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Шановні Друзі,  Дорога Командо Асоціації!

2019 рік став для мене особисто підсумком  понад  деся-
тилітньої праці на посаді Президента АЕМУ. Праці цікавої, 
часом бентежної і напруженої, проте завжди – почесної і 
такої, що приносить радість спілкування та насолоду від до-
сягнутих результатів. Судімо самі: з 2009 р. кількість міст-
членів Асоціації зросла уп’ятеро (з 18 до 90). Її Виконавча 
дирекція (насамперед – завдяки зусиллям засновника і нат-
хненника АЕМУ Анатолія Копця, якого, на жаль, вже немає 
між нами) стала професійною та ефективною командою, за 
плечима якої – десятки реалізованих міжнародних та на-
ціональних програм і проектів, скерованих на сталий енер-
гетичний розвиток українських громад. Вже понад десять 
років Асоціація, яка свого часу буквально «привела» Угоду 
мерів в Україну, є її офіційною Структурою підтримки та на-
дає підписантам цієї тепер глобальної ініціативи всебічну 
допомогу. Незаперечною ознакою визнання ефективності 
та заслуг АЕМУ на міжнародному рівні стало її колективне 

Володимир Гаразд, 
Президент Асоціації 

«Енергоефективні міста України»
2009-2019рр.

ВСТУПНЕ СЛОВО
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членство у двох потужних європейських асоціаціях – Energy 
Cities i Climate Alliance. Нарешті, у 2018р. Асоціація пере-
могла у конкурсі та стала Національним офісом ще одного 
престижного клубу енергоефективних міст Європи – Євро-
пейської енергетичної відзнаки. 
Як кожен із нас, голів громад-учасниць АЕМУ, я намагав-
ся дбати про загальне благо, водночас не забуваючи ні на 
мить про рідну Долину, яка, до речі, у 2019р. за свої досяг-
нення у царині енергоефективності стала єдиним українсь-
ким містом, що потрапило у фінал конкурсу EU Sustainable 
Energy Award для країн Східного партнерства. Зараз у мене 
є нагода і обов’язок докласти максимальних зусиль для 
розвитку і процвітання зміцненої сусідніми громадами До-
линської ОТГ, аби вона продовжувала залишатися лідером і 
примножувала власні попередні здобутки. 
Цитуючи незрівнянну Ліну Костенко, «і кожен фініш – це, по 
суті, старт», хочу запевнити всіх, з ким мав честь і привілей 
працювати разом всі ці роки в дружній сім’ї Асоціації: я далі 
залишаюся з Вами і продовжуватиму нашу спільну справу, 
кінцева мета якої – Україна сильних, енергетично незалеж-
них і сталих громад, що впевнено дивляться у майбутнє!
Слава Україні!
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Дорогі Колеги!
Насамперед, хотів би подякувати всім Вам за виявлену ви-
соку честь  - обрання мене Президентом Асоціації «Енерго-
ефективні міста України»! Обіцяю, що докладу всіх зусиль і 
вмінь, аби виправдати Вашу довіру, і продовжуватиму на-
рощувати потенціал, престиж та здобутки АЕМУ!
Нам є чим пишатися, незважаючи на непростий рік, сповне-
ний політичних пристрастей, боротьби із зовнішнім воро-
гом та розпалом виборчих баталій. У 2019 році ще 5 міст 
влилися у дружню родину АЕМУ, таким чином довівши 
число членів Асоціації до 90. Наші громади активно залу-
чені до впровадження Угоди мерів та численних проектів 
міжнародної технічної допомоги. Наведу окремі цифри. 
Цього року, завдяки зусиллям команди АЕМУ, за співпраці 
із GIZ та за підтримки німецького уряду було профінансо-
вано закупівлю 29 пакетів програмного забезпечення для 
енергомоніторингу, проведено 46 енергетичних аудитів та 
розроблено 4 проектно-кошторисні документації для 30 
українських громад, а також здійснено співфінансування 

Cергій Сухомлин, 
Президент Асоціації 

«Енергоефективні міста України»

ВСТУПНЕ СЛОВО
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заходів з підвищення енергоефективності у громадських бу-
дівлях ще 25 малих міст України. Загалом експерти Асоціації 
реалізували 8 міжнародних проектів для міст-членів АЕМУ 
та учасників Угоди мерів. Зокрема, в рамках останньої, 
АЕМУ, як Структура підтримки Угоди, долучила міста-під-
писанти до численних навчальних семінарів та вебінарів, 
спрямованих на написання або вдосконалення існуючих 
Планів дій для сталого енергетичного розвитку та клімату. 
Відчутно посилилася аналітична та методологічна діяль-
ність команди Асоціації: за підзвітний рік було підготов-
лено та опубліковано Аналітичне дослідження впливу 
LED-освітлення на рівень світлового забруднення України, 
Експертний огляд автоматизованих інформаційних систем 
для енергомоніторингу та енергоменеджменту в Україні, 
а також Глосарій технічних термінів у царині енергоефек-
тивності та відновних джерел енергії. Окрім того, експер-
ти Асоціації стають все частішими та бажанішими гістьми 
численних профільних  інформаційних ресурсів,  програм, 
відкритих дискусій, конференцій, форумів та інших заходів, 
де на високому рівні обговорюються питання сталого енер-
гетичного розвитку.
Суттєвим проривом на загальнонаціональному рівні вва-
жаю підписання Меморандуму про співпрацю між Асоціа-
цією та Фондом енергоефективності України. Упевнений, 
що це допоможе спільними зусиллями відшукати ключі 
до розв’язку однієї із найболючіших проблем наших міст – 
енергозатратності житлового фонду.
Як Національний офіс Європейської енергетичної відзна-
ки, АЕМУ теж має чим похвалитися: Вінниця, «піонер» 

ЄЕВ в Україні, через міжнародний аудит підтвердила свій 
Сертифікат Відзнаки, отриманий ще у 2015р., а вже у цьо-
му році мій рідний Житомир став другим містом на пост- 
радянському просторі, яке здобуло цей престижний тро-
фей.  Очікується, що вдалий почин підтримають й окремі 
інші міста-члени Асоціації.
Підсумовуючи, хочу подякувати всім Вам за проведену 
велику роботу і налаштувати на подальшу інтенсивну і ще 
ефективнішу працю. На це чекають наші міста, на це чекає 
Україна!
До нових перемог, Друзі!
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Об’єднувати органи місцевого самоврядування 
задля підвищення якості життя їхніх громад, забез-
печення сталого енергетичного розвитку, захисту 
довкілля та адаптації до змін клімату.

МІСІЯ
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СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ  АЕМУ

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ 

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

Зміна свідомості громад 
щодо культури споживання енергії.

Захист енергетичних інтересів громад 
на національному рівні.

Інституційний розвиток АЕМУ, її експертного 
та фахового потенціалу. 
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НАЙВАЖЛИВІШІ ПОДІЇ 
ТА ФАКТИ 2019 РОКУ

Найважливіші події 
і факти 2019 року

Фінансування 

29 програм 
по енергомоніторингу

 4 ПКД

46 енергоаудитів для 

30 громад

Енергетична абетка із 
визначеннями і тлумаченнями 
технічних термінів і понять у 
сфері ЕЕ та ВДЕ

Глосарій 
технічних 
термінів у 
сфері ЕЕ та ВДЕ

Експертний огляд автоматизованих 
інформаційних систем для 
енергомоніторингу та 
енергоменеджменту в Україні

Серія вебінарів
для міст-підписантів 
УМ та міст-членів 
АЕМУ 

Вінниця пройшла 
черговий аудит 
Європейської 
Енергетичної
Відзнаки

Семінар для 
нових міст
АЕМУ
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Співфінансування 
заходів з 
підвищення ЕЕ 

Долина - єдине українське місто, 
яке потрапило в фінал EU Sustainable 
Energy Award для країн Східного 
партнерства за досягнення на шляху 
до енергонезалежності

Численні навчання для 
міст у рамках проєкту 
Угода Мерів-Схід по 
розробці ПДСЕРК

для 25  громад

Енергетичне
та термовізійне
обстеження 
муніципальних
об’єктів у містах 
АЕМУ

Інформаційна 
та методична 
підтримка 
міст у проведенні 
Днів Енергії

8 міжнародних проєктів, 
бенефеціарами яких є 
міста-члени АЕМУ 
та підписанти УМ

5 міст 
приєдналося 
до спільноти 
АЕМУ

Житомир отримав
сертифікат Європейської 
Енергетичної Відзнаки 

Рефрешинг 
веб-сторінки 
АЕМУ

Аналітичне дослідження
впливу LED-освітлення на 
рівень світлового забруднення 
України

Меморандум 
про співпрацю 
між АЕМУ 
і Фондом ЕЕ

новим Президентом АЕМУ
обрано Сергія Сухомлина
міського голову
Житомира

2 навчальні візити міст 
у Дніпро та Жовкву для 
вивчення успішного досвіду 
реалізації ЕЕ проектів
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УГОДА МЕРІВ В УКРАЇНІ

Угода мерів щодо клімату та енергії – провідна ініціатива, 
започаткована Європейським Союзом. Міста-підписан-
ти Угоди мерів поділяють спільне бачення стосовно не-
обхідності прискорення декарбонізації їхніх територій та 
зміцнення власного потенціалу адаптації до неминучого 
впливу зміни клімату з метою забезпечення своїм меш-
канцям  надійного і сталого доступу до енергії за прийнят-
ною ціною. Згідно з оновленою версією Угоди вони беруть 
на себе добровільне зобов’язання скоротити власні ви-
киди 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 грудень 2019) – 236,

з них міста-члени АЕМУ – 73

АЕМУ –   
структура підтримки 
Угоди мерів в Україні 

з 2009 року.

236 73
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ПРОЕКТИ
Угода мерів – Схід II

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

Результати:

• 2 тренінги на тему «Технічні аспекти реалізації заходів 
ПДСЕРК» в Славутичі (54 учасники)

• практичний тренінг у Києві щодо проектного менеджмен-
ту та залучення фінансування на реалізацію ПДСЕР(К) 

• тренінг з написання ПДСЕРК в Києві (22 учасники)
• семінар з розбудови потенціалу Територіальних Коорди-

наторів Угоди мерів для 25 осіб
• запуск «Муніципальної платформи щодо енергії та кліма-

ту» та проведення перших засідань платформи у Славу-
тичі, Києві, Миколаєві, Вінниці, Житомирі, Миргороді

• міжнародний навчальний візит «Від міста до міста» для 
обміну досвідом у Латвію

• 2 навчальні технічні візити від міста до міста в Славутичі 
та Житомирі для підписантів УМ

• серія тематичних вебінарів
• обговорювали питання формування політики з адаптації 

до зміни клімату на рівні Чернігівської ОДА
• участь в круглому столі з питань клімату та енергії на рівні 

територіальних громад і регіону в цілому, Харків
• участь національного експерта проекту УМ в 11 різно-

манітних заходах міст-підписантів (Суми, Дніпро, Камян-
ське, Фастів, Хмельницький, Львів, Одеса, Київ – Україна, 
Тбілісі – Грузія, Гейдельберг – Німеччина)

• опрацювано 208 запитів щодо процедури приєднання до 
Угоди мерів, розробки ПДСЕР(К), підготовки моніторинго-
вого звіту та практичних порад з впровадження заходів

• проведено дослідження існуючих бар’єрів та рушіїв на 
шляху фінансування та впровадження ПДСЕР(К) міста-
ми-підписантами Угоди мерів
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Програма ЄС «Демонстраційні 
проекти Угоди мерів», СoM-DeP

Донор: 
кошти Європейського Союзу

Термін реалізації: 
2014 –  2021 роки 

Мета проекту: 
супровід Командою підтримки впровадження про-
ектів у відібраних містах

Бенефіціари: 
Конотоп, Гола Пристань, Вознесенськ, Новово- 
линськ, Краматорськ, Славутич, Самбір, Жовква, 
Мена, Долина, Жмеринка, Дубно, Миргород,  
Українка, Чернівці, Гнівань, Суми

Результати:

• консультації профільних зовнішніх експертів – на постій-
ній основі

• інформаційне покриття на ресурсах АЕМУ, проектів «Уго-
да мерів Схід» та «Угода мерів – Демонстраційні проек-
ти» - на постійній основі

• завершено роботи в рамках проектів «Впровадження 
першого етапу модернізації муніципальної котельні та 
району, що нею опалюється у м. Жовква», «Зменшення 
енергоспоживання в будівлях лікарні м. Вознесенськ» та 
«Перший крок до переходу Нововолинська на альтерна-
тивні джерела енергії»

• тривали роботи з комплексної термомодернізації  гімна-
зії в рамках проекту «Підвищення енергоефективності бу-
дівель навчальних закладів м. Конотоп»

• встановлено перші 16 автономних LED-світильників в 
рамках проекту «Практичне впровадження ПДСЕР для 
сталої, розумної та енергоефективної системи вуличного 
освітлення в м.Чернівці»

• розпочалося практичне впровадження проекту «Теплі 
школи та дитсадки як успішний крок до дитячого здо-
ров’я» в м. Дубно

• здійснено організаційно-технічні кроки до впровадження 
проекту «Енергоефективна Гнівань: енергетична політика 
для сталого розвитку м. Гнівань» 



15

• завершено встановлення систем для енергомоніторин-
гу у 10 муніципальних будівлях та розпочато процедуру 
необхідних закупівель в рамках проекту MO.GE.DI.CO. – 
Модернізація генерації, транспортування та споживання 
тепла опалювального району м.Миргород» 

• створено проектну команду та робочу групу, розроблено 
комунікаційний план та проведено 3 енергоаудити в рам-
ках проекту «Підвищення енергоефективності в будівлях 
навчальних закладів м.Суми» 

• завершено встановлення автоматизованих систем для 
енергомоніторингу в рамках проекту «Встановлення 
автоматизованих систем для моніторингу споживання 
енергоресурсів у бюджетних будівлях та модернізація 
міського палацу культури м.Українка» 
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Результати:

• відібрано 3-х міжнародних та 3-х локальних консуль-
тантів для впорвадження Відзнаки в пілотних містах 
проекту 

• 9 кандидатів на роль місцевих консультантів Відзнаки 
пройшли відповідне навчання та готові супроводжува-
ти міста, зацікавлені у впровадженні Відзнаки 

• посібник з оцінювання міст та онлайн-інстурмент 
управління Відзнакою перекладено та адаптовано до 
українських умов

• розроблено проект стратегії розвитку Відзнаки в 
Україні на найближчі 5 років 

• 5 листопада 2019 проведено конференцію для міст 
«Європейська енергетична відзнака - інструмент ефек-
тивного управління енергією» 

• створено фейсбук-групу та окрему інтернет-сторінку 
Відзнаки (eea.enefcities.org.ua)

• розроблено стратегію та план комунікацій Відзнаки

Європейська Енергетична Відзнака (ЄЕВ) в Україні

Донор: 
SECO

Термін реалізації: 
2018 – 2021 роки

Мета проекту: 
впровадження ЄЕВ в Україні

Бенефіціари: 
Житомир, Вінниця, Львів, Черкаси, Суми
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Результати:

• представники АЕМУ - Н.Плеканець (Хмельницький), 
Ю.Лягутко (Кам’янець-Подільський) і В.Смолій (Долина) - 
виступили на ІІІ Національній конференції Угоди мерів у 
Білорусі м. Полоцьк                                                      

• 5-особова білоруська делегація відвідала відкриття 
Тижня сталої енергії у Хмельницькому та взяла участь у 
конференції «Енергетична і кліматична трансформація 
у сталому розвитку міста». Від АЕМУ на конференції 
виступив О. Гарасевич з презентацією на тему «Міський 
метаболізм: зрозуміти та опанувати»                              

• вебінар на тему «Ключові принципи розробки  
ПДСЕРів крок за кроком. Методика розробки», спікер - 
експерт АЕМУ В. Лесюк                        

• Трьом білоруським містам (Мости, Краснопольє і Бихов) 
надано консультаційну підтримку стосовно їхніх ПДСЕРів 
(експерт Ю.Лягутко)          

Підтримка ініціативи Угода мерів 
в Білорусі, Strong-CoM

Донор: 
кошти Європейського Союзу

Термін реалізації: 
2017 –  2019 роки

Мета проекту: 
зміцнення спроможності організацій грома-
дянського суспільства Білорусі брати участь у 
формуванні та забезпеченні дотримання міс-
цевої і національної політики щодо енергії і змі-
ни клімату

Бенефіціари: 
білоруські міста-підписанти Угоди мерів
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Результати:

• проведено та опубліковано “Експертний огляд автомати-
зованих інформаційних систем для енергомоніторингу та 
енергоменеджменту”

• закуплено програмне забезпечення для здійснення 
енергомонгіторингу у громадських будівлях  для 29 ОТГ 

• проведено енергоаудити та підготовлено відповідні офі-
ційні звіти і енергетичні сертифікати для 46 громадських 
будівель у 26 ОТГ 

• розроблено проектно-кошторисну документацію для 
громадських будівель у 4-х вибраних ОТГ (Баранівка, 
Баштанка, Мерефа, Пирятин)

Сегмент Проекту «Розумний енергоменеджмент для ОТГ»

Донор: 
Кошти Програми «U-LEAD з Україною»,  
реалізація - Німецьке Співтовариство з  
Міжнародного Співробітництва (GIZ GmbH) 
за дорученням Уряду Німеччини

Термін реалізації: 
2019 рік

Мета проекту: 
Підвищення спроможності ОТГ у впровадженні сучасних 
систем муніципального енергетичного менеджменту через 
забезпечення відповідним інструментарієм, методологією 
та автоматизованими інформаційними системами (АІС) 
для здійснення енергетичного моніторингу

Бенефіціари: 
30 об’єднаних територіальних громад України
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Результати:

• впроваджено 68 проектів для громадських будівель у 
21 громаді (розроблено 18 проектно-кошторисних до-
кументацій та 50 енергетичних аудитів громадських бу-
дівель)

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

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 загаль-
ного кошторису проекту окремі заходи міст-учасників із 
підвищення енергоефективності їхніх громадських бу-
дівель

Бенефіціари: 
25 міст-учасників (з числа малих міст України із населенням 
до 50 тис. осіб)
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Результати:

• перекладено українською німецьку частину 
німецько-македонського глосарію у сфері енерго- 
ефективності та відновлюваних джерел енергії 
(1000 термінів)                                      

• знайдено англійські відповідники цих 1000 тер-
мінів. У випадку відсутності загальновживаних ан-
глійських відповідників запропоновано власні        

• виготовлено макет глосарію                                         
• надруковано 1000 примірників глосарію                                                   
• близько 700 примірників розіслано в публічні, 

академічні і науково-технічні бібліотеки України 
та бібліотеки українських профільних навчальних 
закладів (університетів,  інститутів, коледжів, тех-
нікумів і училищ), а також поширено в містах-членах 
під час річної конференції АЕМУ. Окремо примірни-
ки глосарію було передано в київський офіс GIZ

Німецько-англійсько-український глосарій технічних термінів у сфері  
енергоефективності та відновлюваних джерел енергії

Донор: 
Німецьке товариства міжнародного 
співробітництва (GIZ) GmbH)

Термін реалізації: 
2019 рік

Мета проекту: 
Уніфікація, розширення та гармонізація з європейськи-
ми стандартами української термінології у сфері енерго-
ефективності й відновлюваних джерел енергії стосовно 
будівництва і будівель за допомогою створення німецько- 
ангглійсько-українського глосарію, готового до поширення 
й використання в Україні
Бенефіціари: 
Профільні підрозділи органів місцевого самоврядування 
міст-членів АЕМУ, профільні бібліотеки України
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Результати:

• для учасників проекту проведено 3 онлайн-зустрічі та та 
надано консультації технічним експертом АЕМУ

• організовано та проведено навчальний візит у м. Дніпро 
для ознайомлення з практичним досвідом міста, здобу-
тим в проекті «Підвищення енергоефективності у бюд-
жетних установах та закладах м. Дніпро із впроваджен-
ням “енергетичного перфоманс–контракту”

• учасниками підготовлено 7 проектних пропозицій із 
застосуванням моделі енергетичногого перформанс- 
контракту

Механізми фінансування проектів з підвищення ефективності муніципаль-
ного енергетичного сектору в рамках навчальної програми PROSPECT

Донор: 
Програма досліджень та інновацій 
Horizon2020 Європейського Союзу

Термін реалізації: 
2019 рік

Мета проекту: 
Вивчення механізму фінансування проектів з підви-
щення енергефективності бюджетних будівель по  
моделі енергетичногого перформанс-контракту та  
ознайомлення з практичним досвідом м. Дніпра

Бенефіціари: 
Дніпро – ментор, Кривий Ріг, Суми,Кропивницький, 
Хмельницький, Маріуполь, Миколаїв, Мелітополь – 
учасники
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Україна вже 10 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 ро-
звитку громад.  

Цьогоріч церемонія відкриття Європейського тижня ста-
лої енергії пройшла у Миколаєві. В церемонії взяли участь 
Алекс Ленартс, посол Королівства Бельгія в Україні, Йоган-
нес Баур, керівник напрямку «Економічна співпраця, енер-
гетика й навколишнє середовище» Представництва ЄС в 
Україні та мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
Однією з ключових подій першого дня Європейського тиж-
ня сталої енергії 2019 стало відкриття виставки «PRO ефек-
тивність 3.0». За ініціативою міської ради вона пройшла у 
місті втретє й стала щорічним майданчиком для інформу-
вання громадян про новітні технології з енергозбереження 
та відновлювальної енергії. 
Окрім цього, на центральній площі Миколаєва відбулися 
різноманітні заходи для жителів і гостей міста: атракціон 
«Еко-дерево», нагородження переможців студентського 

ДНІ СТАЛОЇ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНСЬКИХ МІСТАХ

«Головне завдання Тижня цього року – висвітлити най- 
серйозніші проблеми на Землі: глобальне потепління, за-
хист довкілля, надмірне використання ресурсів. Європей-
ський Союз приділяє велику увагу цим питанням. Особлива 
роль у вирішенні проблем належить не лише владі й уряду, 
але й кожному з нас, адже тільки разом ми можемо досягти 
результатів. Тому цього року тема Тижня – «Роль громадяни-
на у формуванні сталого майбутнього: енергоефективність, 
поновлювана енергія й управління відходами», − наголосив 
Йоганнес Баур.

конкурсу на кращий арт-об’єкт з відходів, велопробіг, фото-
зона, заходи для дітей тощо.

40 міст-членів АЕМУ провели 
Дні сталої енергії
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Під час ДСЕ у містах проведено виставки енергоефективно-
го обладнання, семінари, конференції, круглі столи, фору-
ми на тему енергоощадності, енергоефективності будівель,  
відновлюваних джерел енергії та глобальної зміни клімату, 
футбольні турніри, екопікніки, велопробіги. Для дітей ор-
ганізовано 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 досві-
дом Асоціації у реалізації політики сталого енергетичного  
розвитку в Україні.

• 16 000 буклетів

• 1 500 екотермометрів

• 1 000 блокнотів

• 1 000 ручок

• банери та конструкції до них

Нами було розроблено та передано містам  
рекламну продукцію та інформаційні матеріали:

Ми підтримуємо всі ініціативи щодо організації та прове-
дення Днів сталої енергії. Кожному місту-члену АЕМУ та 
підписанту УМ, яке зверталось до нас було надано кон-
сультаційну, інформаційну та методичну підтримку. 
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ЗАХИСТ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАД НА 
НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 
Виконуючи рішення загальних зборів, Асоціація Енергое-
фективні міста України звернулася до КМУ з проханням ска-
сувати постанову Кабінету Міністрів №560 «Деякі питання 
захисту прав споживачів житлово-комунальних послуг», від 
26-го червня 2019 року. Згадана постанова, прийнята  по-
переднім складом  КМУ впровадила граничні тарифи на 
постачання теплової енергії та гарячого водопостачання 
на рівні 1400 грн/Гкал та гарячої води 83,66 гривні за 1 куб. 
метр.  Прийнята  постанова впроваджувала необгрунтова-
не обмеження тарифу нижче його реальної вартості, вона 
не враховувала значного впливу  різних місцевих факторів, 
що формують на вартість гігакалорії тепла. 

Прямим наслідком прийнятої без належного аналізу регу-
ляторних наслідків постанови стало те, що міста були зму-
шені дотувати власні комунальні підприємства з теплопо-
стачання десятками та сотнями мільйонів гривень кожне. 
Таким чином поглибилася проблема,  за якої міста, замість 
глибокої термомодернізації мереж чи закладів освіти та 
охорони здоров’я, змушені витрачати  гроші  бюджету  
розвитку на покриття різниці в тарифах. 

Кабінет Міністрів України скасував Постанову про обмежен-
ня вартості теплоенергії в системах централізованого опа-
лення 15 листопада 2019 року.

Виконавча Дирекція також долучилася до процесу розроб-
ки Закону про енергоефективність, що має бути прийнятим 
на виконання Директиви ЄС 2012/27 щодо енергоефектив-
ності . АЕМУ послідовно відстоює потребу розвитку енерго-
менеджменту в містах та запропонувала впровадити до за-
конопроекту окрему статтю, яка б описувала зобов’язання 
міст впровадити функцію енергоменеджменту як обов’яз-
ковий елемент у штатному розписі ОМС.
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НАШІ ПУБЛІКАЦІЇ

Глосарій технічних термінів у сфері енергоефективності 
та відновлюваних джерел енергії, 
Львів, вересень 2019р.

Інформаційні буклети: 

• Енергоефективність будівель та управління ними.

• Альтернативні джерела та автономні системи  
енергії.

• Поводження з відходами.

• Фінансування заходів з енергоефективності.ктивності

Статті:

О. Гарасевич “Про сучасні будівельні стандарти 
й енергетичні кодекси для будівель”, “Аспекти 
будівництва”, №1, 2019, с.12-13

Аналітичні матеріали:

Експертний огляд автоматизованих інформаційних 
систем для енергомоніторингу та енергоменеджменту, 
Львів, 2019р.

Розсилка щомісячних дайджестів АЕМУ із 
найважливішими подіями та новинами
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ВЕБІНАРИ

Найцікавіші відеозаписи 
вебінарів Ви можете перегляну-
ти на нашому Youtube-каналі:

Асоціація Енергоефективні 
міста України

Вродовж 2019 року, в рамках проектів, які здійснюються 
АЕМУ, було проведено близько 30 вебінарів щодо розроб-
ки та моніторингу ПДСЕРК, фінансових та технічних аспектів 
впровадження практичних проектів з енергоефективності 
у громадських об’єктах, а також мотивування працівників 
системи енергоменеджменту.
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НАШІ ПЛАНИ НА 2020 РІК:
Стратегічна ціль 1. Запровадження політики сталого 
енергетичного розвитку (ПСЕР) у громадах України.

• Розбудова потенціалу ОМС України щодо впроваджен-
ня Угоди мерів та ПСЕР.

• Участь у підготовці та проведенні міжнародних фо-
румів, конференцій, семінарів, круглих столів з питань 
впровадження в Україні політики сталого енергетично-
го розвитку.

• Пошук грантових конкурсів для міст АЕМУ із впровад-
ження заходів, що сприяють реалізації ПДСЕРК, анон-
сування можливостей підготовки відповідних заявок, 
співучасть та консультування щодо їх подачі.

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

• Промоція та розвиток Європейської енергетичної від-
знаки в Україні.

• Запровадження бенчмаркінгу стану енергоефектив-
ності міст України

• Запуск та підтримка роботи Револьверного фонду міст 
для залучення фінансування Фонду енергоефектив-
ності в міста.

• Проведення порівняльного аналізу підходів у муніци-
пальному енергетичному плануванні в країнах ЄС та 
Україні 

Стратегічна ціль 2. Зміна свідомості громад щодо 
культури споживання енергії.
 
• Співучасть в організації та проведенні тематичних за-

ходів; виступи на форумах, конференціях, круглих сто-
лах, нарадах з питань підвищення обізнаності громад 
щодо енергоефективності, збереження довкілля та клі-
мату, використання відновлюваних джерел енергії  та 
впровадження Угоди мерів в Україні.

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

• 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 міжна-
родними партнерами щодо комунікаційної роботи у 
містах щодо підвищення обізнаності громадян у сфері 
енергоефективності та ініціатив і проектів, що спрямо-
вані на досягнення ощадливого ставлення до енерго-
ресурсів у містах.
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Стратегічна ціль 3. Захист енергетичних інтересів громад 
на національному рівні.

• Участь у роботі Громадської ради при Держенергоефек-
тивності.

• Участь у заходах профільних Міністерств щодо пропо-
зицій змін до чинного законодавства та впровадження 
Директив ЄС в Україні.

• Діяльність офісу  АЕМУ у Києві для активізації роботи 
в національному та міжнародному експертному сере-
довищі в контексті вдосконалення українського законо-
давства у сфері енергоефективності.

• Робота з урядом, міністерствами та Єврокомісією щодо 
формування інструментів участі та підтримки міст в Єв-
ропейській Зеленій угоді 

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 партнер-
ських проектів, випускників ВНЗ.

• Пошук дієвих потенційних партнерів на національному 
та міжнародному рівнях для реалізації стратегічних 
завдань Асоціації.
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ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА 2019 
Надходження ресурсів

Рис. 1. Розподіл надходжень ресурсів по джерелах

1305 500  грн. (6,33%)

19085 531  грн. (92,56%)

227 962  грн. (1,11%)

Вступні та членські внески

Цільове фінансування

Пасивні доходи (% за 
депозитами+дохід від продажу валюти)
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Рис. 2. Загалом надходження по роках 
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Таблиця 1. Членські внески по містах

№ з/п Міська рада Вид  внесків Сума, грн

1 Барська міська рада Членський внесок 8 000,00

2 Баранівська міська рада Членський внесок 4 000,00

3 Бахмутська міська рада Членський внесок 16 000,00

4 Баштанська міська рада Членський внесок 4 000,00

5 Бердянська міська рада Членський внесок 32 000,00

6 Березанська міська рада Членський внесок 4 000,00

7 Білоцерківська міська рада Членський внесок 50 000,00

8 Бродівська міська рада Членський внесок 4 000,00

9 Бурштинська міська рада Членський внесок 4 000,00

10 Вараська міська рада Членський внесок 8 000,00

11 Вижницька міська рада Членський внесок 4 000,00

12 Вінницька міська рада Членський внесок 50 000,00

13 Вознесенська міська рада Членський внесок 8 000,00

14 Вугледарська міська рада Членський внесок 4 000,00

15 Глибоцька селищна рада Членський внесок 4 000,00

16 Глухівська міська рада Членський внесок 8 000,00

17 Гніванська міська рада Членський внесок 4 000,00

18 Голопристанська міська рада Членський внесок 4 000,00

19 Долинська міська рада Членський внесок 4 000,00
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№ з/п Міська рада Вид  внесків Сума, грн

20 Дубенська міська рада Членський внесок 8 000,00

21 Житомирська міська рада Членський внесок 50 000,00

22 Жмеринська міська рада Членський внесок 8 000,00

23 Жовківська міська рада Членський внесок 4 000,00

24 Запорізька міська рада Членський внесок 80 000,00

25 Збаразька міська рада Вступний та членський внески 11 000,00

26 Ізмаїльська міська рада Членський внесок 16 000,00

27 Калуська міська рада Членський внесок 16 000,00

28 Кам'янець-Подільська міська рада Членський внесок 32 000,00

29 Канівська міська рада Членський внесок 4 000,00

30 Карлівська міська рада Членський внесок 4 000,00

31 Ковельська міська рада Членський внесок 16 000,00

32 Козятинська міська рада Членський внесок 4 000,00

33 Коломийська міська рада Членський внесок 16 000,00

34 Краматорська міська рада Членський внесок 32 000,00

35 Конотопська міська рада Членський внесок 16 000,00

36 Кременецька міська рада Членський внесок 4 000,00

37 Кременчуцька міська рада Членський внесок 50 000,00

38 Криворізька міська рада Членський внесок 80 000,00
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№ з/п Міська рада Вид  внесків Сума, грн

39 Лубенська міська рада Членський внесок 8 000,00

40 Луцька міська рада Членський внесок 50 000,00

41 Львівська міська рада Членський внесок 80 000,00

42 Менська міська рада Членський внесок 8 000,00

43 Мереф’янська міська рада Членський внесок 8 000,00

44 Миргородська міська рада Членський внесок 8 000,00

45 Недобоївська міська рада Членський внесок 2 000,00

46 Ніжинська міська рада Членський внесок 16 000,00

47 Нововолинська міська рада Членський внесок 16 000,00

48 Новоград- Волинська міська рада Членський внесок 16 000,00

49 Новогродівська міська рада Членський внесок 4 000,00

50 Новояворівська міська рада Членський внесок 8 000,00

51 Обухівська міська рада Членський внесок 8 000,00

52 Овруцька міська рада Членський внесок 16 000,00

53 Олевська міська рада Членський внесок 8 000,00

54 Олешківська міська рада Членський внесок 8 000,00

55 Первомайська міська рада Членський внесок 16 000,00

56 Пологівська міська рада Членський внесок 4 000,00

57 Рівненська міська рада Членський внесок 50 000,00

58 Сватівська міська рада Членський внесок 4 000,00
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№ з/п Міська рада Вид  внесків Сума, грн

59 Славутицька міська рада Членський внесок 8 000,00

60 Славутська міська рада Членський внесок 8 000,00

61 Сосницька селищна рада Членський внесок 4 000,00

62 Сумська міська рада Членський внесок 50 000,00

63 Тернопільська міська рада Членський внесок 50 000,00

64 Токмацька міська рада Вступний та членський внесок 14 000,00

65 Тростянецька міська рада Членський внесок 12 000,00

66 Тульчинська міська рада Членський внесок 4 000,00

67 Українська міська рада Членський внесок 4 000,00

68 Херсонська міська рада Членський внесок 50 000,00

69 Хмільницька міська рада Членський внесок 8 000,00

70 Хотинська міська рада Членський внесок 4 000,00

71 Черкаська міська рада Членський внесок 50 000,00

72 Чортківська міська рада Членський внесок 8 000,00

73 Чугуївська міська рада Членський внесок 8 000,00

74 Шпиківська селищна рада Членський внесок 2 000,00

75 Южноукраїнська міська рада Членський внесок 8 000,00

76 Глинянська міська рада Вступний та членський внесок 8 500,00

 Разом 1 305 500,00
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Рис 3. Динаміка міст-членів, котрі сплатили внески

16 18
23

27
32

35

42

49

72

81
86 90

9 12 14
15 20 19 20

36

58
64

78 77

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

К-сть міст членів Асоціації

К-сть міст котрі сплатили 
членські та вступні внески

Вид внесків Кількість міст Сума, грн

Вступні внески 3 24 000

Членські внески 76 1 281 999

Разом: 1 305 500

Таблиця 2. Розподіл внесків за видами
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Назва проекту Донор  Сума, грн. %

Угода мерів - Демонстраційні проекти ЄС 5 490 310,51 28,77

Угода мерів - Схід II ЄС 7 011 715,79 36,74

Підтримка ініціативи Угода мерів в Білорусії ЄС 262 782,73 1,38

Енергоефективне врядування в Україні Вишеградський фонд 22 847,50 0,12

Мери за економічне зростання ЄС 427 909,88 2,24

Розробка Глосарію технічних термінів (GIZ) Міністерство екон. розвитку 
Німеччини

282 277,00 1,48

U-LEAD з Україною (GIZ) Міністерство екон. розвитку 
Німеччини+ЄС

3 600 338,91 18,86

Механізм підтримки ЕЕ послуг в громадських будівлях 
(GIZ)

Міністерство екон. розвитку 
Німеччини

684 187,13 3,58

Впровадження Європейської Енергетичної Відзнаки в 
Україні, в т.ч. 

Швейцарська Конфедерація 1 300 518,58 6,81

 - Грант 1 096 348,85

  - Надходження від міст 204 169,73
Безоплатно отримані основні засоби (GIZ)                         GIZ 2 642,5 0,01

Разом 19 085 531 100

Таблиця 3. Надходження за проектами



40

Структура витрат

Назва витрат
За 2019 рік

Сума, грн. %

Адміністративні видатки 990 912,03 7

Проектні видатки 13 243 320,48 93

Разом 14 235 232,51 100

Рис 4. Розподіл видатків АЕМУ

Адміністративні видатки
7%

Проектні 
видатки

93%

Таблиця 6. Розподіл адміністративних видатків

Таблиця 4. Структура витрат 
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Сальдо на р/р станом на 01.01.2018 5 549 031,54

Надгодження коштів за 2019 рік 20 618 992,19

Видатки за 2019 рік -14 234 232,51

Неопераційна курсова різниця 2019 рік -1 365 197,24

Баланс доходів і витрат майбутніх періодів 77 075,61

Кошти на р/р на 31.12.2019 р 10 645 669,59

Таблиця 5. Баланс фінансових результатів

Статті видатків Сума, грн. % 

Витрати на зарплату, соціальні 
нарахування та податки

942 318,53 95

Витрати на відрядження 14 512,83 1

Витрати на забезпечення діяльності 
офісу

34 080,67 4

         Витрати на комунікації 15 696,89

         Банківські збори 9 025,4

         Витрати на обладнання та     
         програмне забезпечення

7 536,36

         Матеріали офісу 1 822,02

Разом 990 912,03 100

Таблиця 6. Розподіл адміністративних видатків

Зарплата/гонорари 
експертів

95%

Відрядження
2%

Забезпечення 
діяльності офісу

3%

Рис. 5. Адміністративні видатки 
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Таблиця 7. Розподіл проектних видатків

Статті видатків Сума, грн.

Витрати на зарплату, соціальні нарахування та податки 6 820 143,14

Зарплата виплачена штатним працівникам 1 155 739

Оплата зовнішнім експертам 5 664 409

Витрати на відрядження 154 833

Витрати на забезпечення діяльності офісу 640 345

Витрати на комунікації 24 074,36

Матеріали офісу 141 989,88

Оренда та утримання офісу 145 628,27

Інші офісні витрати 61 947,16

Банківські збори 5 388,90

Промоція діяльності організації 218 464,64

Проведення загальних зборів і засідань правління

Витрати на обладнання та програмне забезпечення 42 851,37

Заходи 5 628 000

Підготовка та друк матеріалів 280 856

Проведення семінарів та конференцій 1 981 129

Витрати на партнерів згідно договорів 3 361 115
Дні енергії 4 900,00

Разом 13 243 320,48
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Рис. 6. Проектні видатки 
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Фінансовий план на 2020 рік

Джерела надходження коштів Сума, грн. %

Вступні та членські внески 1 450 000 12,30

Цільове фінансування, в т.ч. 10 335 100 87,70

Угода мерів - Демонстраційні проекти (ЄС) 2 900 000

Угода мерів - Схід II (ЄС) 2 900 000

Дослідження муніципального енергетичного планування (GIZ) 113 100

Індивідуальний підхід до управління енергією в ОМС (ЄС) 580 000

U-LEAD з Європою (GIZ) 406 000

Механізм підтримки ЕЕ послуг в громадських будівлях (GIZ) 1 566 000

Впровадження Європейської Енергетичної Відзнаки в Україні (SECO) 1 850 000

Безоплатно отримані основні засоби (GIZ) 20 000

Разом 11 785 100 100

Таблиця 8. Планові надходження ресурсів



45

Рис. 7. Прогноз планових надходжень на 2020 рік
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Рис. 8. Розподіл планових надходжень цільового фінансування на 2020р. 
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Розподіл планових витрат Сума, грн. %

Адміністративні витрати 2 502 300 21

Проектні витрати 9 282 800 79

Разом 11 758 100 100

Таблиця 9. Плановий розподіл витрат

Плановий розподіл адміністративних витрат  Сума, грн. %

Витрати на зарплату та на оплату послуг залучених експертів 1 536 000 61,38

Оренда офісів 522 000 3,20

Витрати на відрядження 80 000 20,86

Витрати на забезпечення діяльності офісу 100 000 4,00

Промоція діяльності організації 50 000 2,00

Проведення загальних зборів і засідань правління 100 000 4,00

Аудит 20 000 0,80

Непередбачувані витрати 94 300 3,77

Разом 2 502 300 100

Таблиця 10. Плановий розподіл адміністративних витрат на 2020 р.
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Рис. 9. Плановий розподіл витрат
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КЕРІВНИЦТВО АЕМУ:

Президент Асоціації – 
Сухомлин Сергій Іванович  ─ міський голова Житомира

Почесний Президент Асоціації  ─
Гаразд Володимир Степанович – міський голова Долини
 
Віце-президенти Асоціації:
 
Соломаха Сергій Павлович – міський голова Миргорода

Моргунов Сергій Анатолійович – міський голова Вінниці

 
Виконавчий директор Асоціації –  
Павлюк Святослав Костянтинович
 
Склад Правління Асоціації – 10 осіб:
 
Сухомлин Сергій Іванович (Президент Асоціації, міський 
голова м. Житомир) – за посадою;

Соломаха Сергій Павлович (віце-президент Асоціації, місь-
кий голова м. Миргород) – за посадою; 

Моргунов Сергій Анатолійович (віце-президент Асоціації, 
міський голова м. Вінниця) – за посадою 

Павлюк Святослав Костянтинович (Виконавчий директор 
Асоціації) – за посадою 

Сімашкевич Михайло Євстафійович (міський голова м. 
Кам’янець-Подільський)

Дромашко Людмила Григорівна (міський голова м. Перво-
майськ) 

Надал Сергій Віталійович (міський  голова м. Тернопіль)

Фомічев Юрій Кирилович (міський голова м. Славутич)

Шматько Володимир Петрович (міський голова м. Чортків)

Гаразд Володимир Степанович (міський голова м. Долина)

Ревізійна комісія Асоціації у складі 3 осіб:
 
Луков Віталій Дмитрович (міський голова м. Вознесенськ) – 
голова

Майструк Руслан Володимирович (міський голова м. Тетіїв)

Вихопень Петро Богданович (міський голова м. Жовква) 
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Святослав Павлюк – виконавчий директор

Мар’яна Приступа  – заступник виконавчого директора

Надія Козак – бухгалтер

Андрій Кирчів – керівник проектів та програм

Віталій Лесюк  – фінансовий консультант

Олег Гарасевич – керівник проектів та програм

Ґорґі Траяновскі – керівник проектів з міської енергоефек-
тивності, СІМ-інтегрований експерт

Віталій Волков – консультант з управління проектами

Олена Вітрак – керівник проектів та програм

Ірина Яремко – фахівець з управління проектами та про-
грамами

Оксана Назарук – фахівець із зв’язків з громадськістю та 
пресою.

КОМАНДА АЕМУ:
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КОНТАКТИ:
Асоціація «Енергоефективні міста України»

офіс у м. Львові:
вул. Богдана Лепкого 12, офіс 6
м. Львів, 79007, Україна

офіс у м. Києві:
вул. Володимирська, 61Б (2 поверх)
м. Київ, 01033, Україна

тел. +380 322 455262
факс +380 322 455253
office@enefcities.org.ua
www.enefcities.org.ua
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