Балтійським
екологічним форумом Німеччини
розпочала реалізацію проекту.

Модернізація вуличного освітлення
в місті Мена спочатку була запла
нована шляхом монтажу 1403 LED
світильників, 1072 з яких - за рахунок
гранту Євросоюзу.
Частина світильників була встанов
лена в 2015-2016 роках. Для про
ведення подальших робіт оголошено
відкриті торги через систему
електронних закупівель «Prozorro»,
однак, з певних правових та техніч
них причин вони не відбулися.

Підтримка
ініціативи
Угода мерів в Білорусії
(Strong CoM) (кошти ЄС)
Термін реалізації червень
2017 року -червень 2019 року.

Загальна мета проекту полягає у
зміцненні спроможності організацій
громадянського суспільства брати
участь у формуванні та забезпеченні
дотримання місцевої і національної
політики щодо енергії і зміни клімату.
Проект зосереджується на розбудові
потенціалу громадських організацій
компетентно і кваліфіковано брати
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участь у формулюванні екологічної
політики й управлінні природними
ресурсами, співпрацювати під час
прийняття рішень із ключових пи
тань та представляти інтереси гро
мадян і громад у дискусіях і дебатах
стосовно довкілля і сталого розвитку.
Проект продемонструє як недер
жавний сектор може тісно й успішно
співпрацювати із владою.
Проект включає наступну діяль
ність:
Для організацій
суспільства:

громадянського

• Програму вишколу з розбудови
потенціалу та підтримку участі
організацій громадянського сус
пільства в моніторингу впро
вадження ПДСЕРК на місцевому
рівні.
• Фінансову підтримку місцевих
пілотних ініціатив громадських
організацій в рамках Угоди мерів
(6 ініціатив до 10 000 євро),
• Навчальний візит у міста ЄС - під
писанти Угоди мерів.
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• Участь у прийнятті рішень стосовно
енергії і клімату на місцевому й
національному рівнях.
Для органів місцевої влади:
• Програму вишколу з розбудови
потенціалу та консультаційну під
тримку створення і впроваджен
ня Кадастру базових викидів та
ПДСЕРК.
• Навчальний візит у міста ЄС - під
писанти Угоди мерів.
• Фінансову підтримку пілотних іні
ціатив місцевих органів влади в
рамках Угоди мерів (4-5 ініціатив
вартістю до 40 тисяч євро).
• Проведення місцевих форумів,
Днів сталої енергії, круглих столів.
Для фахівців:
• Аналіз найкращих практик євро
пейських міст в рамках Угоди
мерів, застосовних у Білорусі.
• Здобуття знань і навичок зі ство
рення на місцевому рівні Кадастрів
базових викидів та ПДСЕРК.
• Допомогу

білоруським
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у виконанні зобов’язань Угоди
мерів.
Робота, виконана АЕМУ у 2017 році:
24-25 січня в Мінську О.Гарасевич
та В.Волков провели тренінг з орга
нізації і проведення Днів сталої енер
гії та розбудови потенціалу міст для
їхньої успішної участі в Угоді мерів
для
представників
білоруських
міст-підписантів Угоди мерів і гро
мадських організацій.
19 вересня М.Приступа провела
скайп-конференцію для білоруських
експертів з написання ПДСЕРК, а та
кож низку індивідуальних консуль
тацій з цього питання впродовж
вересня.
23-29 вересня О.Гарасевич у
складі білоруської делегації взяв
участь у навчальній поїздці до
міст-підписантів Угоди мерів, що
нині є лідерами цієї магістральної
європейської ініціативи: німецьких
Фленсбурґа, Бремена і Гамбурґа та
данського Сондерборґа.

Школа Енергії 2.0 (кошти
Федерального міністер
ства довкілля, охорони
природи, будівництва та
безпеки ядерних реак
торів Німеччини, GIZ)
Термін реалізації – січень-жов
тень 2017 року.
Метою проекту є покращення
енергоефективності та енергозбе
реження в школах проекту шляхом
запровадження енергомоніторингу
та енергоменеджменту; підняття
рівня обізнаності школярів, а також
передача їм технічних знань щодо
енергоспоживання і поширення на
бутого досвіду в місцевій громаді
та в інших навчальних і освітньовиховних закладах.
Після успішного втілення проекту
«Школа Енергії», наприкінці 2016
року у 15 найактивніших школах
АЕМУ розпочала реалізацію другого
етапу проекту - «Школа Енергії 2.0».
Стартував проект з підписання шко
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лами Енергетичних декларацій, в
яких вони взяли на себе зобов’язання
впровадити систему енергетичного
менеджменту, інформувати про ре
зультати енергомоніторингу шкільну
громаду, пропонувати заходи зі
зменшення енергоспоживання та
розповсюджувати інформацію серед
персоналу школи, учнів, їх батьків та
інших зацікавлених осіб.
Після цього організовано 2 тре
нінги для вчителів під час яких
вони опанували базові елемен
ти енергетичного менеджменту,
ознайомилися із завданнями та
заходами
проекту,
налагодили
співпрацю із енергоменеджерами
свого міста і технічними експертами
проекту, а також отримали знання
як організувати та провести Шкільні
дні енергії. Учасникам презентували
надзвичайно цікаву і корисну добірку
навчальних матеріалів «Бібліотека
Школи Енергії».
Шкільні енергетичні команди от
римали Методологію розбудови
шкільного енергетичного менедж
менту та доступ до програмного
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продукту і розпочали щоденний
моніторинг показників енергоспо
живання та внесення їх у програму.
Впродовж зимових місяців тех
нічні експерти відвідали всі шко
ли проекту. Під час зустрічей, юні
енергоменеджери презентували ре-
зультати своєї роботи, зокрема,
розказали як вони виконують що
денний енергетичний моніторинг.
Він полягає у зніманні показників
засобів обліку та внесенні даних
у програмний продукт для енер
гомоніторингу, вимірюванні внутріш
ньої температури і виконанні ревізії
справності елементів внутрішніх
інженерних систем школи (світи
льників, водорозбірної арматури,
зливних бачків тощо). Діти з ціка
вістю опанували нову для них про
граму та проаналізували результати
використання енергії в школі за
таблицями, схемами та графіками.
У березні вийшов перший навча
льний відеоролик проекту про по
етапний процес створення систе
ми енергетичного менеджменту на
прикладі Конотопської спеціалізо
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ваної школи №2. Відео розраховане
на широку аудиторію, зокрема, керів
ників шкіл, вчителів, учнів та міських
енергоменджерів.
Протягом квітня-травня у всіх шко
лах проекту пройшли основні інфор
маційні заходи проекту – Шкільні дні
енергії. Зокрема, у містах Херсоні,
Черкасах, Рівному, Краматорську,
Конотопі, Коломиї та смт. Глибока – з
18 по 21 квітня, у Бердянську – з 21
по 23 квітня, у Вінниці та Сумах – з
20 по 27 квітня, у Львові, Запоріжжі
і Кам’янці-Подільському – з 24 по 28
квітня та у Змієві – з 17 по 20 травня
цього року.
Впродовж Шкільних днів енергії
організовувалися різноманітні за
ходи, презентації, виступи, інте
рактивні ігри, екоквести, відкриті
уроки, семінари, показові енерге
тичні аудити приміщень та безліч
інших цікавинок за допомогою яких
юні енергоменеджери поширюва
ли інформацію про те, як управляти
енергоспоживанням, економити ре
сурси і дбати про довкілля.
Активна фаза проекту завершена

Енергетичним табором, куди з’їха
лись понад 100 учасників проекту з
15 українських міст, а також технічні
експерти, таборові науковці, вихов
ники та організатори – команда
АЕМУ та представник від донора.
З 26 по 30 червня у затишному і
комфортному Пансіонаті «Славсь
кий», який розташований у од
нойменному курортному містечку
Славсько, що на Львівщині юні
енергоменеджери спілкувалися між
собою,
ділилися
результатами
реалізації проекту у своїх школах,
розказували про заплановані енер
гоефективні заходи, брали участь у
різноманітних майстер-класах, зма
ганнях, лекціях, а також здійснили
вихід на гору Захар Беркут.
У перший день таборові науковці
провели дві вступні лекції на тему
використання енергії сонця, виготов
лення сонячних панелей та принци
пів функціонування «розумного
будинку». Впродовж трьох днів учні
займалася виготовленням навча
льно-демонстраційних макетів «ро
зумного будинку» та автономної
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фотоелектричної установки, які бу
дуть цікавим наочним матеріалом
для інших учнів шкіл та інших шкіл
міста. Під керівництвом таборових
науковців, технічних експертів та
вчителів, діти власними руками
створили ці макети, що додало
кращого розуміння роботи даних
систем на практиці.
Завершенням табору стало ого
лошення результатів та нагород
ження переможців ІІ етапу проек
ту «Школа Енергії 2.0». Головними
переможцями стали 3 найактивніші
українські школи з міст Львова, За
поріжжя і Коломиї, зокрема, Львів-
ська спеціалізована школа «Надія»,
Запорізька спеціальна загально
освітня школа - інтернат «Джерело»
та Коломийський НВК №9 "Школа природничо - математичний ліцей".
Інші учасники проекту були не менш
активними та продемонстрували
свою виняткову компетентність.
Проект «Школа Енергії 2.0» реалізу
вався Асоціацією «Енергоефективні
міста України» за підтримки проекту
"Створення енергетичних агентств
в Україні", що впроваджується ком-
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панією «Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ»
за дорученням Федерального мініс
терства довкілля, охорони природи,
будівництва та безпеки ядерних
реакторів Німеччини.

Надання допомоги місту-партнеру Рені, Одеської області з планування
дій сталого енергетич
ного розвитку та клімату
(ПДСЕРК) (кошти USAID)
Термін реалізації – 2017 рік.
Починаючи з грудня 2016 року АЕМУ у
співпраці з проектом "Муніципальна
енергетична реформа в Україні",
USAID розпочала діяльність в рамках
проекту, яка включала надання кон
сультативної підтримки місту щодо
підготовки ПДСЕРК.
1 і 2 лютого 2017 року у приміщенні
Ренійської районної ради відбулась
дводенна навчальна сесія для пред
ставників робочої групи з питань
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розробки ПДСЕРК. Навчальна сесія
включала ознайомлення представ
ників робочої групи із загальними
принципами написання ПДСЕРК,
розробкою базового кадастру вики
дів парникових газів, оцінки кліма
тичних ризиків та вразливостей міста
до змін клімату, а також заходів з
підвищення енергоефективності у
різних секторах та підготовки фінан
сової рамки і ранжування проектів
залежно від рентабельності та інших
соціальних та екологічних факторів.
За результатами навчання робоча
група визначила сектори для оцінки
викидів парникових газів, розпочала
збір данних енергоспоживання та
підготовку самого документу.
11 липня експерти АЕМУ, Віталій
Волков та Юрій Лягутко, взяли участь
у презентації проекту документу
ПДСЕРК перед представниками мі
ської ради, після чого документ було
прийнято сесією міської ради.

релік першочергових заходів у багатоквартирних будинках, які до
поможуть заощадити до 50% енергії
загалом. Для досягнення мети пот
рібні значні кошти, які планується
отримати як із бюджету, так і шляхом
залучення грантів. Також місто роз
раховує на підтримку мешканців,
власників житла.
Наявність ПДСЕРК стає умовою
отримання грантів чи кредитів на
енергоефективні заходи. Впровад
ження заходів з енергоефективності
дасть змогу суттєво скоротити
перевитрати.
Співпраця влади і громади, направ
лена на енергоефективні заходи,
допоможе зберегти не тільки кош
ти, а й навколишнє природне середовище прекрасного міста, розта
шованого в південно-західній час
тині Одеської області на березі річки
Дунай.

Комплексна
термомодернізація,
встановлення індивідуальних тепло-
вих пунктів, заміна світлових кон
струкцій, заміна дверей – ось пе
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Польсько-норвезька допомога

Польсько-норвезька до-
помога у покращені стану енергоефективності
в Україні (кошти Фінансового механізму Євро
пейської економічної зо-
ни на 2009-2014 рр. і
Норвезького фінансового механізму на 20092014 рр.)
Термін реалізації – 2017 -2018
роки.
У лютому 2017 року АЕМУ як місцевий
партнер у співпраці з Асоціацією
міст Польщі, Норвезькою асоціацією
місцевих та регіональних влад та
Асоціацією міст України розпочала
реалізацію спільного проекту. Його
учасниками є 3 міста-члени АЕМУ
- Тернопіль, Вінниця та Житомир, а
також 2 інших, не менш активних
міста - Коростень і Біла Церква.
Метою проекту є використання
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норвезького досвіду для покра
щення компетенцій працівників
органів місцевого самоврядування
польських та українських міст для
підготовки інвестиційних проектів
у сфері енергоефективності та клі
матичних змін, а також підготовка
типових документів, що дозволяють
українським містам належним чи
ном планувати та реалізовувати
інвестиційні проекти у цій сфері.
Серед основних завдань проекту:
аналіз ПДСЕРК Білої Церкви та вибір
4-х об’єктів для залучення коштів
приватного інвестора за механізмом
ЕСКО; організація двох навчальних
візитів представників українських
міст до міст-побратимів у Польщі
та навчальний візит у Норвегію;
надання містам консультативної
підтримки щодо застосування ме
ханізму ЕСКО та поширення до
сягнутих результатів у проекті; підготовка пакету документів для Білої
Церкви з метою реалізації послуг
з енергосервісу в бюджетних уста
новах; підготовка посібника для
поширення напрацювань серед
інших українських міст, а також
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Польсько-норвезька допомога

організація підсумкової конференції
проекту в Києві.
З 24 до 28 квітня 2017 року
представники українських міст –
учасників проекту взяли участь
у навчальній поїздці до Польщі.
Учасники мали змогу побачити
практику реалізації проектів термо
модернізації будівель у польських
містах-побратимах: Кєльце, Краснік,
Плоцьк, Островєц і Хожув. Окрім
цього відбувся робочий семінар
з керівництвом міста Плоцьк, де
були присутні президент міста та
профільні керівники, представник
Асоціації Енерджі Сітіз у Польщі.
Польські міста поділились власним
досвідом реалізації проектів пуб
лічно-приватного партнерства, після
чого учасники здійснили візити на
три термомодернізовані об'єкти
із використанням ВДЕ: басейн,
школа та садок. В останній день
візиту керівництво міста Кобилка,
що біля Варшави з населенням
20 тис. осіб представило свій дос
від роботи з реалізації проектів
публічно-приватного партнерства,
а саме: будівництво нового кор

пусу спортивної школи (клас енер
гоефективності А) із сучасним пок
риттям залу для гри у волейбол,
баскетбол та скалодром.
З 5 по 9 червня 2017 року відбувся
навчальний візит українських міст
у Норвегію. Учасники здійснили ог
ляд декількох об’єктів у місті Ос
ло, де впроваджені передові енер-
гозберігаючі та екологічні технології.
Зокрема, делегація здійснила візит у
школу Vollebekk. Для українців було
проведено екскурсію приміщеннями
енергоефективної школи у Осло.
Окрім того, учасники здійснили ві
зит до Центру енергії у Fåberg, Ліл
лехамер. Центр спеціалізується на
відновлюваній енергії. Для того,
аби навчати дітей енергоощадності,
сюди щоденно привозять групи
школярів, які у формі гри вивчають
особливості води та електроенергії,
а також проводять досліди, під
час яких наочно бачать як із води
утворюється електроенергія.
21 листопада 2017р. в Білій Церкві
відбувся семінар для представників
структурних підрозділів міської ради
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Енергоефективне врядування в Україні

щодо використання енергосер
вісних контрактів з метою реалізації
проектів підвищення енергоефек
тивності бюджетних будівель. На
зустрічі були присутні експерти з
Норвегії, Польщі та України. Закор
донні експерти детально розповіли
про власний досвід проектів
публічно-приватного партнерства у
сфері енергозбереження.

Енергоефективне вря
дування в Україні (кош
ти Міжнародного Више
градського Фонду)
Термін реалізації – 2017 -2018
роки.
На початку липня цього року АЕМУ
розпочала
реалізацію
проекту.
Партнерами проекту виступають
Словацька асоціація міжнародної
політики (Братислава, Словацька
Республіка), Регіональний центр
досліджень енергетичної політики
(Будапешт, Угорщина), Університет
Масарика (Брно, Чеська Республіка),
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Колегіум Східної Європи ім. Я.НовакаЄзьораньського (Вроцлав, Польща).
Учасниками проекту є 5 громад із
західного регіону України: Жовква,
Броди, Новояворівськ (Львівська
область), Дубно (Рівненська область)
та Чортків (Тернопільська область).
Метою проекту є зміцнення взає
мин між бюджетним та суспільним
секторами громад через побудову
архітектури довіри між організа
ціями громадянського суспільства
(ОГС) і місцевим самоврядуванням
та вдосконалення уже налагоджених
механізмів. Впровадження проекту
передбачає проведення тренінгів і
стажувань для представників ОМС
та активістів місцевих ОГС у регіоні
Вишеградської Четвірки з акцентом
на передачі набутого досвіду у
цих країнах. Проект націлений на
навчання та підготовку місцевих
лідерів та активістів ОГС у сфері
енергоефективності, енергетичного
планування, енергоменеджменту.
Адвокасі та моніторинг є од
ними із найважливіших елементів
проекту. У діяльність проекту вклю
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чено інноваційний елемент, який
полягає у написанні проектних про
позицій бенефіціарами проекту, що
стосуватимуться покращення ситуації
з ефективним використанням енергії
на локальному рівні.
25 липня у Львові та 21-22 вересня
у Жовкві проведено два тренінги
з впровадження системи енер
гоменеджменту у містах проекту. З
учасниками тренінгу працював сло
вацький тренер - енергоменеджер
м.Трнава Матуш Шкварка. Під час
навчання
розглянуто
практики
енергоменеджменту в Словаччині,
технічних та адміністративних рі
шень енергомоніторингу та енерго
менеджменту, а також засобів і
методів, що використовуються в пов
сякденній роботі муніципального
енергоменеджера.
Учасники тренінгу також мали
можливість побачити заходи з
енергозберезення впроваджені у
Жовкві в рамках інших проектів, а
саме: повне теплове відновлення
дитячого садка, дві котельні, які були
переведені з газу на дерев'яну тріску,

індивідуальні теплові пункти
в
житлових будинках та клас навчання
енергоефективності
у
місцевій
школі, де з навчальною метою вста
новлено деякі відновлювані джерела
енергії, рекуператори та інші сучасні
пристрої.

Форуми
Вже багато років поспіль в Україні
та за кордоном щорічно проходять
Форуми, що супроводжуються спе
ціалізованими виставками енерго
ефективних технологій, рішень і
обладнання. На запрошення орга
нізаторів Асоціація «Енергоефективні
міста України» активно долучається
до них як партнер та співорганізатор.
Під час різних сесій, що проходять в
рамках Форумів, представники Асо-
ціації діляться досвідом впровад
ження політики сталого енергетич
ного розвитку в українських міс
тах, запровадження енергоменедж
менту, популяризації Угоди мерів в
Україні, промоції Днів Сталої Енергії.
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Форуми

Протягом 2017 року команда АЕМУ
взяла участь у 10 Форумах, що проходили у Львові, Києві, Івано-Франківську, Дніпропетровську, Братис
лаві (Словаччина), Познані (Польща).
Зокрема, під час візиту Олега Га
расевича на Міжнародний Форум
пасивного будівництва у Позна
ні, вдалося започаткувати нашу
співпрацю із польськими партне
рами, які мають великий прак
тичний досвід з проектування і спорудження нових будівель та комп
лексної реновації існуючих за стан
дартом «пасивний будинок» та досягнути домовленостей про орга
нізацію окремої події в Україні. І вже
у червні, в рамках нашої щорічної
конференції, що проходила в у Сла
вутичі, організовано окрему секцію
«Практичні та фінансові аспекти тер
мореновації будівель та переходу на
європейські стандарти будівництва».
У рамках Осіннього будівельного
Форуму у Львові Центром розвитку
місцевого самоврядування у Львівській області спільно із депар
таментом ПЕК Львівської ОДА про
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ведено тренінг «Енергоефективність
як фактор успішної громади». Екс
перти обговорили з представниками
ОТГ важливі пиання та кроки, які
повинна зробити громада для до
сягнення енергонезалежності своїх
територій, серед яких: оцінка ста
ну енергоспоживання будівель, не
інвестиційні та малозатратні заходи з
енергозбереження, зміна поведінки
користувачів та фінансові можливості
для громад. Олена Вітрак поділилася
позитивним досвідом українських
міст щодо впровадження політики
сталого енергетичного розвитку та
презентувала роботу АЕМУ, як на
ціональної структури підтримки Уго
ди Мерів.
З 6 по 8 жовтня у Франківську про
ходив Міжнародний форум Енергія
Змін 2017/ Power Shift 2017 “Сила
самоорганізації”, який об'єднав бі
льше 100 учасників із 8 країн світу.
Протягом цих днів учасники вчи
лись, обмінювались досвідом та
генерували ідеї за принципами ста
лого розвитку та партнерства. Тільки
так можливо змінити життя у містах
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на більш комфортні та дружні до
клімату.
В рамках Міжнародного Економіч
ного Форуму 27 жовтня на Арені
«Львів» Асоціація «Енергоефективні
міста України у співпраці з Львівсь
кою облдержадміністрацією прове
ли секцію «Сталий енергетичний
розвиток громад Львівщини: шлях
до успіху». Захід пройшов за участі
національних профільних експер
тів, представників урядових струк
тур, бізнесу та безпосередньо муні
ципалітетів Львівщини.
Протягом дня учасники мали змогу
ознайомитись із ключовими ініціативами та інструментами реаліза
ції сталої енергетичної політики у
Львівській області, механізмами фі
нансування заходів з підвищення
енергоефективності законодавчими
ініціативами, а також почули про
досягнення та перспективи віднов
люваної енергетики в Україні, зок
рема на Львівщині. Мар’яна Прис-
тупа презентувала учасникам напрацювання та успішний досвід ро
боти АЕМУ з українськими містами.

У листопаді в Києві проходив Форум
«Кліматична освіта», який зібрав ос
вітян, представників громадськості,
учнівську молодь та усіх зацікав
лених тематикою екологічної освіти.
Під час однієї з панельних дискусій
дві школярки з львівської школи
«Надія» - Анна Войтанович та Христина Боднар разом з відповідаль
ним вчителем, Мар’яною Боднар
презентували результати реалізації
проекту «Школа Енергії».
В рамках Міжнародного саміту ме-
рів, організованого Western NIS
Enterprise Fund у Києві, міські голо-
ви наших міст – членів АЕМУ пре
зентували свій успішний досвід
реалізації проектів у сфері енерго
ефективності та розвитку територій.
Загалом, у заході взяли участь понад
150 українських очільників міст та
лідерів місцевого самоврядування з
восьми країн світу.
На початку грудня у Братиславі
вже традиційно проходив спіль
ний захід, націлений на розробку
та впровадження стратегій енер
гетичного розвитку держав-членів
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Конференції, семінари, круглі столи

ЄС та сусідніх з ними країн Східного
Партнерства – Центральноєвропей
ський Енергетичний Конгрес (СЕЕС)
та конференція Стратегічного плану
з енергетичних технологій (SET Plan).

с ування та ознайомитись із прак
тичним досвідом українських та закордонних міст у реалізації енерго
зберігаючих проектів.

Щороку цей об’єднаний форум
збирає сотні політиків, експертів,
керівників міністерств, галузевих
відомств, агенцій з десятків країн,
осіб, які тим чи іншим чином мають
стосунок до формування стратегій
і політик, можуть поділитися влас
ними міркуваннями чи досвідом у
впровадженні заходів чи технологій,
мають вирішальний вплив на прий-
няття державних чи навіть міжнародних рішень. Від АЕМУ у заході
брав участь Андрій Кирчів.

Конференції, семінари,
круглі столи, зустрічі

Проведення таких Форумів дають
можливість об’єднувати зусилля всіх
зацікавлених у впровадженні полі
тики сталого енергетичного розвитку
України. Заходи є платформою для
зустрічі влади, бізнесу, громадськості
та донорських організацій, вони
дозволяють налагодити корисні контакти, напрацювати спільні проек
ти, здійснити пошук джерел фінан-
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Протягом 2017 року представники
Асоціації «Енергоефективні міста
України» взяли участь у 11 конферен
ціях, семінарах, круглих столах та
зустрічах з питань енергозбереження
та енергоефективності, що проходили
в Україні та за кордоном, зокрема,
у Києві, Львові, Одесі, Херсоні,
Братиславі (Словаччина), Штуттґарті
(Німеччина), Берліні (Німеччина),
Мінську (Білорусь). Під час цих
заходів нами були представлені
результати діяльності АЕМУ, як
структури підтримки Угоди Мерів
в Україні і досвід українських міст у
виконанні Угоди Мерів та реалізації
політики сталого енергетичного
розвитку.
26-28 квітня у м.Штуттґарті (Німеч
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чина) відбулася чергова міжна
родна конференція європейської
Асоціації «Енерджі Ситіз». Ця подія
щороку відбувається в місті-члені
Асоціації, яке має особливі здобутки
у сфері енергоефективності та забез
печення комфорту і безпеки своїх
мешканців, тож столицю землі
Баден-Вюртемберґ було вибрано не
випадково.
Розпочалася конференція із сесії
для міст-учасників Угоди мерів.
Особливу увагу гостей було звер
нено на необхідність своєрідної
«децентралізації» цієї ініціативи та
передачу значної частини допомоги
і відповідальності за просування і
впровадження Угоди саме на націо
нальний рівень. Детально аналі
зувалися як переваги, так і труднощі
і можливі проблеми, пов’язані із цим
процесом.
Значну частину часу було присвячено
захисту довкілля і клімату, а також
питанням перспектив і труднощів
впровадження відновлюваної енерг
етики.
13-15 вересня в Одесі відбулась

конференція «Модернізація буді
вель», організована Інформаційним
енергетичним агентством ЕСКО
та енергосервісними компаніями
«Екологічні системи» і «Центр мо
дернізації будівель» за підтримки
компаній Rehau, Ceresit i Danfoss.
Представники влади, бізнесу, бан
ківської спільноти, міжнародних
донорів та інвесторів, а також
експерти зібрались з метою обго
ворення підготовки запуску най
більшого ринку в Україні – ринку
модернізації будівель. Від АЕМУ
на конференції виступив Олег
Гарасевич з презентацією на тему
«Міські будівлі як найперша ціль,
щоб
запобігти
енергетичному
колапсу в Україні і на планеті». Він
також взяв участь у роботі робочої
групи з напрацювання стратегії мо
дернізації багатоповерхових жит
лових будинків.
19 вересня в Жовкві (Львівська
область) в рамках проекту "Шлях до
енергоефективного міста" відбулася
партнерська
науково-практична
конференція та дискусія з питань
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Конференції, семінари, круглі столи

енергоефективності між представ
никами саксонського міста Делітч та
їх українськими візаві з Жовкви.
Метою заходів було обговорення тем
енергоефективності в обох містахпартнерах, які активно співпрацюють
у цій сфері вже більше чотирьох
років, практики використання віднов
люваних джерел енергії, кроки на
забезпечення енергозбереження на
комунальних об'єктах і в приватному
секторі, робота над зміною свідо
мості громадян по відношенню
до енергоспоживання, способів
модернізації існуючого обладнання
та будівель, а також наукового під
ходу до організації та впровад
ження систем енергоменеджменту
та енергомоніторингу - тобто всього,
що стосується різних аспектів
впровадження стратегії сталого
енергетичного розвитку.
У Берліні 15 грудня організовано
круглий стіл на тему: "Енергоефек
тивність в Україні - це справа без
надійна чи вже залагоджена?"
Реформування енергетичного сек
тору – це один з основних викликів
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в Україні після Майдану. Протягом
багатьох років Україна бореться з
радянською енергозатратною промисловою спадщиною, досі залишаючись однією з найменш енер
гоефективних країн Європи. Проте
після революції Євромайдану у
країні започатковано низку амбіт
них реформ. Лише цього року Вер
ховна Рада ухвалила низку важ
ливих законів, що встановлюють
європейські стандарти для ринку
електроенергії, енергетичного функ
ціонування будівель, фінансування
енергоефективної модернізації в
житловому секторі, а також обліку
споживання тепла і води в будівлях.
Про це все говорили за круглим сто-
лом у Берліні (Німеччина). Від Асоціації "Енергоефективні міста Украї
ни" в дискусії брав участь виконавчий
директор АЕМУ Святослав Павлюк.
У червні АЕМУ організувала та про
вела свою щорічну конференцію
«Угода мерів та енергоефективність
в будівлях: вчора, сьогодні, завтра»
за підтримки Проекту ЄС «Угода
мерів - Схід II», Програми ЄС «Угода

Асоціація «Енергоефективні міста України» – Річний звіт 2017

Тренінги, організовані АЕМУ

мерів - Демонстраційні проекти »
та спільно з Deutsche Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH за дорученням уряду
Німеччини. Захід проходив у Славу
тичі в рамках Європейського тижня
сталої енергетики. У ньому взяли
участь понад 200 делегатів з України
та з-за кордону.

ЕСКО-контрактів і проблемами, пов'язаними з впровадженням енерго
менеджменту в секторі громадських
будівель.

Перший день цілком був присвя
чений різним аспектам впровад
ження політики сталого енергетичного розвитку та ПДСЕР містамипідписантами Угоди Мерів. В рам
ках чотирьох пленарних сесій «Енергоефективність як головний
елемент
енергетичної
стратегії
України», «Енергоефективність в
будівлях: виклики для України і
практичні уроки від країн-нових
членів ЄС», «Енергоефективні рі
шення в системах централізованого
теплопостачання» і «Відновлювані
джерела і стійка мобільність: виклики
і рішення для міст».Учасникам випала
нагода почути виступи українських,
польських та німецьких експертів
в області пасивного будівництва,
а також ознайомитися з деталями

Протягом 2017 року, в рамках реа
лізації низки міжнародних проектів,
таких як: Угода мерів – Схід, програми
ЄС «Демонстраційні проекти Угоди
мерів», Підтримка ініціативи Угода
мерів в Білорусі, Школа Енергії 2.0,
Надання допомоги місту-партнеру
Рені, Одеської області з планування
дій сталого енергетичного розвитку,
Польсько-норвезька допомога у пок
ращені стану енергоефективності
в Україні, Енергоефективне вряду
вання в Україні, Асоціацією «Енерго
ефективні міста України організовано
9 тренінгів для представників містчленів АЕМУ та учасників проектів.

Тренінги, організовані
АЕМУ

Метою тренінгів була загальна під
готовка та розбудова потенціалу містучасників Угоди Мерів для виконання
ними взятих на себе зобов’язань,
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передача практичних навиків для
збору даних в сфері розробки
місцевої енергетичної політики,
необхідної для залучення інвести
цій і досягнення цілей (базового ка
дастру викидів двоокису вуглецю,
Плану дій сталого енергетичного
розвитку та інших), використання
енергосервісних контрактів та про
ведення Днів сталої енергії.
Організовані у 2017 році тренінги та
семінари:
Як цікаво розповісти жителям міста
про зміни клімату та залучити їх
до роботи по скороченню викидів
парникових газів? З цим питаням
стикаються громадські організації та
органи влади міст, що приєдналися
до Угоди мерів.
Одним із кроків такої інформаційної
роботи є проведення Днів сталої
енергії. Як їх організувати, чому при
ділити особливу увагу і як виміряти
ефективність, розповіли фахівці на
семінарі-тренінгу «Дні сталої енер
гії в рамках Угоди мерів», який 2425 січня пройшов в Мінську.
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1 і 2 лютого у Рені відбулась дводен
на навчальна сесія для представни
ків робочої групи з питань розробки
ПДСЕРК міста. Експерти ознайоми
ли представників робочої групи із
загальними принципами написання
Плану дій, розробкою базового
кадастру викидів парникових газів,
оцінки кліматичних ризиків та
уразливостей міста до змін клімату,
а також заходів з підвищення енер
гоефективності у різних секторах
та підготовки фінансової рамки і
ранжування проектів залежно від
рентабельності та інших соціальних
та екологічних факторів.
За результатами навчання робоча
група визначила сектори для оцін
ки викидів парникових газів (житловий, бюджетний, вуличне освітлен
ня, транспорт, у т. ч. приватний,
комунальний і транзитний) та роз
почала збір даних енергоспоживання
для написання ПДСЕРК.
15-16 лютого у Львові пройшов нав
чальний тренінг для вчителів з об
раних 15 найактивніших шкіл в
рамках проекту «Школа Енергії 2.0»
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Метою тренінгу було навчити учас
ників проекту організовувати та
проводити Шкільні дні енергії, вико
ристовуючи сучасні підходи у за
лученні широкої громадськості.
11 травня у Львові проходив дво
денний тренінг для міст-підписан
тів Угоди мерів на тему: «Розробка
Плану дій зі сталого енергетичного
розвитку і клімату як передумо
ва виконання зобов'язань Угоди
Мерів»
25 нових міст-підписантів Угоди
мерів ознайомилися з проектом
«Угода мерів - Схід» і його діяльністю
в Україні. Учасники розглянули доступні інструменти і документи для
розробки Плану дій зі сталого енер
гетичного розвитку і клімату, ро
зібрали його структуру, а також діз
налися, як правильно збирати дані
для розробки базового кадастру викидів, розібрали кращі практики
енергоефективних заходів та навчи
лися самостійно їх планувати.
23-24 травня у Києві пройшов тре
нінг на тему: «Фінансові аспекти
реалізації Плану дій зі сталого

енергетичного розвитку і клімату».
Оксана Кисіль, національний експерт
Проекту ЄС «Угоди мерів - Схід»
розповіла про нові горизонти і цілі
Угоди мерів, а також про те, з чого
починати планування інвестиційних
проектів та фінансування ПДСЕРК.
Фінансовий експерт, Христина Пак,
представила фінансові механізми
для впровадження ПДСЕРК, а також
поділилася з представниками містпідписантів інформацією про ос
новні вимоги донорів, фінансових
інституцій і приватних інвесторів до
підготовки інвестиційних пропозицій
та економічного обґрунтування про
ектів, розглянувши також і форму
фінансової заявки і критерії відбору
проектів.
Підписанти познайомилися з предс
тавниками міжнародних фінансових
інституцій, послухали про їхній дос
від, досягнення в області фінансу
вання та інвестування в сферу біотехнологій, транспортної та теплової
інфраструктури. Цікавою інформа
цією про ЕСКО-механізм залучення
інвестицій в бюджетні будівлі в Ук
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му Програму, ступінь реалізації її
проектів і досвід впровадження
проекту безпосередньо в Жмеринці.

раїні поділився з учасниками Олексій
Корчміт, експерт із законодавчого та
тендерних питань, розповівши також
про приватно-публічне партнерство
для енергоефективних проектів.
27 липня у Львові, проходив перший
із серії 3 тренінгів з впровадження
системи енергоменеджменту для
п'яти українських міст в рамках
проекту "Енергоефективне управ
ління в Україні", що фінансується Ви
шеградським Фондом.

21 листопада в Білій Церкві відбувся
семінар для працівників міської
ради та структурних підрозділів
щодо використання енергосер
вісних контрактів, з метою реалі
зації проектів підвищення енерго
ефективності бюджетних будівель.
На зустрічі були присутні експерти з
Норвегії, Польщі та України. Закор
донні експерти детально розповіли
про власний досвід з реалізації
проектів публічно-приватного парт
нерства у сфері енергозбереження,
які гарантії бере на себе кожна
сторона, як відбувається розподіл
обов’язків, переваги, зобов’язання
та можливі ризики під час реалізації
таких проектів; зупинилися також на
технічних, фінансових та юридичних
питаннях, пов’язаних із їхнім впро
вадженням.

До участі в проекті залучено не
великі міста - Жовква, Броди, Новояворівськ (Львівська область), Дубно
(Рівненська область) і Чортків (Тер-
6-7 грудня 2017 року у Миргороді
нопільська область).
відбувся семінар-майстерня про
Учасники мали змогу почути досвід екту ЄС «Угода мерів-Схід» для
міста Трнав (Словаччина), яким поді представників українських ЗМІ.
лився енергоменеджер міста Матуш
Метою майстерні є глибоке та де
Шкварка.
тальне ознайомлення працівників
12 вересня відбувся черговий ін медійної сфери із європейською
формаційний семінар Програми ініціативою Угоди мерів, її перевагами
ЄС «Угода мерів - Демонстраційні та можливостями для міст, а також
проекти», що проходив у Жмеринці. про різні аспекти і здобутки в
Тут на стадії завершення знаходи українських муніципалітетах двох
ться проект CoM-DeP "Energy Go: масштабних грантових програм Єв
Реалізація Плану дій зі сталого енер росоюзу для країн Східного Парт
нерства – «Угода мерів – Демон
гетичного розвитку Жмеринки».
страційні проекти» (CoM-DeP) та
Присутнім були представлено са
«Угода мерів-Схід II (CoM East).
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2. Зміна свідомості громад щодо
культури споживання енергії
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Дні Сталої Енергії
Тиждень Сталої Енергетики – це
ініціатива, започаткована Європей
ським Союзом у 2006 році з метою
популяризації заходів, спрямованих
на досягнення енергетичних і клі
матичних цілей, встановлених краї
нами Європейського Союзу, роз
ширення кола зацікавлених сторін
(органів місцевого самоврядування,
енергетичних агенцій, приватних
компаній, громадських організацій
тощо), зміцнення співпраці між ними
на місцевому, регіональному і на
ціональному рівнях та підвищення
обізнаності громадянського суспільс
тва з даних питань.
Дні Сталої Енергії – це комплекс
заходів, який дозволяє звернути
увагу мешканців міста на необхід
ність ощадливого ставлення до
енергоресурсів та виховати сві
домого споживача енергії. Вони
запроваджуються для того, щоб
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спонукати людей знизити спожи
вання паливно-енергетичних ресур
сів шляхом реалізації заходів з під
вищення енергоефективності в
комунальному господарстві, житло
вому секторі та у роботі промислових
підприємств.
Україна долучилась до цієї ініціативи
у 2010 році, з року в рік, розширюючи
географію заходу.
У 2017 році урочиста церемонія
відкриття Європейського тижня
сталої енергетики відбулася 19
червня у Славутичі. До жителів і
гостей міста зі словами привітання
звернулися міський голова Славу
тича Юрій Фомічев, заступник голо
ви Представництва Європейського
Союзу в Україні Томас Фреллесен,
заступник голови Київської обласної
державної адміністрації Олег Мі
щенко, Президент Асоціації «Енерго
ефективні міста України» Володимир
Гаразд, а також Президент Все
українського клубу мерів Володимир
Удовиченко.
На відкриття заходу завітали також
представники донорських структур
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та міжнародних організацій, міські
голови українських міст, громадські
організації, експерти та консуль
танти. Співорганізаторами заходів
виступила Асоціація «Енергоефек
тивні міста України», Делегація Єв
ропейського Союзу в Україні, міжнародні донори та господарі – Славу
тицька міська рада.
У 2017 році 43 міста-члени АЕМУ
проводили Дні сталої енергії,
серед них: Бахмут, Бердянськ, Бурш
тин, Вінниця, Вознесенськ, Гола
Пристань, Долина, Жмеринка, ІваноФранківськ, Кам'янець-Подільський,
Коломия, Кривий Ріг, Луцьк, Мир
город, Нововолинськ, Новоград-Во
линський, Первомайськ, Рівне, Сла
вута, Славутич, Українка, Херсон,
Черкаси, Мена, Конотоп, Сватове,
Краматорськ, Запоріжжя, Жовква, Канів, Суми, Житомир, Чортків, Ізмаїл,
Волноваха, Дубно, Обухів, Вугледар,
Хотин, Лубни, Новогродівка, Кремен
чук, Володимирець.
Такі заходи допомагають громад
ськості підняти питання спільного
усвідомлення проблем ощадливого

споживання енергії, використання
відновлюваних джерел енергії і зв'
язків між енергоспоживанням та
зміною клімату, формують енерго
ефективний світогляд підростаючого
покоління, залучають молодь до
навчально-практичної діяльності з
питань економного використання
енергії, і в решті-решт допомагають
усвідомити необхідність заощад
ження енергетичних ресурсів краї
ни та збереження клімату і життя на
Землі.

Шкільні дні енергії
Впродовж квітня-травня 2017 року
в українських школах, проходили
Шкільні дні енергії, які є основним
інформаційним заходом проекту
«Школа Енергії 2.0». Проект «Школа
Енергії 2.0» спрямований на те,
аби поширити корисні знання про
систему енергетичного менеджмен
ту по всій Україні, тому його учасни
ки прагнули залучити до ініціати
ви якомога більшу кількість інших
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шкіл. Вони на власному прикладі
продемонстрували значний прогрес
у питаннях енергоефективності і
довели що це реально досягнути.

і поширення набутого досвіду в
місцевій громаді, а також зміцнення
мереж і співпраці між школами,
громадськістю та міськими радами.

Допитливі школярі навчали своїх
батьків, друзів та дітей з інших
шкіл у містах проекту принципам
енергозбереження і економного
енергоспоживання, а також ділились
результатами проекту.

Під час заходів для гостей про
водились презентації, семінари, інте
рактивні та мотиваційні завдання,
квести та інші освітньо-розважальні
заходи. На Шкільних днях енергії
побували представники АЕМУ, технічні експерти проекту, представники секторів екології, енергоме
неджменту, енергетики, відділів освіти міських рад міст, в який реалізується проект, гості, вчителі та учні
з інших навчальних закладів міст.

Метою Шкільних днів енергії є
презентація результатів щоденного
енергомоніторингу в школах проек
ту, поширення інформації серед
інших шкіл свого міста, підняття
рівня обізнаності школярів, переда
ча знань щодо енергоспоживання
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ШКІЛЬНІ ДНІ ЕНЕРГІЇ

Міста, в яких проходили Шкільні дні енергії
Місто

Назва школи

Бердянськ

Комунальний заклад "Бердянська загальноосвітня санаторна школаінтернат І-ІІІ ступенів" Запорізької обласної ради

Вінниця

Заклад "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 ВМР"

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 екологічного профілю
Запорізької міської ради
Комунальний заклад «Запорізька спеціальна загальноосвітня школаЗапоріжжя
інтернат «Джерело» Запорізької обласної ради
Зміїв
Зміївський ліцей № 1 імені двічі Героя РС З.Слюсаренка
Кам’янець-Подільська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Кам'янець-Подільський
№5 з поглибленим вивченням інформатики
Запоріжжя

Коломия

Навчально-виховний комплекс №9 "Школа-природничо-математичний
ліцей"

Конотоп

Конотопська спеціалізована школа №2

Краматорськ
Львів
Рівне
смт. Глибока
Суми
Херсон

Краматорська ЗОШ І-ІІІ ступенів №16
Школа «Надія»
Навчально-виховний комплекс №12
Глибоцький ліцей
Комунальна установа Сумська ЗОШ I-III ст. №5
Антонівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №21 Херсонської міської ради

Черкаси

Черкаська спеціалізована школа №3

Детальніше про Шкільні Дні Енергії на сторінці АЕМУ у розділі "Школа Енергії"
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3. Захист енергетичних інтересів
громад на національному рівні

Взято зі сайту Мінрегіону
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Угода про Асоціацію з ЄС надає
Україні можливість співпрацювати
у сфері підвищення енергоефек
тивності, зокрема, шляхом форму
вання політики та вдосконалення
нормативно-правової бази для
запровадження стандартів ЄС у
цій сфері. Крім того, зобов’язання
охоплюють підвищення енерго
ефективності у процесі виробництва,
транспортування, розподілу та ви
користання енергії, впровадження
ефективної когенерації, створення
ринкових механізмів підтримки
енергоефективності. У муніципаль
ному секторі наближення до стан
дартів ЄС має відбуватись завдяки
повному обліку всіх видів ресурсів,
скороченню питомого споживання
тепла та електроенергії за рахунок
програм енергоефективності та впро-
вадження енергетичного менедж
менту в містах.
У 2017 році Україна досягла знач
них результатів на шляху імпле
ментації директив ЄС у сфері енерго
ефективності.
Досвід українських міст впевнено
доводить, що стійка енергетична
політика може бути успішно реа
лізована на місцевому рівні, забез
печуючи якісні та надійні послуги для
їхніх мешканців.
Саме досвід міст лягає в основу
розробки законопроектів та підза
конних актів, впровадження політик
сталого енергетичного розвитку на
національному рівні.
З огляду на зволікання пакету законів

у сфері енергоефективності у травні
АЕМУ зверулась до центральних
органів законодавчої і виконавчої
влади – Верховної Ради України та
Кабінету Міністрів України – з ви
могою забезпечити якнайшвидше
допрацювання, ухвалення, а відтак
неухильне виконання комплексу
необхідних законів, а саме:
• 4941-д «Про енергоефективність
будівель»,
• 5598 «Про фонд енергоефектив
ності»,
• 4901 «Про комерційний облік
комунальних послуг»,
• 1581-д «Про комунальні послуги».
Завдяки спільній роботі з законо
давчою та виконавчою гілками влади,
разом із експертною підтримкою
громадського сектору, а також про
ектів міжнародної технічної до
помоги, цей перелік законів було
прийнято Верховною Радою України.
На сьогодні виконавча дирекція
АЕМУ відслідковує розробку та
прийняття Мінрегіоном та Кабіне
том Міністрів підзаконних актів на
виконання цього переліку законів,
а також подає свої пропозиції та
зміни до них. У своїй позиції дирек
ція керується спрощенням всіх про
цедур та розширенням переліку
інструментів для підвищенння енер
гоефективності в містах.
Окрім цього, протягом 2017 року екс
перти Асоціації «Енергоефективні
міста України» брали активну участь
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у профільних робочих групах з під
готовки нормативно-правових актів,
зокрема:
• Участь у роботі Громадської ра
ди при Держенергоефективності
(В.Гаразд).
• Участь у засіданнях експертної
ради при Кабінет меністрі з прем'
єр- міністром Гройсманом
• Участь у робочих засіданнях
Реанімаційного Пакету Реформ
(С.Павлюк).
• Участь у круглих столах та нарадах
щодо пропозицій змін до чинного
законодавства та впровадження
Директив ЄС в Україні, орга
нізованих Міністерством регіо
нального розвитку, будівництва та
ЖКГ України (С.Павлюк).
• Заохочення міст щодо участі в
обговоренні проектів законів.
Діяльність на постійній основі представництва АЕМУ у Києві для акти
візації роботи в національному та
міжнародному експертному сере
довищі в контексті вдосконалення
українського законодавства у сфері
енергоефективності (С.Павлюк).
У 2017 році прийнято ряд осново
положних законів у сфері енерго
ефективності котрі значно змін
нюють поле діяльності у цій сфері.
Більшість цих законів вступає в дію
у 2018 році після прийняття близько
ста підзаконних актів. Виконавча
дирекція відслідковує процес їх прий
няття та консультує свою позицію та
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поправки з містами.
Цими законами є:
• Закон України «Про Фонд
енергоефективності», який перед
бачає створення фінансового
інструменту, що дозволить реа
лізувати енергоефективні заходи
та розвивати цю сферу. Створення
такого Фонду дозволить залучити
значні інвестиції в енергоефек
тивність, зокрема близько 100
млн євро грантових коштів від
уряду Німеччини, а також ресурси
із Державного бюджету України.
• Закон України «Про комерційний
облік теплової енергії та водопос
тачання», який вводить обов'язок
повного обліку та дає можливість
громадянам сплачувати лише за
той об’єм енергетичних ресурсів
та комунальних послуг, який вони
фактично спожили.
• Закон України «Про енергетичну
ефективність будівель», спрямо
ваний на зменшення споживання
енергії у будівлях та підвищення
енергетичної ефективності житло
вого фонду. До того часу не існувало
спеціального законодавства в цій
сфері. Закон запровадив практику
маркування енергоефективності
житла, необхідну сертифікацію
енергетичної ефективності об’єк
тів будівництва та існуючих буді
вель для визначення фактичних
показників.
• Закон України «Про житлово-ко
мунальні послуги», який регулює
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відносини, що виникають у про
цесі надання та споживання жит
лово-комунальних послуг.
• Закон України «Про комерційний
облік теплової енергії та водопос
тачання», який дає можливість
громадянам сплачувати лише за
той об’єм енергетичних ресур
сів та комунальних послуг, який
вони фактично спожили. Не
можливо економити те, що не
обліковується, забезпечення ко
мерційного обліку у сфері кому
нальних послуг – це ефективна
енергоефективність.
Виконавча дирекція АЕМУ також
наголошує на необхідності ширшого
інформування про Закон України
«Про особливості здійснення права
власності у багатоквартирному бу
динку», який визначає особливості
здійснення права власності у багато
квартирному будинку, регулює пра
вові, організаційні та економічні
відносини, пов’язані з реалізацією
прав та виконанням обов’язків
співвласників багатоквартирного бу-
динку щодо його утримання та
управління.

рамний документ, який визначає
весь комплекс широкомасштабних
реформ в енергетичному секторі
країни. В основу нової енергетичної
політики України покладені цілі
зниження енергоємності економіки
вдвічі до 2030 року, збільшення ви
робництва енергії як з традиційних,
так і з альтернативних джерел, а
також встановлює ціль досягти 25%
виробництва енергії з відновлюва
них джерел енергії до 2035 року.
Внесені Урядом та ухвалені Вер
ховною Радою України Закони у
сфері енергоефективності покликані
знизити об’єми споживання енер
гетичних ресурсів шляхом підви
щення ефективності їх використан
ня, впроваджуючи енергозберігаючі
технології та розумне використання
енергоресурсів. Ухвалені закони
дають можливість реалізувати ме
ханізми ефективної боротьби за
енергетичну незалежність України.

Виконавча дирекція АЕМУ прово
дитиме регулярні вебінари та за
потреби інші навчальні заходи з
розуміння цих законів та аспектів
виконання.
У серпні 2017 року Кабінет Міністрів
України схвалив Енергетичну стра
тегію України на період до 2035
року «Безпека, енергоефективність,
конкурентоспроможність». Це прог
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4. Інституційний розвиток АЕМУ,
її експертного та фахового
потенціалу
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Асоціація «Енергоефективні міста
України» приділяє велику увагу інсти
туційному розвитку, її експертного та
фахового потенціал, зокрема через:

Представники Асоціації “Енерго
ефективні міста України” у 2017 році
взяли участь у низці тренінгів та
навчальних поїздок, зокрема:

• Інформування міст України що
до переваг членства в Асоціації
«Енергоефективні міста України»
через власні ресурси (сайт, фейс
бук-сторінка АЕМУ) та зовнішні медіа-ресурси і партнерські мережі.

• у квітні В.Волков у складі ук
раїнської делегації взяв участь у
навчальному візиті до польських
міст під час якого учасники
ознайомилися із досвідом тер
момодернізації бюджетних буді
вель та реалізації проектів з
використанням ЕСКО-механізму.

• Пошук дієвих потенційних парт
нерів на національному та міжна
родному рівні для реалізації стра
тегічних завдань Асоціації.
• Постійне підвищення професійно
го рівня персоналу через участь у
семінарах, конференціях, фору
мах, навчальних поїздках, тощо.
• Регулярну участь у планових
заходах партнерських мереж та
організацій.
• Пошук можливостей запровад
ження «енергетичного парт
нерства» між містами АЕМУ та
партнерських мереж у країнах ЄС
та східного партнерства.

• 23-29 вересня О.Гарасевич у
складі білоруської делегації взяв
участь у навчальній поїздці до
міст-підписантів Угоди мерів, що
нині є лідерами цієї магістральної
європейської ініціативи. Метою
поїздки було ознайомлення з пе
редовим досвідом протидії глоба
льній зміні клімату та адаптації
до неї трьох німецьких міст
Фленсбурґа, Бремена і Гамбурґа та
данського Сондерборґа.
• з 27 по 29 жовтня О. Вітрак у
складі екологічних активістів зі
всієї України проходила Школу
кампейнінгу, під час якої учасники
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Інституційний розвиток АЕМУ

мали змогу дізнатись про основні
інструменти кампейнінгу та нав
читись: визначати цілі та клю
чові повідомлення кампанії; роз
робляти концепцію, стратегію і
тактику своєї кампанії; успішно
комунікувати зі ЗМІ та цільовою
аудиторією в рамках кампанії;
створювати акції; лобіювати еко
логічні та кліматичні ініціативи.
• У листопаді І.Яремко прийняла
участь у чотириденних тренін
гах для лікувально-профілак
тичних
закладів
в
рамках
проекту GIZ «Партнерство з мо
дернізації: енергоефективність у
лікарнях». Учасники мали змогу
ознайомитися з німецьким дос
відом управління енергією у
лікарнях, розглянули питання
щодо факторів, які впливають на
енергоспоживання у будівлях,
проведення енергоаудитів як ос
нови для ухвалення рішення про
вибір та фінансування енерго
зберігаючих заходів, сертифікації
лікарень.

чергові Загальні збори Асоціації
“Енергоефективні міста України”.
Збори було проведено згідно з
рішенням Правління АЕМУ від 12
жовтня 2017 року, яким, зокрема,
було підтверджено висновки Кон
курсної Комісії з відбору кандидата
на посаду виконавчого директора
АЕМУ.
Слід зазначити, що уперше з часів
заснування
Асоціації
відбувся
відкритий конкурс на цю посаду,
у якому взяли участь десять
кандидатів, у тому числі й з-за
кордону. В результаті конкурсною
комісією на посаду виконавчого
директора було рекомендовано
Святослава Павлюка.
Новий виконавчий директор АЕМУ
презентував програму своєї роботи
та напрямки подальшого розвитку
Асоціації, її потенціалу і головних
стратегічних ініціатив.

7 листопада у Києві відбулися поза
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АЕМУ
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Публікації АЕМУ
Протягом 2017 року АЕМУ видано наступні посібники:
• Добірка навчальних матеріалів «Бібліотека Школи Енергії», яка була
зібрана, опрацьована і рекомендована до використання вчителями у своїй
діяльності в рамках проекту "Школа Енергії 2.0".
• Ювілейний вісник " 10 років з містами і для міст".
• Вісник 2017.
Протягом 2017 року АЕМУ підготовлено:
• 4 відеоролики проекту "Школа Енергії 2.0".
• Відеоролик про конференцію АЕМУ в Славутичі.
Переглянути відеоролики можна на нашому каналі в Youtube - Асоціація
«Енергоефективні міста України».

ВІСНИК

2017К

Угода Мерів у
фокусі уваги
експертів >>>
Видання Асоціації
“Енергоефективні

с.5-6

міста України”

http://enefcities.org.ua
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6. Наступні заходи та проекти
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Заплановані проекти на 2018 рік

Асоціація «Енергоефективні міста
України» продовжує реалізацію низ
ки проектів, з метою формування
сприятливого середовища для впро
вадження політики сталого енер
гетичного розвитку в українських
містах, зокрема:
1. Угода мерів – Схід, CoM-East ІІ
(кошти ЄС). Термін реалізації – 2016
– 2020 рр.
Заплановано досягнути наступних
результатів у 2018 році:
• два фінансові тренінги для малих
та великих міст-підписантів Угоди
мерів (квітень),
• вебінар та тренінг з моніторингу
ПДСЕР\ПДСЕРК для міст-підпи
сантів Угоди мерів (квітень),
• розробка «зеленої книги» з метою
започаткування роботи муніци
пальної платформи Угоди мерів
(березень-липень),
• серія тренінгів для національних
та територіальних координаторів,
структур підтримки Угоди мерів
щодо розбудови їх потенціалу
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ефективно надавати допомогу
містам-підписантам Угоди мерів
(друге півріччя),
• забезпечення ефективної кому
нікації проекту в Україні та по
ширення кращих практик міст
через інформаційні канали про
екту (протягом року),
• підтримка роботи офісу Угоди ме
рів в Києві (протягом року),
• підтримка міст-підписантів Угоди
мерів у забезпеченні ефективної
комунікації (протягом року).
2. Програма ЄС «Угода мерів Демонстраційні проекти», СoMDeP (кошти ЄС). Термін реалізації
– 2014 – 2018 рр.
Заплановано досягнути наступних
результатів у 2018 році:
• завершення впровадження про
ектів першої хвилі, старт проектів
2-ї хвилі,
• тренінги з проектного менедж
менту та комунікації для проектівпереможців 2-ї хвилі,
• створення

проектних
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команд,

Заплановані проекти на 2018 рік
коригування планів впровадження
та комунікаційних планів проектів
2-ї хвилі,

чальних візитах в Норвегію та
Польщу для 20 міст, активних у
впровадженні ЕСКО проектів.

• мережеві зустрічі та прес-тури у
містах, де впроваджено проекти
першої хвилі,

5. Енергоефективне врядування
в Україні (кошти Міжнародного
Вишеградського Фонду). Термін
реалізації – 2017 – 2018рр.

• конференція Програми (листопад)
3. Підтримка ініціативи Угода мерів
в Білорусі, Strong-CoM (кошти ЄС)
Термін реалізації – 2016 – 2019рр.
Заплановано досягнути наступних
результатів у 2018 році:
• до кінця 2018 року експерти АЕМУ
допоможуть білоруським містам
Вітебськ, Могилів і Вілейка роз
робити власні ПДСЕРК.
4. Польсько-норвезька допомога
у покращені стану енергоефектив
ності в Україні (кошти ЄС). Термін
реалізації – 2017 – 2018 рр.
Заплановано досягнути наступних
результатів у 2018 році:
• підсумкова конференція проекту
та представлення результатів
проекту в Києві (січень 2018),
• проведення серії тренінгів для
міста АЕМУ щодо реалізації
проектів з підвищення енерго
ефективності по моделі ЕСКО
(січень-лютий),
• проведення серії онлайн нав
чань (4-5 вебінари) щодо реа
лізації проектів з підвищення
енергоефективності по моделі
ЕСКО (лютий-березень),
• організація та участь в двох нав

Заплановано досягнути наступних
результатів у 2018 році:
• 5 зустрічей експертів з країн Ви
шеградської Четвірки із робочими
групами в містах-учасниках проек
ту з метою консультування та
планування заходів із вирішення
ідентифікованих ними проблем
(березень – травень),
• енергоаудит 4 об’єктів комуналь
ної власності в місті Броди та
презентація його результатів
(лютий-квітень),
• оголошення конкурсу мікрогран
тів для НУО із міст-учасників
проекту, визначення переможців,
впровадження малих проектів та
звіт за ними (березень – жовтень),
• 4 дводенні тренінги для органі
зацій громадянського суспільства
із міст-учасників проекту (червеньлипень),
• навчальна поїздка представників
керівництва та НУО міст-учасників
проекту до Словаччини (вересень)
• звіт по проекту (жовтень-грудень.)
Окрім цього, на час підготовки звіту,
команда АЕМУ працювала над
підготовкою ряду заявок на діючі в
Україні конкурси.
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7. План діяльності АЕМУ на
2018 рік
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План діяльності на 2018 рік
Стратегічна ціль 1. Запровадження
політики сталого енергетичного
розвитку (ПСЕР) у громадах України
Операційна ціль 1.1 Впровадження
системи енергоменеджменту в
громадах України
• Виявлення потреб міст-членів
АЕМУ для запровадження в них
ПСЕР.
• Проведення аналізу існуючого на
ринку програмного забезпечення
для енергомоніторингу та фор
мування рекомендацій для міст.
• Розвиток внутрішнього фахового
потенціалу міст-членів АЕМУ.
• Консультаційний та експертний
супровід міст-членів АЕМУ у впро
вадженні ними ПСЕР.
• Популяризація впровадження сис
тем енергоменеджменту та енер
гомоніторингу у містах України.
Операційна ціль 1.2 Підтримка
Угоди мерів у громадах-підписантах
Ініціативи в Україні
• Популяризація Угоди мерів в Ук
раїні.
• Розбудова внутрішнього фахового
потенціалу міст-підписантів Угоди
мерів.
• Методологічна та технічна під
тримка міст-підписантів Угоди
мерів.
• Консультування міст-підписантів
Угоди мерів у процесі розробки
ними ПДСЕР

• Сприяння залученню зовнішніх
інвестицій для впровадження
ПДСЕР містами-підписантами Уго
ди мерів.
Стратегічна ціль 2. Зміна свідомості
громад щодо культури споживання
енергії
Операційна ціль 2.1 Впровадження
інформаційних кампаній у містах
України
• Популяризація кампанії „Go Green”
• Активна співпраця із ЗМІ та робота
у соцмережах щодо популяризації
ідей енергоефективності.
• Створення та оновлення депо
зитарію кращих практик з енерго
ефективності.
• Популяризація використання від
новлюваних джерел енергії у міс
тах АЕМУ.
• Енергетичні
тимства.

партнерства/побра

• Розвиток енергетичної освіти у
школах.
Операційна ціль 2.2 Проведення
Днів сталої енергії в містах України
• Промоція Днів Сталої Енергії (ДСЕ)
• Підтримка міст в організації та проведенні ДСЕ
• Формування онлайн-платформи
та депозитарію добрих практик із
проведення Днів Сталої Енергії
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План діяльності на 2018 рік
Стратегічна ціль 3. Захист енер
гетичних інтересів громад на
національному рівні

Стратегічна ціль 4. Інституційний
розвиток АЕМУ, її експертного та
фахового потенціалу

Операційна ціль 3.1 Представлення
інтересів ОМС в органах державної
влади

Операційна ціль 4.1 Розвиток по
тенціалу АЕМУ, УНЕА та АСЕР

• Участь у роботі Громадських рад
при Мінрегіоні та Держенерго
ефективності
• Моніторинг проектів підзаконних
актів, що приймаються на вико
нання нових законів у сфері ЕЕ
та ЖКГ, подання пропозицій та
зауважень до КМУ, ДЕЕ, Мін
регіону
• Представлення інтересів міст-чле
нів АЕМУ у ВРУ
• Посилення/розвиток потенціалу
національних та територіальних
координаторів Угоди мерів
Операційна ціль 3.2 Лобіювання
змін до законодавства у сфері
енергоефективності
• Лобіювання впровадження між
народних стандартів з енерго
ефективності в Україні (серія ISO
50000)

• Навчання та підвищення кваліфі
кації працівників АЕМУ
• Підвищення кваліфікації експер
тів/ інституційної спроможності
УНЕА та АСЕР
Операційна ціль 4.2 Розвиток
ефективної співпраці з партнерсь
кими організаціями та структурами
• Співпраця та обмін досвідом із
профільними НУО на загально
національному рівні
• Розбудова міжнародної мережі
структур підтримки Угоди мерів
• Розбудова партнерських стосунків
із зарубіжними організаціями, що
діють у сфері розвитку енерго
ефективності
• Обмін досвідом із партнерами в
рамках участі у профільних націо
нальних та міжнародних тема
тичних заходах

• Участь у розробці законодавчих
актів з метою впровадження
Директив ЄС у сфері енергоефек
тивності.
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План діяльності на 2018 рік
СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН АСОЦІАЦІЇ "ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ МІСТА УКРАЇНИ" (2018-2020)
Стратегічна ціль 1 Запровадження політики сталого енергетичного розвитку (ПСЕР) у громадах
України
Операційна ціль 1.1 Впровадження системи енергоменеджменту в громадах України
2018

2019

2020

Виявлення потреб міст-членів АЕМУ для запровадження в них ПСЕР
Розвиток внутрішнього фахового потенціалу міст-членів АЕМУ
Проведення аналізу існуючого на ринку програмного забезпечення для
енергомоніторингу та формування рекомендацій для міст
Консультаційний та експертний супровід міст-членів АЕМУ у впровадженні
ними ПСЕР
Популяризація впровадження систем енергоменеджменту та
енергомоніторингу у містах України
Операційна ціль 1.2 Підтримка Угоди мерів у громадах-підписантах Ініціативи в Україні
2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Популяризація Угоди мерів в Україні
Розбудова внутрішнього фахового потенціалу міст-підписантів Угоди
мерів
Методологічна та технічна підтримка міст-підписантів Угоди мерів
Консультування міст-підписантів Угоди мерів у процесі розробки ними
ПДСЕР
Сприяння залученню зовнішніх інвестицій для впровадження ПДСЕР
містами-підписантами Угоди мерів
Стратегічна ціль 2 Зміна свідомості громад щодо культури споживання енергії
Операційна ціль 2.1 Впровадження інформаційних кампаній у містах України

Популяризація кампанії „Go Green”
Активна співпраця із ЗМІ та робота у соцмережах щодо популяризації ідей
енергоефективності
Створення та оновлення депозитарію кращих практик з
енергоефективності
Популяризація використання відновлюваних джерел енергії у містах АЕМУ
Енергетичні партнерства/побратимства
Розвиток енергетичної освіти у школах
Операційна ціль 2.2 Проведення Днів сталої енергії в містах України
Промоція Днів Сталої Енергії (ДСЕ)
Підтримка міст в організації та проведенні ДСЕ
Формування онлайн-платформи та депозитарію добрих практик із
проведення ДСЕ
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План діяльності на 2018 рік

Стратегічна ціль 3 Захист енергетичних інтересів громад на національному рівні
Операційна ціль 3.1 Представлення інтересів ОМС в органах державної влади
Участь у роботі Громадських рад при Мінрегіоні та
Держенергоефективності
Моніторинг проектів підзаконних актів, що приймаються на виконання
нових законів у сфері ЕЕ та ЖКГ, подання пропозицій та зауважень до
КМУ, ДЕЕ, Мінрегіону

2018

2019

2020

2019

2020

Представлення інтересів міст-членів АЕМУ у ВРУ
Посилення/розвиток потенціалу Національних та Територіальних
Координаторів Угоди мерів
Операційна ціль 3.2 Лобіювання змін до законодавства у царині енергоефективності
Лобіювання впровадження міжнародних стандартів з енергоефективності
в Україні (серія ISO 50000)
Участь у розробці законодавчих актів з метою впровадження Директив ЄС
у сфері енергоефективності.

2018

Стратегічна ціль 4 Інституційний розвиток АЕМУ, її експертного та фахового потенціалу
Операційна ціль 4.1 Розвиток потенціалу АЕМУ, УНЕА та АСЕР
2018

2019

Навчання та підвищення кваліфікації працівників та експертів АЕМУ
Підвищення кваліфікації експертів/ інституційної спроможності УНЕА та
АСЕР
Операційна ціль 4.2 Розвиток ефективної співпраці з партнерськими організаціями та
структурами
2018 2019
Співпраця та обмін досвідом із профільними НУО на
загальнонаціональному рівні

2020

2020

Розбудова міжнародної мережі Структур Підтримки Угоди мерів
Розбудова партнерських стосунків із зарубіжними організаціями, що діють
у сфері розвитку енергоефективності
Обмін досвідом із партнерами під час участі у профільних національних та
міжнародних тематичних заходах

1
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8. Фінансовий звіт про
надходження та використання
коштів у 2017 році
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Фінансовий звіт
Надходження ресурсів
Сума, грн.

Вид надходжень
Вступні та членські внески
Цільове фінансування
Пасивні доходи
Разом

940 000,00
12 670 697
920 972
14 531 669

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
46
47
48

Міська рада
Баранівська міська рада
Бахмутська міська рада
Баштанська міська рада
Бердянська міська рада
Березанська міська рада
Бібрська міська рада
Бродівська міська рада
Бурштинська міська рада
Вараська міська рада
Вижницька ОТГ
Вінницька міська рада
Вознесенська міська рада
Волноваська міська рада
Володимирецька селищна рада
Гадяцька міська рада
Глибоцька ОТГ
Гніванська міська рада
Голопристанська міська рада
Долинська міська рада
Дубенська міська рада
Житомирська міська рада
Жмеринська міська рада
Жовківська міська рада
Запорізька міська рада
Ізмаїлська міська рада
Калуська міська рада
Кам'янець-Подільська міська рада
Канівська міська рада
Карлівська міська рада
Ковельська міська рада
Козятинська міська рада
Конотопська міська рада
Кременецька міська рада
Кременчуцька міська рада
Криворізька міська рада
Лубеньска міська рада
Миргородська міська рада
Недобоївська ОТГ
Ніжинська міська рада
Нововолинська міська рада
Новоград- Волинська міська рада
Новогродівська міська рада
Новояворівська міська рада
Обухівська міська рада
Овруцька міська рада
Первомайська міська рада
Пологівська міська рада
Рівненська міська рада

Таблиця 1. Членські внески по містах
Вид внесків
Сума, грн.

Членський внесок

Членський внесок
Членський внесок
Членський внесок
Вступний та членський внесок
Членський внесок
Вступний та членський внесок
Членський внесок
Членський внесок
Членський внесок
Членський внесок
Членський внесок
Членський внесок
Вступний та членський внесок
Членський внесок
Членський внесок
Членський внесок
Членський внесок
Членський внесок
Членський внесок
Членський внесок
Членський внесок
Членський внесок
Членський внесок
Членський внесок
Вступний та членський внесок
Членський внесок
Членський внесок
Членський внесок
Членський внесок
Членський внесок
Членський внесок
Членський внесок
Вступний та членський внесок
Членський внесок
Вступний та членський внесок
Членський внесок
Членський внесок
Вступний та членський внесок
Членський внесок
Членський внесок
Вступний та членський внесок
Членський внесок
Членський внесок
Членський внесок
Членський внесок
Членський внесок
Членський внесок

8 000,00
16 000,00
4 000,00
32 000,00
12 000,00
2 000,00
12 000,00
4 000,00
8 000,00
2 000,00
50 000,00
8 000,00
4 000,00
8 000,00
4 000,00
8 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
8 000,00
50 000,00
8 000,00
4 000,00
80 000,00
16 000,00
24 000,00
32 000,00
8 000,00
4 000,00
16 000,00
4 000,00
16 000,00
4 000,00
33 000,00
50 000,00
12 000,00
8 000,00
2 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
11 000,00
8 000,00
8 000,00
4 000,00
16 000,00
4 000,00
20 000,00
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Фінансовий звіт
№ з/п

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Міська рада
Славутицька міська рада
Сосницька міська рада
Сумська міська рада
Теплодарська міська рада
Тернопільська міська рада
Тетіївська міська рада
Тульчинська міська рада
Тячівська міська рада
Українська міська рада
Херсонська міська рада
Хмільницька міська рада
Хотинська міська рада
Черкаська міська рада
Чортківська міська рада
Чугуївська міська рада
Южноукраїнська міська рада

Вид внесків

Членський внесок
Членський внесок
Членський внесок
Членський внесок
Членський внесок
Вступний та членський внесок
Членський внесок
Членський внесок
Членський внесок
Членський внесок
Членський внесок
Членський внесок
Членський внесок
Членський внесок
Членський внесок
Членський внесок

Разом

Вид внесків
Вступні внески
Членські внески
Разом

8 000,00

2 000,00
50 000,00
4 000,00
50 000,00
12 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
24 000,00
8 000,00
4 000,00
50 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00

940 000,00
Таблиця 2. Розподіл внесків за видами
Кількість міст
Сума, грн.
9
68 000
64
872 000
940 000

Рис 3. Сума надходжень вступних та членських внесків
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Сума, грн.
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Фінансовий звіт
Таблиця 3. Динаміка надходжень вступних та членських внесків
Показники

Надходження за роками, грн.

К-ть міст членів
Асоціації
К-ть міст, котрі сплатили
членські та вступні
внески
Сума сплачених внесків,
в т. ч.:
вступних внесків
членських внесків

2008
16

2009
18

2010
23

2011
27

2012
32

2013
35

2014
42

9

12

14

15

20

19

20

119388

106688

139000

177000

235400

216300

214987

36000

8000

12000

28 000

8000

11000

8000

83388

98688

127000

149000

227400

205300

206987

Продовження Таблиці 3

Показники

Надходження за роками, грн.
2015
49

К-ть міст членів Асоціації
К-ть міст, котрі сплатили членські та вступні
внески

2016
72

2017
81

36

58

64

411000

511 000

940 000

вступних внесків

48000

92 000

68 000

членських внесків

363000

419 000

872 000

Сума сплачених внесків, в т. ч.:

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

Назва проекту
Угода мерів - Демонстраційні проекти
Угода мерів - Схід
Надання допомоги місту Рені з розробкою ПДСЕРК
Школа енергії 2.0
Угода мерів - Схід II
Енергоефективне врядування в Україні
Польсько-норвезька допомога у покращені стану
енергоефективності в Україні
Разом

EU
EU
USAID
GIZ
EU
Visegrad
Norway
grants

6 541 312
1 846 243
179 707
746 415
2 523 202
602 807
231 011
12 670 697

Рис 5. Надходження за проектами
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51,63%
14,57%
1,42%
5,89%
19,91%
4,76%
1,82%

Фінансовий звіт
Структура витрат
Назва витрат
Адміністративні видатки
Програмні видатки
Разом

Сума, грн.
437 012
8 181 503
8 618 515

За 2017 рік

%
5%
95%
100

Рис 6. Розподіл видатків Асоціації

Таблиця 5. Баланс фінансових результатів
Сальдо на р/р станом на 01.01.2017
Прихід коштів за 2017 рік

2 538 407,91
14 531 669,07

Видатки за 2017 рік

8 618 514,96

Баланс доходів і -витрат майбутніх
періодів
Кошти на р/р на 31.12.2017 р

8 446 913,62

-4 648,40
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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
Оплата зовнішнім експертам
Витрати на відрядження
Витрати на забезпечення діяльності офісу
Витрати на комунікації
Матеріали 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

223 476
223 476,23

51

115 825
97 711
7 107,72
90,00
1 500,00
480,00
10 183,66
16 300

27
22

41 089
20 961
0
0
0
0
0,00
437 012,16

Рис. 7. Адміністративні видатки
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Фінансовий звіт
Статті видатків

Таблиця 7. Розподіл проектних видатків
Сума, грн.
%

Витрати на зарплату, соціальні нарахування та
податки
Зарплата виплачена штатним працівникам
Оплата зовнішнім експертам
Витрати на відрядження
Витрати на забезпечення діяльності офісу
Витрати на комунікації
Матеріали офісу
Оренда та утримання офісу
Інші офісні витрати
Витрати на обладнання та програмне
забезпечення
Витрати на програмну діяльність
Підготовка та друк матеріалів
Проведення семінарів та конференцій
Витрати на партнерів згідно договорів
Дні енергії
Разом

4 752 279
472 020
4 280 260
72 646
186 450
7 533,42
147 900,78
13 050,00
1 101,00
16 864,86
3 170 127
89 944
2 689 998
390185,15
8 181 502,80

Рис. 7. Проектні видатки

Річний звіт 2017 – Асоціація «Енергоефективні міста України»

69

Фінансовий план
Фінансовий план на 2018 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 (Norway grants)
Енергоефективне врядування в Україні (Visegrad)
Разом

Сума, грн.
1 300 000
15 910 440
4 214 140
155 000
9 166 700
762 600
1664000
17 210 440

Рис. Прогноз надходжень на 2018 рік

Рис. 9. Розподіл надходжень цільового фінансування на 2018р.
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%
7,55%
92,45%

Фінансовий план

Розподіл планових витрат
Адміністративні витрати
Програмні витрати

Таблиця 9. Планові витрати на 2018 рік
Сума, грн.
%
1 496 968
9
15 713 472
91

Разом

17 210 440

Таблиця 10. Плановий розподіл адміністративних витрат на 2018р.
Розподіл планових витрат
Витрати на зарплату та на оплату послуг залучених експертів

Сума, грн.
965 684

%
64,51

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

140 000
100 000
100 000
100 000
20 000
71 284
1 496 968

9,35
6,68
6,68
6,68
1,34
4,76
100

Рис. 10. Прогноз адміністративних видатків на 2018р.
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Команда АЕМУ
Святослав Павлюк - виконавчий директор
Мар’яна Приступа - заступник виконавчого директора
Віталій Лесюк - фінансовий консультант
Андрій Кирчів - керівник проектів та програм
Олег Гарасевич - керівник проектів та програм
Віталій Волков - консультант з управління проектами
Олена Вітрак - керівник проектів та програм
Надія Козак - бухгалтер
Ірина Яремко - фахівець з управління проектами та програмами
Юлія Ференчак - фахівець із зав’язків з громадськістю та пресою
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