РІЧНИЙ
ЗВІТ

2018

ЗМІСТ
Вітальне слово
Міста-члени АЕМУ
Географія міст-членів АЕМУ
Місія
Стратегічні цілі
Цілі сталого розвитку: основний орієнтир у роботі АЕМУ
Найважливіші події у 2018 році
Цікаві факти 2018 року
Угода Мерів в Україні
Проекти
Дні сталої енергії в українських містах
Вебінари
Захист енергетичних інтересів громад на національному рівні
Наші публікації
Наші плани на 2019 рік
Фінансовий звіт
Керівництво та команда АЕМУ
Контакти

2
4
5
6
8
9
10
12
14
15
24
28
30
34
36
38
59
60

ВСТУПНЕ СЛОВО
Дорогі читачі!

Володимир Гаразд,

Президент Асоціації
«Енергоефективні міста України»
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Рік, що минув, розпочав друге десятиліття невтомної праці
команди Асоціації «Енергоефективні міста України», спрямованої на допомогу нашим містам-членам у впровадженні ними стратегій сталого розвитку. У цей непростий для
країни час приємно констатувати той факт, що, як і у всі
попередні роки, працівники Виконавчої дирекції АЕМУ не
лише втримали високий рівень фаховості надаваних ними
послуг, але і мають вдосталь нових здобутків, про які варто
згадати.
Насамперед хочеться відзначити справді визначну подію,
на шляху до якої було декілька років інтенсивної праці та
підготовки: перемога у конкурсному відборі принесла Асоціації статус Національного Офісу Європейської Енергетичної Відзнаки, престижної європейської системи сертифікації
досягнень міст на шляху до сталого розвитку. Більш того:
завдяки одночасному із цим визнанням стартові пілотного проекту впровадження ЄЕВ в Україні, до уже сертифікованих Вінниці та Житомира приєдналися ще три пілотні
міста-члени АЕМУ – Львів, Суми та Черкаси, де у найближчі
роки йтиме інтенсивна робота із розбудови стратегії та заходів, спрямованих на досягнення високих стандартів Відзнаки.
Приємну новину приніс і сам початок 2018 року, коли стало
відомо, що до 11 міст-учасників масштабної програми ЄС
«Угода Мерів – Демонстраційні проекти» (з них 10 – чле-

ни АЕМУ) долучилися іще шість, п’ять з яких – також члени
нашої Асоціації. Тут слід додати, що частина із українських
міст-учасників цієї програми вже успішно завершила реалізацію своїх проектів, які стали справжніми історіями успіху,
вартими наслідування.
Впровадження іншого проекту ЄС — «Угода Мерів — Схід»
дала нашим містам можливості розбудови власного потенціалу у царині енергоефективності завдяки програмі
тренінгів, вебінарів та інших форм навчання, а також старту обміну досвідом за схемою «місто до міста», а завдяки
реалізації проекту «Енергоефективне врядування в Україні»
представники 5 малих міст-членів АЕМУ змогли підвищити рівень підготовки фахівців, задіяних у секторі енергоефективності та почерпнути словацький досвід інноваціних
рішень під час тижневої навчальної подорожі. У рамках
проекту «Польсько-норвезька допомога у покращенні ситуації з енергоефективністю в Україні» представники 17 міст
України здобували знання про механізми ЕСКО-контрактингу під час тренінгів, а також мали змогу ознайомитися
із досвідом їхніх норвезьких та польських колег під час навчальних візитів до цих країн. Більш того, для кращого розуміння та можливості покрокової реалізації енергосервісних контрактів у наших громадах підготовлено та видано
спеціалізований порадник. А майже наприкінці року у 25
малих міст України, більшість із яких є членами АЕМУ, з’явилася нагода співфінансування ряду послуг із підвищення
рівня енергоефективності завдяки впровадженню АЕМУ
Механізму Підтримки послуг з енергоефективності для громадських будівель проекту «Енергоефективність у грома-

дах ІІ», що реалізується GIZ.
Важливим проривом у роботі команди АЕМУ саме цього
року стала відчутно вагоміша праця на полі законотворення, зокрема – участь у формуванні окремих пропозицій до
законів та підзаконних актів спільно з іншими партнерськими профільними асоціаціями та організаціями. Посилилась
та додала у конструктиві співпраця Асоціації, як Структури
підтримки Угоди мерів, із Національним координатором
Ініціативи в Україні – Мінрегіоном.
Вже традиційно щороку дружна сім’я Асоціації поповнюється новими громадами. Минулий рік не став винятком: вступити до АЕМУ виявили бажання міста Тростянець, Олешки,
Василівка, Бар, Біла Церква, Олевськ, а також Шпиківська
ОТГ. Упевнений, що кожне із нових міст-членів зможе у
повній мірі скористатися можливостями та послугами, які
їм будуть запропоновані професійною командою Виконавчої дирекції.
Повний перелік та детальніший опис здобутків діяльності
АЕМУ за минулий, а також її плани на наступний, 2019 рік,
можна прочитати у цьому Звіті. Проте найважливішим результатом є чергове підтвердження реальними справами вірності команди Асоціації нашій головній стратегічній
засаді – служити містам у впровадженні ними власних
політик сталого розвитку та розбудові енергетичної децентралізації країни. Бо тільки енергетично незалежні громади з власною потужною «зеленою» економікою можуть
бути основою сильної незалежної Держави в один із найвідповідальніших та переломних періодів справжнього становлення нації!
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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
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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
40. Сватове
41. Конотоп
42. Краматорськ
43. Тульчин
44. Запоріжжя
45. Жовква
46. 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
79. Глухів
80. Тростянець
81. Олешки
82. Шпиків
83. Василівка
84. Бар
85. Біла Церква
86. Олевськ

*міста на тимчасово окупованій території

ГЕОГРАФІЯ АЕМУ
Славутич Сосниця
Ковель Вараш
Нововолинськ Володимирець
Мена Глухів
Олевськ Овруч
Конотоп
Луцьк
Новоград-Волинський
Рівне
Ніжин Суми
Жовква Броди Дубно Славута Житомир
Біла Церква
Гадяч
Львів Бібрка
Українка
Кременець Баранівка
Миргород Тростянець
Козятин
Березань
Новояворівськ
Тернопіль Хмільник
Обухів Лубни
Чугуїв
Тетіїв
Рогатин
Чортків
Канів Карлівка Мерефа Сватове
Вінниця
Жмеринка
Бурштин
Бар
Гнівань Шпиків Черкаси
Бахмут
Долина Калуш
Краматорськ
Алчевськ
Кам’янець-Подільський
Івано-Франківськ Вижниця
Новогродівка
Кременчук
Тульчин
Хотин
Хрустальний
Недобоївці
Тячів Коломия
Вугледар
Глибока
Ровеньки
Запоріжжя
Первомайськ
Волноваха
Кривий Ріг
Южноукраїнськ
Василівка
Пологи
Баштанка
Бердянськ
Вознесенськ
Теплодар

86 міст-членів АЕМУ
станом на грудень
2018 року

Херсон

Олешки
Гола Пристань

Ізмаїл
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МІСІЯ
Об’єднувати органи місцевого самоврядування
задля підвищення якості життя їхніх громад, забезпечення сталого енергетичного розвитку, захисту
довкілля та адаптації до змін клімату.
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СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ АЕМУ

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

Зміна свідомості громад
щодо культури споживання енергії.

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ
Захист енергетичних інтересів громад
на національному рівні.

Інституційний розвиток АЕМУ, її експертного
та фахового потенціалу.
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ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ОСНОВНИЙ ОРІЄНТИР У РОБОТІ АЕМУ
Україна, як і інші країни-члени ООН, приєдналася до глобального процесу забезпечення
сталого розвитку. 17 Цілей сталого розвитку є основою для досягнення кращого та стабільнішого майбутнього. Вони спрямовані на вирішення глобальних суспільних викликів,
зокрема екологічних, що пов’язані зі зміною клімату, забрудненням навколишнього природного середовища та погіршенням умов життєдіяльності людей.
Захист довкілля, покращення енергоефективності, боротьба зі змінами клімату та адаптація до них мають безпосередній вплив на економічний розвиток, енергетичну незалежність та покращення інвестиційного клімату в країні.
Стратегічний план АЕМУ зосереджується на таких сферах як енергоефективність, охорона
довкілля, кліматичні зміни та адаптація до них.
У своїй роботі ми орієнтуємось на наступні цілі:
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НАЙВАЖЛИВІШІ ПОДІЇ 2018
Дубно, Миргород, Українка, Чернівці, Гнівань та Суми - переможці
нового конкурсу Програми ЄС CoM-DeP.
Конференція проекту «Польсько-норвезька допомога у покращенні
ситуації з енергоефективністю в Україні» (Київ).

СІЧЕНЬ
Оголошено конкурс малих грантів для міст-учасників проекту АЕМУ
(Броди, Дубно, Новояворівськ, Жовква та Чортків).
Тренінг «Підвищення енергоефективності будівель і систем опалення
для досягнення цілей УМ» для білоруських міст (Мінськ).
5 тренінгів «Реалізація проектів з підвищення ЕЕ по моделі ЕСКО»
(Тернопіль, Вінниця, Біла Церква, Житомир, Коростень).
Міста Тростянець, Олешки та Шпиківська ОТГ приєднались до АЕМУ.
Видано порадник «Засади та практика впровадження енергосервісних договорів у містах України».
Славутич отримав комфортний енергоефективний навчальний
заклад для дітей (СoM-DeP).

ЛЮТИЙ

17 українських міст з навчальними візитами відвідали Норвегію та
Польщу.
АЕМУ розпочала серію вебінарів для міст «Школа модернізації міської
інфраструктури», проведено 5 вебінарів.
Міста Бар та Василівка приєднались до АЕМУ.
Словацькі експерти провели консультації з робочою групою проекту у
Жовкві.

БЕРЕЗЕНЬ
Броди, Чортків, Жовква - переможці конкурсу малих грантів в
проекті АЕМУ.
Місто Біла Церква приєдналось до АЕМУ.
2 тренінги Проекту ЄС "Угоди Мерів-Схід" з питань залучення
фінансування на реалізацію заходів та моніторингового звіту по
реалізації ПДСЕРК.
Місто Суми отримало міжнародний сертифікат ISO 50001:2011
«Системи енергетичного менеджменту».

КВІТЕНЬ
Вебінар «Правові та організаційні засади реалізації процедури
оцінки впливу на довкілля».
Старт програми обміну досвідом та стажувань «Від міста до міста» в
рамках проекту ЄС «Угода мерів-Схід».
Цілі сталого розвитку: візит представників АЕМУ з делегацією від
України в Швецію.

ТРАВЕНЬ
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У Чернівцях урочисто відкрили Європейський тиждень сталої енергії
в Україні.
Стаття «На порозі ери зеленого будівництва», О.Гарасевич.
Вебінар «Результати експертного огляду програмного забезпечення
для енергомоніторингу та енергоменеджменту».

ЧЕРВЕНЬ
У Кам'янці-Подільському відкрито одну з найбільших в Україні ТЕЦ
на ВДЕ.
Сосниця: громада розробила ПДСЕРК.
Місто Олевськ приєдналось до АЕМУ.
4 тренінги «Досвід міст Вишегардської Четвірки - в українські громади»
(Жовква).

ЛИПЕНЬ
Тренінг «Технічні аспекти впровадження ПДСЕРК» в рамках проекту ЄС
«Угода Мерів-Схід» (Миргород).
До команди АЕМУ долучився CIM-експерт Горгі Трaяновський.

СЕРПЕНЬ
17 українських міст долучилися до світової кліматичної мобілізації «Дій
за клімат».
Тренінг «Досвід успішної реалізації енергоефективних проектів у
Тернополі» в рамках проекту ЄС «Угода Мерів-Схід».
АЕМУ визнана Національним офісом Європейської енергетичної відзнаки в
Україні.

Конференція європейської асоціації «Кліматичний Альянс».
Сформовано новий склад Громадської ради при
Держенергоефективності України.
1
Конференція проекту «Впровадження Європейської Енергетичної
Відзнаки в Україні» (Київ).
АЕМУ долучається до проведення Міжнародного Саміту Мерів у Києві.
Стажування «Від міста до міста» в рамках проекту ЄС «Угода мерів Схід» (Жовква, Славутич).
Оголошено конкурс для підписантів Угоди Мерів «Від міста до міста».

ЖОВТЕНЬ
Оголошено конкурс для міст-учасників проекту «Енергоефективність у
громадах ІІ».
Вебінар «Роз’яснення щодо конкурсу заявок на співфінансування в
рамках Механізму Підтримки».
АЕМУ долучилася до 2 конференцій "Дні зеленої економіки" (Львів) та
«Муніципалітети за сталий розвиток» (Київ).
Мінприроди визнано Національним координатором Угоди Мерів в
Україні.
Оголошено конкурс на право провести офіційне відкриття #EUSEW 2019.

ЛИСТОПАД
У Києві відбулися Форум місцевого самоврядування та Форум об’єднаних громад.

Кам’янець-Подільський, Чортків, Житомир та Львів заявили про перехід на
відновлювану енергетику до 2050 р.

COP 24: у Катовіце відбулася міжнародна кліматична конференція ООН
участь у якій взяли представники українських міст.

Вебінар "Сертифікація енергоефективності будівель - як це буде виглядати?"
Цикл вебінарів: ефективний власник, Фонд ЕЕ, Закон про ЖКП в рамках
програми ЄС "Угода мерів - Схід".

ГРУДЕНЬ

ВЕРЕСЕНЬ
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ЦІКАВІ ФАКТИ 2018 РОКУ

АЕМУ визнана Національним офісом
Європейської Енергетичної Відзнаки в Україні
Ми реалізуємо:

Ми взяли участь:

8 міжнародних проектів бенефіціарами яких є
міста-члени АЕМУ та підписанти Угоди Мерів.

у 9 Форумах, 2 Конгресах, 16 конференціях та
4 круглих столах із презентаціями, виступами і
модеруванням в Україні та за кордоном.

Ми залучили:

Нами організовано:

19 українських та закордонних тренерів та експертів

•
•

3 конференції
3 навчальні поїздки за кордон (Норвегія,

близько 800 представників органів місцевого самоврядування до навчань, конференцій, поїздок, вебінарів.

•
•
•
•

16 тренінгів
3 конкурси для наших міст
17 візитів у міста-члени АЕМУ
9 навчальних вебінарів

для реалізації проектів у наших містах
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Словаччина, Польща)

Наші досягнення:

Ми надали:

6 демонстраційних проектів з модернізації теп-

Консультаційну, методичну та інформаційну підтримку 36 українським містам у організації та
проведенні ними Днів сталої енергії, а також долучилися до урочистої церемонії відкриття Європейського тижня сталої енергії в Україні.

ло- та водопостачання, освітлення, термомодернізації комунальних закладів в українських містах реалізуються за підтримки Програми ЄС «Демонстраційні
проекти Угоди Мерів».

Нами підготовлено:
25 малих міст України до лютого 2020 року ма-

ють змогу дофінансування окремих послуг у сфері
енергоефективності на загальну суму 100 тис. Євро.
на виконання проекту «Механізм Підтримки послуг
з енергоефективності для громадських будівель»
проекту «Енергоефективність у громадах ІІ» (GIZ).

Виконавчий директор АЕМУ Святослав Павлюк обраний до складу Громадської ради при Держенергоефективності, а також є головним експертом реформи енергетичного сектору в Реанімаційному Пакеті
Реформ.

•

3 посібники

•

5 інформаційних буклетів

•

1 аналітичне дослідження

•

5 статей

•

4 дайджести

Нові партнери:
•

Міжнародний офіс ЄЕВ в Цюріху

•

Швейцарське бюро співробітництва

•

Компанія ProjectZero (Данія)
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УГОДА МЕРІВ В УКРАЇНІ
Угода Мерів щодо клімату та енергії – провідна ініціатива,
започаткована Європейським Союзом. Міста-підписанти Угоди Мерів поділяють спільне бачення стосовно необхідності прискорення декарбонізації їхніх територій та
зміцнення власного потенціалу адаптації до неминучого
впливу зміни клімату з метою забезпечення своїм мешканцям надійного і сталого доступу до енергії за прийнятною ціною. Згідно з оновленою версією угоди вони беруть
на себе добровільне зобов’язання скоротити власні викиди СО₂ на 40% до 2030 року та випрацювати спільний
підхід до пом’якшення зміни клімату й адаптації до неї.
Кількість міст-підписантів
Угоди Мерів в Україні (станом
на лютий 2019) – 219,

АЕМУ –

структура підтримки
Угоди Мерів в Україні
з 2009 року.

219

64
з них міста-члени АЕМУ – 64
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Результати:

ПРОЕКТИ

•

2 навчальні візити представників українських міст у Жовкву та Славутич

Угода Мерів – Схід II

•

2 тренінги по розробці ПДСЕРК в Луцьку та Києві

•

2 тренінги з фінансових питань у Києві

•

тренінг по моніторингу ПДСЕРК у Жовкві

•

співорганізація та офіційне відкриття Європейського тижня сталої енергії в Чернівцях

•

панельна дискусія на тему «Місцева енергетика та кліматична політика для сталого розвитку громад»

•

2 технічні тренінги в Тернополі та Миргороді

•

презентація Клубу Мерів в Україні

•

конференція «Муніципалітети за сталий розвиток» у Києві

•

комунікаційний тренінг для українських підписантів Угоди
мерів у Вінниці

•

семінар з проблем комплексної термомодернізації муніципального житлового фонду

•

підтримка міст-підписантів УМ в Україні щодо реалізації
зобов’язань через вебінари, консультації та зустрічі

•

надання технічних консультацій містам УМ щодо коригування та розробки ПДСЕРК.

Донор:

кошти Європейського Союзу

Термін реалізації:
2016 – 2020 роки

Мета проекту:

підтримка та просування Угоди Мерів в Україні

Бенефіціари:

міста-підписанти Угоди Мерів в Україні
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Програма ЄС «Демонстраційні
проекти Угоди Мерів», СoM-DeP

Проекти, які стартували у 2018:
•

Теплі школи і дитячі садки — успішний ключ до здоров’я
дітей: комплексний проект з підвищення енергоефективності навчальних закладів в місті Дубно.

•

Модернізація системи генерації, розподілу і споживання
теплового району міста Миргорода.

•

Створення автоматизованої системи моніторингу енергоресурсів для бюджетних установ міста Українка та термомодернізація будівель палацу культури та спортивного комплексу з використанням відновлюваних джерел.

•

Практична реалізація ПДСЕРК на шляху до сталого, інтелектуального і енергоефективного міського освітлення в
місті Чернівцях.

•

Енергоефективна Гнівань: енергетична політика для
стійкого розвитку міста.

•

Підвищення енергоефективності в будівлях навчальних
закладів міста Суми.

Донор:

кошти Європейського Союзу

Термін реалізації:

2014 – 2018 роки (1 фаза), 2018 – 2021 (2 фаза).

Мета проекту:

супровід Командою Підтримки впровадження проектів у відібраних містах

Бенефіціари:

Конотоп, Гола Пристань, Вознесенськ, Нововолинськ, Краматорськ, Славутич, Самбір, Жовква, Мена,
Долина, Жмеринка, Дубно, Миргород, Українка,
Чернівці, Гнівань, Суми
16
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Польсько-норвезька допомога у покращені стану
енергоефективності в Україні

Результати:
•

розроблено документацію для ОМС щодо впровадження проектів енергосервісу на прикладі пілотного міста Біла Церква

•

видано Посібник щодо реалізації проектів енергосервісу

•

проведено 4 вебінари щодо особливостей впровадження проектів енергосервісу в бюджетному
секторі

•

проведено 4 тренінги щодо реалізація проектів з
підвищення енергоефективності по моделі ЕСКО

•

проведено підсумкову конференцію «Досвід Польщі, Норвегії та України у сфері підвищення енергоефективності міського господарства».

Донор:

Норвезькі гранти

Термін реалізації:
2017 – 2018 роки

Мета проекту:

покращити компетенції працівників ОМС з польських та
українських міст, що беруть участь у проекті, щодо підготовки інвестиційних проектів у сфері енергоефективності та кліматичних змін з використанням норвезького досвіду

Бенефіціари:

Біла Церква, Тернопіль, Коростень, Житомир, Вінниця
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Результати:
•

забезпечення 2 українськими тренерами тренінгу «Підвищення енергоефективності будівель і систем опалення
для досягнення цілей Угоди Мерів»

•

забезпечення 2 українськими доповідачами національної конференції «Угода Мерів у Білорусі»

•

консультування білоруських міст-підписантів УМ щодо
розробки ПДСЕКР.

Підтримка ініціативи Угода Мерів
в Білорусі, Strong-CoM

Донор:

кошти Європейського Союзу

Термін реалізації:
2017 – 2019 роки

Мета проекту:

зміцнення спроможності організацій громадянського суспільства Білорусі брати участь у
формуванні та забезпеченні дотримання місцевої і національної політики щодо енергії і зміни клімату

Бенефіціари:

білоруські міста-підписанти Угоди Мерів
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Європейська Енергетична Відзнака (ЄЕВ) в Україні

Результати:

Донор:
SECO

Термін реалізації:
2018 – 2021 роки

Мета проекту:

впровадження ЄЕВ в Україні

Бенефіціари:

Житомир, Вінниця, Львів, Черкаси, Суми
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•

АЕМУ визнана Національним офісом Європейської
Енергетичної ідзнаки в Україні

•

розроблено інструментарій із 79 заходів у рамках
муніципальної енергетичної та кліматичної політики

•

сформувано робочі групи у містах

•

проведено стартову конференцію

•

здійснено відбір консультантів ЄЕВ.

Результати:
•

сформовано робочі групи з ідентифікації та подолання основних проблем у царині енергоефективності на локальному рівні за консультаційної допомоги експертів із країн
Вишеградської групи

•

проведено 3 тренінги з енергоменеджменту

•

проведено конкурс малих ґрантів для ОГС міст-учасників
проекту (переможці – Жовква, Броди, Чортків)

•

здійснено енергоаудит 4 громадських будівель у Бродах

•

проведено 4 тренінги з комунікаційної роботи та налагодження співпраці між керівництвом ОМС і ОГС міст-учасників

•

організовано навчальний візит до Словаччини

•

доданою вартістю даного проекту стало залучення одного із міст-учасників (Жовкви) до ініційованого словацькою
компанією «Енвіролайн» окремого проекту із підготовки
генерального плану подолання проблем із очисткою стічних вод та підтопленням центральної частини міста.

Енергоефективне врядування
в Україні

Донор:

Міжнародний Вишеградський Фонд

Термін реалізації:
2017 – 2018 роки

Мета проекту:

зміцнити взаємини між бюджетним і суспільним секторами громад через побудову архітектури довіри між
організаціями громадянського суспільства та місцевим
самоврядуванням

Бенефіціари:

Броди, Дубно, Жовква, Новояворівськ, Чортків
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Підвищення показників мікроклімату та енергоефективності у дитячій лікарні
«Охмадит» у Львові та дитсадків у Кам’янці-Бузькій

Результати:

Донор:

Федеральне Міністерство економічного співробітництва
та розвитку Німеччини

Термін реалізації:
2018 рік

Мета проекту:

підвищення обізнаності щодо ощадного споживання
енергетичних ресурсів в установах міст-учасників проекту

Бенефіціари:

Львів, Кам’янка-Бузька
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•

проведено 2 інформаційні семінари на тему енергоефективності та культури свідомого споживання енергії

•

проведено інформаційну кампанію «Зелений офіс»

•

підготовлено Посібник і наліпки «Зелений офіс» та екотермометри.

Механізм Підтримки послуг з енергоефективності для громадських будівель
проекту «Енергоефективність у громадах ІІ»

Результати:
•

проведено перший тур конкурсу, у якому було подано
32 заявки від 15 міст-учасників проекту, 10 заявок із 8
міст були визнані такими, що рекомендовані до співфінансування

Донор:

Німецьке Співтовариство з Міжнародного
Співробітництва (GIZ GmbH) за дорученням
Уряду Німеччини

Термін реалізації:
2018 – 2020 роки

Мета проекту:

підтримати співфінансуванням в обсязі до 70% від загального кошторису проекту окремі заходи міст-учасників із
підвищення енергоефективності їхніх громадських будівель

Бенефіціари:

25 міст-учасників (з числа малих міст України із населенням
до 50 тис. осіб)
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ДНІ СТАЛОЇ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНСЬКИХ МІСТАХ
Україна вже 8 років поспіль приєднується до ініціативи проведення Європейського тижня сталої енергії (далі – ЄТСЕ).
Це масштабна подія в Україні, що сприяє поширенню найкращих практик та об’єднує зусилля задля досягнення
цілей ЄС з подолання наслідків зміни клімату, підвищення
енергоефективності та енергобезпеки, а також сталого розвитку громад.

36

українських міст провели
Дні сталої енергії

У 2018 році АЕМУ вкотре долучилася до урочистої церемонії відкриття ЄСТЕ в Україні, яка відбулася 3 червня у
місті Чернівцях. Під час заходу команда АЕМУ реалізувала
оригінальну ідею з показовим ефектом — «Сонячна кава»,
приготована завдяки виробленій чотирма фотоелектричними панелями електроенергії. 27 літрів кави заварили на
енергії сонця, практично всім бажаючим вдалося спробувати тонізуючий напій, приготований в такий цікавий спосіб
та зробити світлину в оригінальній фоторамці «Я їду на Європейський тиждень сталої енергії». Окрім цього, АЕМУ облаштувала експертну та дитячу зону, де всі бажаючи змогли
отримати фахові консультації з питань енергозбереження
24

та енергоефективності, фінансових інструментів, питань поводження з відходами та альтернативних джерел енергії, а
наймолодші учасники реалізували свої творчі ідеї за допомогою кольорових олівців.

Метою Днів сталої енергії є підвищення поінформованості міської громади щодо сучасних способів більш ефективного використання енергії.
Вони є рекомендованим комунікаційним інструментом для поширення ідей сталої енергетики на
місцевому та регіональному рівнях.
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Під час ДСЕ у містах проведено виставки енергоефективного обладнання, семінари, конференції, круглі столи, форуми на тему енергоощадності, енергоефективності будівель,
відновлюваних джерел енергії та глобальної зміни клімату. Для дітей організовано конкурси малюнків, проведено
майстер-класи, відкриті уроки та інші заходи.

Представники виконавчої дирекції АЕМУ взяли участь у відкритті Днів сталої енергії у містах та поділилися досвідом
Асоціації у реалізації політики сталого енергетичного розвитку в Україні.
Ми підтримуємо всі ініціативи щодо організації та проведення Днів сталої енергії. Кожному місту-члену АЕМУ та
підписанту УМ, яке зверталось до нас було надано консультаційну, інформаційну та методичну підтримку.
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Нами було розроблено та передано містам
рекламну продукцію та інформаційні матеріали:

•

5 000 буклетів

•

1 000 екотермометрів

•

500 блокнотів

•

500 ручок

•

банери та конструкції до них
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ВЕБІНАРИ
У березні 2018 року Асоціація розпочала новий формат співпраці з містами, започаткувавши серію вебінарів для органів місцевого самоврядування «Школа модернізації міської інфраструктури».

Загалом протягом року проведено 9 вебінарів
на наступні теми:
•

Базові поняття енергосервісу, процедури проведення закупівлі енергосервісу, укладення енергосервісного договору.

•

Як правильно побудувати договірні стосунки з виконавцем енергосервісу?

•

Реалізація проектів у сфері енергоефективності на умовах державно-приватного партнерства.

•

Впровадження енергоефективних заходів в бюджетних будівлях: про що не скажуть ЕСКО компанії?

•

Як організувати та провести міські Дні сталої енергії?

•

Правові та організаційні засади реалізації процедури оцінки впливу на довкілля.

•

Результати експертного огляду програмного забезпечення для енергомоніторингу та енергоменеджменту.

•

Сертифікація енергоефективності будівель — як це буде виглядати?

•

Роз’яснення щодо конкурсу заявок на співфінансування в рамках механізму підтримки послуг з підвищення
енергоефективності в громадських будівлях.

28

СПІКЕРИ:
Святослав Павлюк, виконавчий директор АЕМУ.
Сергій Сільченко, партнер юридичної фірми ILF.
Андрій Кирчів, координатор проектів і програм АЕМУ.
Олег Гарасевич, керівник проектів та програм АЕМУ.
Ірина Яремко, фахівець з управління проектами АЕМУ.
Олена Вітрак, керівник проектів та програм АЕМУ, експерт
із захисту довкілля.
Мар’яна Приступа, заступник виконавчого директора АЕМУ.
Валерій Гензіцький, фахівець у сфері державно-приватного

партнерства.

Олег Масняк, директор Української некомерційної енергетич-

ної агенції.
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нашому Youtube-каналі:
Асоціація Енергоефективні
міста України
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Світлана Бельмас, головний спеціаліст відділу муніципального енергоменеджменту Кам’янської м/р.
Валентина Гуч, експерт з енергетичної ефективності Офісу
підтримки реформ при Мінрегіоні України.
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ЗАХИСТ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАД НА
НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
Такими законами є: Закон України «Про комерційний облік», Закон України «Про енергоефективність будівель»,
Закон України «Про житлово-комунальні послуги», Закон
України «Про Фонд енергоефективності». Також на роботу
міських комунальних підприємств суттєво впливає поступове запровадження Закону України «Про ринок електроенергії».
Назагал, на впровадження цього пакету законів Мінергіоном та іншими ЦОВВ опрацьовано майже 90 підзаконних
актів, більшість з яких вже введено в дію.

Реформи у сфері енергоефективності є одним з пріоритетів
змін в Україні. Наша держава зіткнулася з гострою необхідністю за короткий термін прийняти ряд дуже серйозних
змін та взяла на себе ряд зобов’язань перед міжнародними
партнерами щодо впровадження реформ в енергетичній
сфері.
У 2017—2018 роках в Україні було прийнято ряд законів, що
дуже суттєво впливають на діяльність у сфері обліку енергії і
води та на впровадження проектів з підвищення енергетичних характеристик будівель.
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Протягом року здійснено також ряд кроків, спрямованих
на виконання міжнародних кліматичних угод. Так, 18 липня
2018 року прийнято стратегічний документ переходу економіки України на модель низьковуглецевого розвитку, яка
передбачає зменшення обсягу викидів парникових газів,
відмову від викопного палива і старт інвестування у відновлювальні джерела енергії. Україна однією з перших країн
світу розробила Стратегію низьковуглецевого розвитку і
взяла на себе відповідальність за перехід економіки країни
на низьковуглецевий розвиток.
У 2018 році Україна отримала проект Національної стратегії
управління відходами, який є базовим документом реформ
у цій сфері.

Восени Мінприроди винесло проект Закону України «Про
управління відходами» на громадське обговорення. Проектом закону вперше впроваджуються в національне законодавство основоположні принципи та положення європейського законодавства у сфері управління відходами.
На початку 2019 року має бути прийнято План реалізації ухваленої Стратегії а також внесено законопроект, який буде
визначати інструменти впровадження та санкції за порушення до Верховної Ради.
У жовтні у Верховній Раді у першому читанні розглянуто
Стратегію екологічної політики до 2030 року. У результаті
її впровадження, Україна до 2030 року отримає ринкові
механізми для озеленення економіки і що найважливіше,
зменшення викидів парникових газів і скорочення викидів
від стаціонарних джерел забруднення на 15% порівняно із
2015 роком.
9 листопада Верховна Рада схвалила в першому читанні
збільшення податку на викиди СО2 у 24 рази починаючи з
2019 року.
Значні сподівання на запуск роботи з комплексної термомодернізації житлових будинків покладаються на Фонд
енергоефективності, запуск роботи якого, на жаль, затягнувся. Разом з тим, у 2018 році Фонд створено як окрему
юридичну особу, призначено в.о. директора Фонду, забезпечено фінансову основу для його повноцінної роботи
шляхом збільшення статутного капіталу до 1,6 млрд грн.,
обрано членів Наглядової ради Фонду. За підтримки між-

народних донорів, перші 15 ОСББ розпочали тестування
процедур Фонду.
Згідно з законом «Про енергетичну ефективність будівель»,
саме Сертифікат Енергоефективності будівлі є необхідним
початковим документом для звернення по підтримку до
Фонду енергоефективності і саме необхідність опрацювати методику розрахунку сертифікату була одним з процедурних бар’єрів до запуску роботи Фонду. У вересні 2018
підготовлено перший в Україні енергосертифікат будівлі і
з цього часу ряд ВУЗів почав готувати енергоаудиторів для
цих робіт.
З метою стимулюванням нових суб’єктів господарювання
до виходу на ринок управління багатоквартирними будинками та гарантування співвласникам можливості самостійно обирати управителя, затверджено Правила надання послуги з управління багатоквартирним будинком та Типовий
договір про надання послуги з управління багатоквартирним будинком.
З 1 вересня в Україні вступили в силу нові ДБНи :
•

ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»,

•

ДБН В.2.2-3:2018 «Будинки і споруди. Заклади освіти»,

•

ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці і дороги населених пунктів».

В Україні також запроваджується обов’язкова енергомодернізація шкіл та дитячих садків. Відповідні норми містяться у
ДБН В.2.2-3:2018 «Будинки і споруди.
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Заклади освіти», який вступив в силу з 1 вересня 2018 року,
та ДБН В.2.2-4-2018 «Будинки і споруди. Заклади дошкільної освіти», який вступив у силу з 1 жовтня 2018 року.
Асоціація «Енергоефективні міста України» теж внесла свою
вагому лепту у процес законотворення. У вересні визначено новий склад Громадської ради при Держенергоефективності України, яка активно впливатиме на розвиток у сфері
енергоефективності і на політику сталого енергетичного
розвитку. Від Асоціації «Енергоефективні міста України»
до складу Громадської ради увійшов виконавчий директор
Святослав Павлюк.
Окрім цього, протягом 2018 року експерти АЕМУц брали
активну участь у профільних робочих групах з підготовки
нормативно-правових актів, зокрема:
•

Участь у роботі Громадської ради при Держенергоефективності (В.Гаразд).

•

Участь у робочих засіданнях Реанімаційного Пакету Реформ (С.Павлюк).

•

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

•

Заохочення міст щодо участі в обговоренні проектів законів та підзаконних актів.
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Робота із запуску Фонду Енергоефективності залишається
пріоритетом №1 для змін у секторі багатоквартирних житлових будинків. Асоціація «Енергоефективні міста України»
звертає увагу урядових структур на те, що обмеження його
роботи лише до будинків з ОСББ різко обмежує коло потенційних учасників програм Фонду та залишає без підтримки
понад 70% багатоквартирних будинків та повністю виключає з нього індивідуальну забудову. Ми продовжуватимемо
працювати з тим, щоб Фонд мав максимальне покриття і
практичність.
2019 рік стане роком запуску роздрібного та оптового ринку
електроенергії, що матиме значний вплив на роботу комунальних підприємств. Виконавча дирекція буде слідкувати
та інформувати міста про розвиток цього процесу.
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НАШІ ПУБЛІКАЦІЇ
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•

Посібник «Зелений офіс».

•

Порадник «Засади та практика впровадження енергосервісних контрактів у містах
України».

•

Енергоефективне врядування в Україні. Результати впровадження проекту.

•

Плакат «9 кроків для організації та успішного проведення Днів сталої енергії».

Інформаційні буклети:

Статті:

•

Енергоефективність будівель та управління ними.

•

•

Альтернативні джерела та автономні системи
енергії.

Гарасевич О. На порозі ери зеленого
будівництва, «Аспекти будівництва» №2, 2018.

•

•

Поводження з відходами.

Гарасевич О. Про сучасні будівельні стандарти й
енергетичні кодекси для будівель — прийнято
до друку.

•

Фінансування заходів з енергоефективності.ктивності

•

Тепле місто Жовква.

•

Кирчів А. Енергоефективність в українських
містах: початок довгого шляху.

Аналітичні матеріали:
Експертний огляд програмного забезпечення для
енергомоніторингу та енергоменеджменту в Україні.

З вересня 2018 року ми розпочали підготовку та
розповсюдження щомісячних дайджестів АЕМУ із
найважливішими подіями та новинами
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НАШІ ПЛАНИ НА 2019 РІК:
Стратегічна ціль 1. Запровадження політики сталого енергетичного розвитку (ПСЕР) у громадах України.

Стратегічна ціль 2. Зміна свідомості громад щодо культури споживання енергії.

•

Розбудова потенціалу ОМС України щодо впровадження Угоди Мерів та ПСЕР.

•

•

Участь у підготовці та проведенні міжнародних Форумів,
конференцій, семінарів, круглих столів з питань впровадження в Україні політики сталого енергетичного розвитку.

Співучасть в організації, проведенні та виступи на форумах, конференціях, круглих столах, нарадах з питань підвищення обізнаності громад
щодо енергоефективності, збереження довкілля та клімату, використання відновлюваних джерел енергії та впровадження Угоди Мерів в Україні.

•

Пошук грантових конкурсів для міст АЕМУ із впровадження заходів, що сприяють реалізації ПДСЕРК,
анонсування можливостей підготовки відповідних заявок, співучасть та консультування щодо їх подачі.

•

Участь у підготовці та проведенні інформаційних семінарів та прес-турів щодо впровадження
енергозберігаючих проектів в українських містах.

•

Виступи на міжнародних та національних заходах (конференціях, форумах, офіційних заходах партнерських
ініціатив та проектів тощо) з презентаціями про Угоду
мерів та АЕМУ як структуру підтримки УМ в Україні.

•

Участь в організації медіа-заходів за участю міських голів
міст-членів АЕМУ щодо досвіду у впровадженні Угоди
мерів та успішних прикладів реалізації проектів у містах.

•

Постійна промоція проведення Днів сталої енергії у містах-підписантах Угоди мерів, участь у ДСЕ у містах АЕМУ.

•

Співпраця з Делегацією ЄС в Україні та іншими міжнародними партнерами щодо комунікаційної роботи у містах по підвищенню обізнаності громадян у сфері енергоефективності та ініціатив і проектів, що спрямовані на
досягнення ощадливого ставлення до енергоресурсів у
містах.

•
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Промоція та розвиток Європейської Енергетичної
Відзнаки в Україні.

Стратегічна ціль 3. Захист енергетичних інтересів громад
на національному рівні.

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

•

•

Інформування міст України щодо переваг членства в
АЕМУ через власні ресурси (сайт АЕМУ, ФБ-сторінка) та
зовнішні медіа-ресурси і партнерські мережі.

•

Участь у вдосконаленні та поступовому впровадженні
всіх внутрішніх політик АЕМУ відповідно до Стратегії
та Статуту.

•

Формування кадрового резерву з фахівців із партнерських проектів, випускників ВНЗ.

•

Пошук дієвих потенційних партнерів на національному
та міжнародному рівнях для реалізації стратегічних
завдань Асоціації.

•

Підвищення професійного рівня персоналу через
участь у навчальних семінарах, конференціях, форумах, тренінгах, навчальних поїздках тощо.

•

Регулярна участь у планових заходах партнерських
мереж та організацій.

•

Пошук можливостей запровадження «енергетичного
партнерства» між містами АЕМУ та партнерських мереж у країнах ЄС та Східного Партнерства.

•
•

Участь у роботі Громадської ради при Держенергоефективності.
Участь у робочих засіданнях Реанімаційного Пакету
Реформ.
Організація та проведення засідань Клубу Мерів
Львівської області.

•

Участь
у
заходах
профільних
Міністерств
щодо пропозицій змін до чинного законодавства та впровадження Директив ЄС в Україні.

•

Діяльність офісу АЕМУ у Києві для активізації роботи в національному та міжнародному експертному середовищі в контексті вдосконалення українського законодавства у сфері енергоефективності.

•

Участь у роботі Громадської
енергоефективності.

ради

при

Держ-
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ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА 2018
Надходження ресурсів
Вид надходжень

Сума, грн

Вступні та членські внески

1 334 999,00

Цільове фінансування

8 472 090,35

Пасивні доходи (депозити)

258 108,85
Разом:

10 065 198,20

13,26%

2,56%

Вступні та членські
внески
Цільове фінансування
Пасивні
доходи(депозити)
84,17%

Рис. 1. Розподіл надходжень ресурсів по джерелах
38

16 000 000

14 531 669

14 000 000
12 000 000

11 391 627

10 065 198
10 197 000

10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 190 221

5 072 008
4 338 558

4 000 000

2 548 254
1 518 909
2 000 000
1 134 434
619 519
12 000 175 486
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Рис. 2. Загалом надходження по роках
39

Таблиця 1. Членські внески по містах
№ з/п

Міська рада

1 Барська міська рада

Сума, грн

Вступний та членський внесок

11 000,00

2 Бахмутська міська рада

Членський внесок

16 000,00

3 Баштанська міська рада

Членський внесок

4 000,00

4 Бердянська міська рада

Членський внесок

32 000,00

5 Березанська міська рада

Членський внесок

4 000,00

6 Бібрська міська рада

Членський внесок

2 000,00

Вступний та членський внесок

45 500,00

8 Бродівська міська рада

Членський внесок

4 000,00

9 Вараська міська рада

Членський внесок

8 000,00

Вступний та членський внесок

11 000,00

11 Вижницька ОТГ

Членський внесок

4 000,00

12 Вінницька міська рада

Членський внесок

50 000,00

13 Вознесенська міська рада

Членський внесок

8 000,00

14 Волноваська міська рада

Членський внесок

4 000,00

15 Володимирецька селищна рада

Членський внесок

4 000,00

16 Вугледарська міська рада

Членський внесок

8 000,00

17 Гадяцька міська рада

Членський внесок

4 000,00

18 Глибоцька ОТГ

Членський внесок

4 000,00

Вступний та членський внесок

16 000,00

7 Білоцерківська міська рада

10 Василівська міська рада

19 Глухівська міська рада
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Вид внесків

№ з/п

Міська рада

Вид внесків

Сума, грн

20 Гніванська міська рада

Членський внесок

4 000,00

21 Голопристанська міська рада

Членський внесок

4 000,00

22 Долинська міська рада

Членський внесок

4 000,00

23 Дубенська міська рада

Членський внесок

8 000,00

24 Житомирська міська рада

Членський внесок

50 000,00

25 Жмеринська міська рада

Членський внесок

8 000,00

26 Жовківська міська рада

Членський внесок

4 000,00

27 Запорізька міська рада

Членський внесок

80 000,00

28 Івано-Франківська міська рада

Членський внесок

50 000,00

29 Ізмаїлська міська рада

Членський внесок

16 000,00

30 Калуська міська рада

Членський внесок

16 000,00

31 Кам'янець-Подільська міська рада

Членський внесок

32 000,00

32 Канівська міська рада

Членський внесок

4 000,00

33 Карлівська міська рада

Членський внесок

4 000,00

34 Ковельська міська рада

Членський внесок

16 000,00

35 Козятинська міська рада

Членський внесок

4 000,00

36 Краматорська міська рада

Членський внесок

64 000,00

37 Конотопська міська рада

Членський внесок

16 000,00

38 Кременецька міська рада

Членський внесок

4 000,00
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№ з/п

Міська рада

Сума, грн

39 Криворізька міська рада

Членський внесок

80 000,00

40 Лубенська міська рада

Членський внесок

8 000,00

41 Луцька міська рада

Членський внесок

50 000,00

42 Львівська міська рада

Членський внесок

80 000,00

43 Менська міська рада

Членський внесок

8 000,00

44 Мереф’янська міська рада

Вступний та членський внесок

12 000,00

45 Миргородська міська рада

Членський внесок

8 000,00

46 Недобоївська ОТГ

Членський внесок

2 000,00

47 Ніжинська міська рада

Членський внесок

16 000,00

48 Нововолинська міська рада

Членський внесок

16 000,00

49 Новоград- Волинська міська рада

Членський внесок

16 000,00

50 Новогродівська міська рада

Членський внесок

4 000,00

51 Новояворівська міська рада

Членський внесок

8 000,00

52 Обухівська міська рада

Членський внесок

8 000,00

Вступний та членський внесок

12 000,00

54 Первомайська міська рада

Членський внесок

16 000,00

55 Пологівська міська рада

Членський внесок

4 000,00

56 Рівненська міська рада

Членський внесок

50 000,00

57 Сватівська міська рада

Членський внесок

8 000,00

53 Олевська міська рада
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Вид внесків

№ з/п

Міська рада

Вид внесків

Сума, грн

58 Славутицька міська рада

Членський внесок

8 000,00

59 Славутська міська рада

Членський внесок

16 000,00

60 Сосницька міська рада

Членський внесок

4 000,00

64 Сумська міська рада

Членський внесок

50 000,00

65 Тернопільська міська рада

Членський внесок

50 000,00

66 Тетіївська міська рада

Членський внесок

4 000,00

Вступний та членський внесок

12 000,00

68 Тульчинська міська рада

Членський внесок

4 000,00

69 Тячівська міська рада

Членський внесок

4 000,00

70 Українська міська рада

Членський внесок

4 000,00

71 Херсонська міська рада

Членський внесок

49 999,00

72 Хмільницька міська рада

Членський внесок

8 000,00

73 Хотинська міська рада

Членський внесок

4 000,00

74 Черкаська міська рада

Членський внесок

50 000,00

75 Чортківська міська рада

Членський внесок

8 000,00

76 Чугуївська міська рада

Членський внесок

8 000,00

Вступний та членський внесок

9 500,00

Членський внесок

8 000,00

67 Тростянецька міська рада

77 Шпиківська ОТГ
78 Южноукраїнська міська рада
Разом

1 334 999,00
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Таблиця 2. Розподіл внесків за видами
Вид внесків

Кількість міст

Сума, грн

Вступні внески

7

56 000

Членські внески

78

1 278 999

Разом:

1 334 999

1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0

2008 2009 2010 2011 2012

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Рис 3. Сума надходжень вступних та членських внесків
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Таблиця 3. Динаміка надходжень вступних та членських внесків
Показники

Надходження за роками
2008

К-ть міст-членів АЕМУ

2009

2010

2011

2012

2013

16

18

23

27

32

35

9

12

14

15

20

19

Сума сплачених внесків тис. грн., в т. ч.:

119

107

139

177

235

216

вступних внесків, тис грн.

36

8

12

28

8

11

членських внесків, тис. грн

83,388

98,688

127

149

227

205

К-ть міст, які сплатили членські та вступні внески

Продовження Таблиці 3
Показники

Надходження за роками
2014

2015

2016

2017

2018

К-ть міст-членів АЕМУ

42

49

72

81

86

К-ть міст, які сплатили членські та вступні внески

20

36

58

64

78

Сума сплачених внесків тис. грн., в т. ч.:

215

411

511

940

1 335

вступних внесків, тис грн.

8

48

92

68

56

членських внесків, тис. грн

207

363

419

872

1 279

45

100
90
81

80

64

60

58

50
42

30

0

К-сть міст членів Асоціації

49

40

10

78

72

70

20

86

16
9

18
12

23
14

27
15

32
20

36

35
19

К-сть міст, які сплатили членські
та вступні внески

20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Рис 4. Кількість міст-членів АЕМУ, які сплатили внески
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Таблиця 4. Надходження за проектами
Назва проекту

Донор

Сума, грн.

EU

2 961 479,19

BMZ (GIZ)

1 677 230,37

SECO

31 630,00

BMZ (GIZ)

38 300,00

EU

1 781 071,89

Енергоефективне врядування в Україні

Visegrad Fund

1 171 765,92

Польсько-норвезька допомога у покращені стану
енергоефективності в Україні

Norway grants

797 932,98

—

12 680,00

Угода Мерів — Демонстраційні проекти
Механізм підтримки ЕЕ послуг для громадських будівель
Впровадження Європейської Енергетичної Відзнаки
в Україні
Підвищення показників мікроклімату та енергоефективності у
дитячій лікарні «Охмадит» у Львові та
ДНЗ в у Кам’янці-Бузькій
Угода Мерів — Схід II

Інші (благодійна допомога)
Разом

8 472 090,35
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Енергоефективне врядування в
Україні
13,83%
Угода Мерів - Схід II
21,02%

Польсько - норвезька
допомога у покращені стану
ЕЕ в Україні
9,42%
Інші
0,15%

Інформаційна
кампанія у дитячій
лікарні «Охмадит»
та ДНЗ у Кам’янціБузькій.
0,45%

Угода Мерів - Демонстраційні
проекти
34,96%

Впровадження ЄЕВ в
Україні
0,37%

Механізм підтримки ЕЕ послуг для
громадських будівель
19,80%

Рис 5. Надходження за проектами
48

Структура витрат
За 2018 рік

Назва витрат
Адміністративні видатки
Проектні видатки
Разом

Сума, грн.

%

988 796,43

8

11 776 825,40

92

12 765 621,83

100
Адміністративні
видатки
8%

Проектні
видатки
92%

Рис 6. Розподіл видатків АЕМУ
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Таблиця 5. Баланс фінансових результатів
Сальдо на р/р станом на 01.01.2018

8 446 913,62

Прихід коштів за 2018 рік

9 807 089,35

Видатки за 2018 рік

12 765 621,83

Операційна та неопераційна курсова різниця 2018 рік

-190 188,54

Відсотки по депозитах за 2018 рік

258 108,85

Баланс доходів і витрат майбутніх періодів

-7 269,91

Кошти на р/р на 31.12.2018 р

5 549 031,54

Таблиця 6. Розподіл адміністративних видатків
Статті видатків
Витрати на зарплату, соціальні нарахування та податки
Зарплата виплачена штатним працівникам

Сума, грн.

%

905 339

92

905 338,88

Витрати на відрядження

47 104

5

Витрати на забезпечення діяльності офісу

36 354

3

Витрати на комунікації

14 539,65

Банківські збори

9 912,24

Витрати на обладнання та програмне забезпечення

11 902
Разом

50

988 796,43

Відрядження
5%

Забезпечення
діяльності офісу
4%

Зарплата
91%

Рис. 7. Адміністративні видатки

51

Таблиця 7. Розподіл проектних видатків
Статті видатків

Сума, грн.

Витрати на зарплату, соціальні нарахування та податки

5 200 916

Зарплата виплачена штатним працівникам

707 493

Оплата зовнішнім експертам

4 493 423

Витрати на відрядження

313 999

Витрати на забезпечення діяльності офісу

509 416

Витрати на комунікації

21 073,85

Матеріали офісу

237 783,21

Оренда та утримання офісу

14 880,00

Інші офісні витрати

40 611,29

Банківські збори

3 641,21

Промоція діяльності організації

83 223,99

Проведення загальних зборів і засідань правління

83 027,45

Витрати на обладнання та програмне забезпечення

25 174,89

Заходи

5 752 494

Підготовка та друк матеріалів

105 918

Витрати на партнерів згідно договорів

394 410

Дні енергії

10713,22

Проведення семінарів та конференцій

5 241 453
Разом

52

11 776 825,40

Забезпечення діяльності
офісу
4%
Заходи
49%
Відрядження
3%

Зарплата
44%

Рис. 8. Проектні видатки

53

Фінансовий план на 2019 рік
Таблиця 8. Планові надходження ресурсів
Джерела надходження коштів

Сума, грн.

%

Вступні та членські внески

1 400 000,00

13,73%

Цільове фінансування, в т.ч.

8 797 000,00

86,27%

Угода Мерів — Схід (EU)

2 256 000

Підтримка ініціативи Угода Мерів в Білорусі(EU)

155 000

Угода Мерів — Демонстраційні проекти (EU)

3 500 000

Європейська Енергетична Відзнака в Україні (SECO)

1 280 000,00

Механізм підтримки ЕЕ послуг для громадських будівель (BMZ-GIZ)

1 280 000,00

Енергоефективне врядування в Україні (Visegrad Fund)

22 000
Разом

54

10 197 000

Вступні та
членські
внески
13,73%

Цільове
фінансування,
90,29%

Рис. 9. Прогноз планових надходжень на 2019 рік
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Енергоефективне врядування в Україні

22 000,00

Механізм підтримки ЕЕ послуг для громадських
будівель

1 280 000,00

Впровадження ЄЕВ в Україні

1 280 000,00

Угода Мерів - Демонстраційні проекти

3 500 000,00

Підтримка ініціативи Угода Мерів в Білорусі

155 000,00

Угода Мерів – Схід ІІ

2 560 000,00
0,00

1 000 000,00 2 000 000,00 3 000 000,00 4 000 000,00

Рис. 10. Розподіл планових надходжень цільового
фінансування на 2019р.
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Таблиця 9. Планові надходження ресурсів
Розподіл планових витрат

Сума, грн.

%

Адміністративні витрати

2 026 500

20

Програмні витрати

8 170 500

80

10 197 000

100

Разом

Таблиця 10. Плановий розподіл адміністративних витрат на 2019р.
Розподіл планових витрат

Сума, грн.

%

1 440 000

71,06

Витрати на відрядження

140 000

6,91

Витрати на забезпечення діяльності офісу

100 000

4,93

Промоція діяльності організації

100 000

4,93

Проведення загальних зборів і засідань правління

100 000

4,93

Аудит

50 000

2,47

Непередбачувані витрати

96 500

4,76

2 026 500

100

Витрати на зарплату та на оплату послуг залучених експертів

Разом
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Плановий розподіл адміністративних витрат
Проведення
за га льних зборі в і
за сі дань правління
5%

Аудит
2%

Непередбачувані
витра ти
5%

Промоці я ді яльності
орга ні зації
5%

Витра ти на
за безпечення
ді яльності офісу
5%
Витра ти на
ві дрядження
7%

Витра ти на за рплату
та на опла ту послуг
за лучених експертів
71%

Рис. 11. Плановий розподіл витрат
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КЕРІВНИЦТВО ТА КОМАНДА АЕМУ:
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’янець - Подільський)
7. Надал Сергій Віталійович (міський голова м. Тернопіль)

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)
Команда АЕМУ:
Святослав Павлюк – виконавчий директор.
Мар’яна Приступа – заступник виконавчого директора.
Андрій Кирчів – керівник проектів та програм.
Віталій Лесюк – фінансовий консультант.
Олег Гарасевич – керівник проектів та програм.
Ґорґі Траяновскі – керівник проектів з міської
енергоефективності, CIM-інтегрований експерт.
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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КОНТАКТИ:
Асоціація «Енергоефективні міста України»
79020, Україна
м. Львів, вул. Плетенецького 2, офіс 1
тел./факс: +380 32 245 52 62
office@enefcities.org.ua
www.enefcities.org.ua
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