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Вітальне слово
Дорогі Друзі!

Оглядаючись на 2014 рік, можна із значним ступенем певності 
назвати його роком прориву і незворотних змін у подальшому 
торуванні шляху Україною до її споконвічного європейського 
дому. Країна кардинально змінилася, вона стала мірилом 
незламності прагнення до волі, та щоденної жертовності задля 
кращого  майбутнього прийдешніх поколінь. Як сказав один 
із знакових політиків сучасності, український народ розпочав 
боротьбу за ідеали    Європейського Союзу, які той вже майже 
розгубив за час свого існування. Щодня світ ставав і продовжує 
ставати свідком самовідданості воїнів та волонтерів, 
перетворення нещодавно розрізненого соціально та політично 
українського суспільства у єдиний національний організм, 
здатний дати відсіч найбрутальнішому супостатові сучасного 
світу. Ми стаємо творцями нової України. Не поетично-
романтичної, не весільно-шароварної, якою її намагалися 
зобразити агітпроми окупаційних режимів, щоби позбавити 

чіткого бачення майбутнього. На очах у всього світу, у неймовірно важких і драматичних 
умовах підлої агресії донедавна «братнього сусіда» проходить формування сучасної сильної 
і по-справжньому незалежної держави із впевнено визначеним цивілізаційним курсом та 
цілеспрямованим об’єднаним суспільством.

Звісно, ніхто не сподівався на негайні зміни. Окремі з них проходять аж надто повільно. 
Пробуксовує довгоочікувана адміністративна реформа, немає достатньої ясності в окремих гучно 
анонсованих програмах та ініціативах. Проте суспільна свідомість та активність, яка незмірно 
зросла на фоні Революції Гідності та війни за незалежність, змушує найвище керівництво 
країни докладати все більше зусиль і уваги до того, аби прискорювати процес впровадження 
необхідних кроків, що забезпечать належний розвиток країни і суспільства на рівні найкращих 
світових зразків, а також незворотність самого процесу.

На фоні цих складних, проте водночас доленосних і, без перебільшення, історичних подій 
команда Асоціації «Енергоефективні міста України» намагалася не «зменшувати обертів»  у 
своїй праці,  націленій на сталий енергетичний розвиток громад-членів Асоціації та учасників 
Угоди мерів. Більшість із них активно долучилася до підготовки та впровадження численних 
проектів і програм, що діють на території України у сфері енергоефективності, захисту клімату та 
довкілля і використання відновних джерел енергії. 11 українських міст-підписантів Угоди мерів 
(7 із них - члени АЕМУ) стали переможцями великої чотирирічної програми Європейської Комісії 
«Демонстраційні проекти Угоди мерів», розрахованої на якісне покрокове впровадження їхніх 
Планів дій для сталого енергетичного розвитку за умови спів-фінансування із коштів ЄС. «Сім’я» 
Асоціації поповнилася новими членами. Це недвозначно свідчить про глибоке усвідомлення 
органами місцевого самоврядування потреби у зміні свідомості та поведінки громад у бік 
шанобливого ставлення до енергії і довкілля. Нам життєво необхідна жорстка економія та 
заміщення традиційних енергоресурсів для досягнення справжньої енергетичної незалежності 
на кожному локальному рівні, яка, у свою чергу, є ключовим елементом незалежності політичної 
на рівні загальнонаціональному.

Безсумнівно, нам вдалося багато, проте і обсяг роботи та завдань попереду – далеко не менший. 
Від кожного з нас і від усієї нації ситуація вимагає діяти швидко, чітко визначати пріоритети та 
зосереджувати на цих напрямках головні ресурси. У нас немає часу на відпочинок. У нас немає 
права на хибне бачення. У нас є обов’язок – діяти на благо наших громад та всієї країни у царині 
ефективного використання енергії, показуючи приклад тим, хто цього ще не усвідомив.  

Вірю, що спільними зусиллями ми можемо довести собі і всьому світові, що численні жертви, 
покладені на вівтар боротьби за загальнолюдські та національні ідеали упродовж століть, а 
надто – за останні роки, не були марними. Що наша країна гідна бути повноправним членом 
європейського та світового співтовариства.

Слава Україні!

Володимир Гаразд 
Президент Асоціації «Енергоефективні міста України»



4 Асоціація «Енергоефективні міста України» – Річний звіт 2014

Вступ

Буремні події минулого року, як ніколи раніше, унаочнили далекоглядність 

засновників Асоціації «Енергоефективні міста України» та своєчасність їхньої ініціативи 

– агонізуючий московський спрут, що розпластався на 1/11 земного суходолу, таки 

наважився піти ва-банк і отримав гідну, наразі збройну, відсіч українців. Асоціація ж 

вбачає своє надзавдання в тому, щоб разом із партнерами раз і назавше обрубати 

щупальця енергетичної залежності України від РФ, скориставшись для цього кращим 

досвідом країн-учасниць глобального енергетичного переходу, який розгортається 

на наших очах. Магістральна Європейська Угода мерів (понад 6300 підписантів!), 

офіційною Структурою Підтримки якої в Україні ми є, та в якій сьогодні бере участь 89 

українських міст – найкраще цьому підтвердження.

Найбільшою перешкодою на шляху до енергетичної самодостатності країни 

все ще залишається відчутний пасивний спротив бюрократичної машини в центрі й 

на місцях, розпорошеність зацікавлених сторін-однодумців та недостатня обізнаність 

широкого загалу з енергетичних питань, помножені на властиву будь-якому суспільству 

певну природну інерційність.  Універсальними й давно перевіреними ліками від 

цього є забезпечення широкого доступу до необхідної інформації та  налагодження 

ефективних особистих зв’язків між потенційними партнерами, як в Україні, так і за 

кордоном. Саме тому діяльність Асоціації минулого року була спрямована передовсім 

на вирішення цих першочергових завдань. Що і якою мірою нам вдалося, судити вже 

читачам даного звіту.
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Міста-члени АЕМУ

1. Кам’янець-Подільський 

2. Львів 

3. Славутич

4. Бердянськ

5. Долина

6. Хмільник

7. Луцьк 

8. Артемівськ 

9. Приморськ

10. Ковель

11. Вознесенськ 

12. Первомайськ 

13. Жмеринка

14. Херсон 

15. Новоград-Волинський 

16. Славута

17. Могилів- Подільський 

18. Івано- Франківськ 

19. Вінниця 

20. Миргород

21. Нововолинськ  

22. Алчевськ  

23. Кривий Ріг

24. Южноукраїнськ

25. Черкаси

26. Борислав

27. Новоукраїнка

28. Бурштин 

29. Рівне 

30. Тернопіль 

31. Коломия

32. Теплодар

33. Козятин

34. Бібрка

35. Красний Луч

36. Новояворівськ

37. Тячів

38. Ровеньки

39. Українка

40. Рогатин
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Керівництво

Президент Асоціації

Гаразд Володимир Степанович - міський голова Долини

Віце-президенти Асоціації

 1. Сидор Василь Богданович - міський голова Славути

 2. Хомко Володимир Євгенович - міський голова Рівного

Виконавчий директор Асоціації

Кирчів Андрій Романович

Склад Правління Асоціації  – 7 осіб (діючий):

1. Гаразд Володимир Степанович – міський голова Долини, Президент Асоціації (за 
посадою)

2. Сидор Василь Богданович – міський голова Славути, Віце-президент Асоціації (за 
посадою)

3. Хомко Володимир Євгенович – міський голова Рівного, Віце-президент Асоціації (за 
посадою)

4. Кирчів Андрій Романович – виконавчий директор Асоціації (за посадою)

5. Одарич Сергій Олегович – міський голова Черкас

6. Рева Олексій Олександрович – міський голова Артемівська

7. Дромашко Людмила Григорівна – міський голова м. Первомайськ 

Ревізійна комісія Асоціації у складі 3 осіб:

1. Удовиченко Володимир Петрович – міський голова Славутича, Голова   
Ревізійної  комісії

2. Романюк Микола Ярославович – міський голова Луцька

3. Курляк Петро Іванович – міський голова Бурштина
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Місія АЕМУ

Асоціація «Енергоефективні міста України» 
– добровільне об’єднання органів місцевого 
самоврядування, створена для підвищення 
якості життя громад, забезпечення їх 
сталого енергетичного розвитку та захисту 
клімату і довкілля шляхом зміни громадської 
свідомості, впровадження ефективних 
систем управління енергоресурсами, 
розбудови місцевого потенціалу, пошуку 
інноваційних енергетичних рішень та 
впровадження найкращих світових практик 
у царині енергоефективності.
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 Члени АЕМУ



Річний звіт 2014 – Асоціація «Енергоефективні міста України» 9

Огляд 2014 року

ЧЛЕНСТВО

ТРЕНІНГИ ТА НАВЧАННЯ

НОВІ ЧЛЕНИ АЕМУ

НОВОЯВОРІВСЬК ТЯЧІВ РОВЕНЬКИ

УКРАЇНКА КУЗНЄЦОВСЬК РОГАТИН

6
міст41

місто

41,7

ТРЕНІНГИ ТА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЧЛЕНІВ КОМАНДИ АЕМУ

ТРЕНІНГИ ТА НАВЧАННЯ ДЛЯ ПОТЕНЦІЙНИХ ТА ДІЮЧИХ ЧЛЕНІВ УГОДИ МЕРІВ
ОРГАНІЗОВАНІ АЕМУ

9 ТРЕНІНГІВ ПРОЕКТУ МЕР 5 ЧЛЕНІВ КОМАНДИ АЕМУ ОТРИМАЛИ СЕРТИФІКАТ

47,8
ÒÈÑ.

9,2
ÒÈÑ.

30
ÒÈÑ.

15,5
ÒÈÑ. ÒÈÑ.

8,8
ÒÈÑ.
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Огляд 2014 року

ЗАЛУЧЕНІ ТРЕНЕРИ ТА ЕКСПЕРТИ

ЖЕРАР МАНЬЄН
виконавчий директор 

Європейської асоціац� місцевого
 самоврядування «Energy Cities» 

ВІЛЬЯМ ТАКЕР
керівник проекту USAID 

«Муніципальна енергетична 
реформа в Україні у підтримці 

сталого енергетичного розвитку»

АНАТОЛІЙ КОПЕЦЬ
ключовий експерт 
програми SUDEP

ЯН ЕДВІН ВААНДЕРС
лідер команди 

програми SUDEP

АНАТОЛІЙ ЧЕМЕРИС
експерт, кандидат економічних 

наук, голова правління ГО 
«Інститут врядування»

СВЯТОСЛАВ ПАВЛЮК
керівник команди 

проекту «Угода Мерів – Схід» 

ҐРЕҐОР  БРЬОМЛІНҐ  
експерт GIZ

НАВЧАЛЬНІ ВІЗИТИ ТА ОБМІН ДОСВІДОМ ДЛЯ МІСТ-ЧЛЕНІВ АЕМУ

3 НАВЧАЛЬНІ ВІЗИТИ 70 УЧАСНИКІВ

БРЮСЕЛЬ

МЮНХЕН

ГДАНСЬК

УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ
8 

ФОРУМІВ
19

КОНФЕРЕНЦІЙ

БЕРДЯНСЬК
КИЇВ
КРАКІВ 
ЛЬВІВ
БРАТИСЛАВА 
 

КИЇВ    ЛЬВІВ 
БЕРДЯНСЬК   ІРШАВА
БОРИСЛАВ    БРЮСЕЛЬ 
БЕРЛІН  МЮНХЕН 
ЖИТОМИР    КРИВИЙ РІГ 
ПЕРВОМАЙСЬК

АНДЕРС ЛУНД
директор E5P 

– Східноєвропейського 
партнерства з питань 

енергоефективності та еколог� 

АНДРІЙ БІЛОУСОВ
заступник Міністра 

регіонального розвитку, 
будівництва та ЖКГ України

НАТАЛЯ ОЛІЙНИК
експерт IFC
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Огляд 2014 року

МІЖНАРОДНІ ПРОЕКТИ

УЧАСТЬ У ЗАКОНОТВОРЕННІ

5 ПРОЕКТІВ

2009-2014

COMO
GRANT

COMO
EAST SUDEP

09.2013-09.2014

GEF MODEL
CIUDAD

2012-06. 2015 11.2011-06.2015 06.2014-06 2018

РОБОТА НАД ОЦІНКОЮ ТА РЕКОМЕНДАЦІЯМИ 
ЩОДО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЛАНУ ДІЙ З 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ УКРАЇНИ.

ДНІ СТАЛОЇ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ

23–27.05 ЛЬВІВ

1–10.10 БЕРДЯНСЬК

6–10.10 ЖМЕРИНКА

7.11 ЛУЦЬК

17–19.11 НОВОВОЛИНСЬК

28.11 КРИВИЙ РІГ 

5.12 ТЯЧІВ

ЗАКОНОТВОРЕННЯ В РАМКАХ ГРОМАДСЬКОЇ 
РАДИ ПРИ ДЕРЖЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА В 
СЕКЦІЇ АСОЦІАЦІЇ МІСТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ.
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Стратегічні цілі діяльності AEМУ

На Загальних зборах 24 червня 2014 був затверджений План діяльності Асоціації на 
2014 рік, що став основою для дій виконавчої дирекції впродовж 2014 року.

План діяльності Асоціації направлений на досягнення цілей та складається з окремих 
напрямків діяльності
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донесення кращих світових практик у 
сфері енергоефективності

II. Формування сприятливого 
середовища для впровадження 
політики сталого енергетичного 
розвитку (ПСЕР) в громадах

III. Мобілізація зусиль експертного 
та фахового потенціалу Асоціації 
для всебічної допомоги членам 
АЕМУ та захисту їхніх інтересів на 
національному рівні
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Дні Сталої Енергії мобілізують 
споживачів, підприємців та 
відповідальних за прийняття рішення 
осіб присвятити час тому, щоб подумати 
про майбутнє енерговиробництва та 
енергоспоживання. Це громадські 
заходи, які демонструють широкій 
аудиторії, що технології сталої енергетики 
та моделі поведінки є доцільними, 
економними та кращими для 
навколишнього природного 
середовища. 

У 2014 році команда 
Асоціації «Енергоефективні 
міста України» виступала 
співорганізатором та   
забезпечувала підтримку 
міст -  членів Асоціації та 
підписантів Угоди мерів у 
питаннях організації Днів 
Сталої Енергії. Зокрема 
це стосується міст: Львів, 
Бердянськ, Жмеринка, 
Луцьк, Нововолинськ, 
Кривий Ріг, Тячів.

23 червня 2014 ознаменувалося 
початком Європейського Тижня Сталої 
Енергії у Львові.

Четвертий рік поспіль Україна долучається 
до ініціативи відзначення Європейського 
тижня сталої енергії. Співорганізатором 

серії заходів стала АЕМУ у співпраці із 
Делегацією ЄС в Україні та Львівською 
міською радою.

У Церемонії  офіційного відкриття 
ЄТСЕ (EU SEW) в Україні взяли участь 
представники дипломатичного корпусу, 
влади та місцевого самоврядування 
зі всієї України, зокрема міський 
голова Львова Андрій Садовий, Голова 

Делегації ЄС в Україні 
Ян Томбінський, 
заступник Міністра 
р е г і о н а л ь н о г о 
розвитку, будівництва 
та ЖКГ України Андрій 
Білоусов, виконавчий 
директор Європейської 
асоціації місцевого 
с а м о в р я д у в а н н я 
«Energy Cities» Жерар 
Маньєн, керівник 
проекту USAID 
« М у н і ц и п а л ь н а 
енергетична реформа 
в Україні у підтримці 
сталого енергетичного 

розвитку» Вільям Такер та  керівник 
команди проекту «Угода Мерів – Схід» 
Святослав Павлюк. Розпочалася подія із 
оголошення Хвилини Мовчання на знак 
поваги до пам’яті загиблих у ході АТО на 
сході держави.

Метою Днів Сталої 
Енергії є підвищення 
п о і н ф о р м о в а н о с т і 
міської громади щодо 
сучасних способів 
більш ефективного 
використання енергії. 
Вони є рекомендованим 
к о м у н і к а ц і й н и м 
інструментом для 
поширення ідей 
сталої енергетики 
на місцевому та 
регіональному рівнях.
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Після цього учасникам запропоновано 
оглянути майданчики, де розташувалися 
із демонстраційними заходами 
активісти енергоощадності, виставку 
енергоефективного обладнання у 
внутрішньому дворі Ратуші, а також взяти 
участь у велопробігу, організованому 
за сприяння банку «Львів». У цей час 
високопоставлені гості давали відповіді 
на численні запитання журналістів в 
рамках імпровізованого брифінгу.

В рамках ЄТСЕ відбулася церемонія 
підписання Угоди мерів новими містами 
- як з України так і з інших країн Східного 
партнерства (Вірменія, Грузія, Булорусь). 
Під час Церемонії з вітальними 
промовами та презентаціями виступили 
Володимир Гаразд - президент Асоціації 
«Енергоефективні міста України», мер 
Долини, Ірина Кулинич - директор 
департаменту економічної політики ЛМР,  
Євген Удод - голова Дніпропетровської 
обласної ради, Роман Таран - секретар 
Запорізької міської ради, Альберт Звірінг 
- технічний секретаріат INOGATE, Ґреґор 
Брьомлінґ – експерт GIZ.  Основною 
подією в рамках заходу стала церемонія 
вручення сертифікатів більш ніж 20 
новим містам-учасникам Угоди мерів, 
переважна більшість з яких – українські. 
Безпосередньо вручення проводили 
пан Посол Томбінський та пан Маньєн, 

як один із засновників Ініціативи Угоди 
мерів. 

Упродовж Тижня відбулося майже 
півсотні заходів, організованих АЕМУ, 
працівниками ГО «Екоклуб» (Рівне), 
«Еремурус» (Київ) та профільних 
управлінь Львівської міської ради. 
Однією із найбільш знакових подій стало 
власноручне монтування фахівцями 
Екоклубу та учнями сонячного колектора 
і встановлення його на даху школи 
«Надія». 

В рамках загальнодержавного Тижня 
енергоефективності з 1 по 10 жовтня 
2014 року у Бердянську проходили 
Дні сталої енергії. Участь у заходах 
взяли представники органів влади 
та місцевого самоврядування, 
громадськість, підприємці, студентська 
і учнівська молодь. Програма була 
насичена рядом різноманітних заходів, 
зокрема, в приміщенні Бердянської 
міської ради розміщено тематичний 
інформаційний стенд “Альтернативні 
джерела енергії та досвід їх застосування 
в Запорізькій області”, на якому 
містились матеріали про об’єкти, які 
працюють на альтернативних джерелах 
енергії (Ботієвська вітроелектростанція). 
Учасники заходу мали можливість 
здійснити виїзд у село Нове, Токмацького 
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району, на території якого розташовані 
сонячні батареї для генерації 
електроенергії. Профільні управління 
провели ряд нарад щодо створення 
робочої групи по розробці ПДСЕР та по 
організації системи енергоменеджменту 
в місті Бердянську. У навчальних закладах 
та вузах організовувались відкриті уроки 
та лекції з питань енергоефективності та 
енергозбереження.

З 6 по 10 жовтня 2014 р. місто 
Жмеринка Вінницької області 
приєдналося до європейської ініціативи. 
В місті проведено ряд заходів з метою 
привернення уваги населення до 
питань відновлюваної енергетики, 
відповідального споживання енергії та 
екологічного способу життя. 

У навчальних закладах школярам 
запропонували намалювати малюнки, 
зняти відеоролики та зробити 
презентації, які б закликали жмеринчан 
до відповідального споживання енергії 
та збереження природних ресурсів. 
Також у навчальних закладах, міській 
раді і в торгових центрах Жмеринки 
розставлені спеціальні ящики для збору 
використаних батарейок.

Продовжуючи тему енергозбереження 
компанія «Полірем» презентувала нові 
технології утеплення будинків сучасними 

енергозберігаючими матеріалами.

Наступним кроком став велопробіг 
«Жмеринка – за чисте місто!», у якому 
взяли участь представники міської ради 
та громадськість міста. Усі учасники 
отримали футболки із логотипом за 
збереження чистоти у нашому місті.      

Цікавою і змістовною стала екскурсія 
школярів до котельні, де вони 
ознайомились із альтернативними 
видами палива.      

Заключна конференція стала підсумком 
Тижня Сталої Енергії. Д. Леськів, 
експерт АЕМУ презентував учасникам 
конференції поради, як можна зберігати 
енергію вдома: «не брати більше, ніж 
треба; зберігати воду та електроенергію; 
сортувати сміття, тощо». Учні шкіл 
презентували власні дослідження на 
різну тематику щодо енергоощадності 
вдома.     

Організатори заходу вручили подарунки 
учасникам збору використаних 
батарейок та авторам найкращих робіт. 
Перше місце серед шкіл міста посіла 
ЗОШ №3, де учні спільними зусиллями 
зібрали майже 25кг. батарейок, а по місту 
першість виборов магазин «Компсервіс», 
якому вдалося зібрати аж 100 кг 
батарейок, які в подальшому будуть 

Рогатин
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відправлені на спеціальну переробку, 
щоб не завдавати шкоди довкіллю.

7 листопада 2014 року Луцьк 
відсвяткував День сталої енергії. Захід 
розпочався міжнародним науково-
практичним столом, в якому взяли участь 
очільники міста, керівники міських 
установ, де впроваджено енергоощадні 
й енергоефективні заходи, гості з Києва 
(проект «Муніципальна енергетична 
реформа в Україні»), Львова (Асоціація 
«Енергоефективні міста України»), 
італійської Болоньї (Болонський 
університет, проект «Енергія для східних 
мерів»), представники ЗМІ.

У другій половині дня учасники заходу 
відвідали ряд об’єктів, де було виконано 
роботи з термомодернізації будівель: 
ДНЗ №21 і ДНЗ №11 (за кошти кредиту 
від NEFCO в рамках проекту «Реалізація 
енергозберігаючих заходів у бюджетних 
установах міста Луцька»), Луцьку гімназію 
№ 21 ім. Михайла Кравчука (за кредитні 
кошти і кошти з міського бюджету), ДНЗ 
№ 7 (за кошти ґранту від ЄС в рамках 
проекту «Енергія для мерів Сходу»), 
багатоквартирний житловий будинок 
ОСББ «Лучани» (за кредитні кошти), 
Луцький центр первинної медико-
санітарної допомоги (за кошти з бюджету 
міста та від реалізації квот на викиди СО₂ 

в рамках Кіотського протоколу).

Загалом, протягом 2011-2014 років на 
заходи з підвищення енергоощадності й 
енергоефективності в бюджетній сфері, 
житловому секторі, промисловості та 
ЖКГ Луцька було витрачено 35,514 млн 
грн, завдяки чому річна економія коштів 
на енергію сягнула 23, 831 млн грн. 

З 17 по 19 листопада 2014 року 
Нововолинськ відсвяткував Дні сталої 
енергії. Захід відбувся за підтримки 
Асоціації «Енергоефективні міста 
України» в рамках проекту «Модель 
розбудови потенціалу України і Грузії для 
участі в Угоді Мерів – взірцеве рішення 
для Східного Партнерства і Центральної 
Азії», в якому Нововолинськ, як підписант 
Угоди мерів, є одним із пілотних міст.

Захід розпочався відкриттям 
індивідуального теплового пункту в ЗОШ 
№2, після чого відбувся круглий стіл, на 
якому перед керівниками структурних 
підрозділів міської ради, директорами 
шкіл й технічними спеціалістами з 
інформацією про останні досягнення 
в реформуванні енергетичного 
господарства міста та плани на майбутнє 
виступили заступник міського голови Е. 
Савік і начальник управління економічної 
політики та інвестицій В. Мигас. Також 
присутні заслухали представників АЕМУ 
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О. Гарасевича і В. Волкова та координатора 
Львівського центру енергозбереження В. 
Прусака і експерта Інституту пасивного 
будівництва О. Яцкова. У Центрі дитячої 
та юнацької творчості стартувала 
дводенна виставка енергоефективних 
технологій, підготовлена Центром 
енергозбереження  і рівненським 
«Екоклубом» (ініціатива  «Точка тепла»), 
та художня виставка-конкурс дитячих 
робіт, присвячених енергетичній 
тематиці.

 Програма наступного дня включала 
учнівську конференцію з актуальних 
питань енергетики та брейн-ринг за 
участю учнівської і студентської молоді. 
Окрім того, школи змагались у збиранні 
використаних електричних батарейок та 
за призові місця у футбольному турнірі 
ENERGY CUP. Водночас на площі перед 
Центром дитячої та юнацької творчості 
всі бажаючі могли ознайомитись з 
новеньким гібридним автомобілем, 
яким нещодавно поповнився автопарк 
міліції Нововолинська.

В останній день на площі перед міською 
радою відбувся тематичний флеш-моб 
за участю танцювального колективу 
“Флекс”. Свято завершилось запусканням 
небесних ліхтариків та церемонією 
нагородження переможців змагань і 

конкурсів цінними подарунками.

28 листопада 2014 року у Кривому Розі 
в рамках Європейського Тижня Сталої 
Енергії відбулася одноденна міжнародна 
конференція з енергоефективності та 
зменшення викидів вуглекислого газу. 
Її ініціаторами та організаторами стали 
виконком Криворізької міської ради, 
проекти GIZ  “Енергоефективність в 
муніципалітетах” та USAID “Муніципальна 
енергетична реформа в Україні”, а також 
АЕМУ.

З вітальними словами до присутніх 
звернулися очільники міста, науковці та 
представник АЕМУ. Церемонія відкриття 
завершилася урочистим нагородженням 
учасників конкурсу за кращий 
енергоефективний проект, розроблений 
студентами вищих та професійно-
технічних навчальних закладів міста. 
Після цього відбулися пленарні засідання 
та дискусії, у яких взяли участь українські 
та зарубіжні експерти і запрошені 
учасники конференції.

5 грудня 2014 року місто Тячів, член 
АЕМУ і підписант Угоди мерів, вперше 
відсвяткував міський День сталої 
енергії. Серед заходів: конкурс дитячих 
малюнків, плакатів і листівок на тему 
«Тячів – енергоефективне місто», 
велопробіг «Енергія руху», флешмоб 
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«Енергія Сонця», виставка виробників, 
присвячена відновним джерелам 
енергії та обладнанню, що працює на 
відновній енергії та конференція «Тячів 
на шляху до енергоефективності», на 
якій, зокрема, О.Гарасевич від АЕМУ 
презентував наші напрацювання у сфері 
енергоефективності та у підготовці днів 
сталої енергії в інших містах України. 
У  школах та дитячих садочках міста 
мала місце низка пізнавально-виховних 
заходів, присвячених ощадному й 
ефективному використанню енергії 
у повсякденному житті, відбувся теж 

вуличний квест «За подарунками на 
автотранспорті, велосипеді чи пішки?», 
а на центральній міській площі на 
широкоформатному екрані увесь день 
демонстрували тематичні кліпи.

Загалом, День сталої енергії в Тячеві 
засвідчив про серйозність намірів 
згуртованої громади очільників міста і 
його мешканців дати бій глобальній зміні 
клімату, а заразом і газовій залежності 
України від московського агресора. Було 
задекларовано намір наступного року 
провести в місті вже Тиждень сталої 
енергії.
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Формування сприятливого 
середовища для впровадження 
політики сталого енергетичного 

розвитку (ПСЕР) в громадах

З метою формування сприятливого середовища для впровадження політики 
сталого енергетичного розвитку (ПСЕР) в громадах протягом 2014 року Асоціація 
«Енергоефективні масті України продовжила реалізацію ряду міжнародних проектів, 
зокрема:

1. Como Grant (кошти ЄС). Термін реалізації - 2012-06. 2015 роки.

2. Como EAST (кошти ЄС). Термін реалізації - 11.2011-  06.2015 роки.

3. SUDEP (кошти ЄС). Термін реалізації  - 06.2014 -06 2018 роки.

4. GEF (кошти UNDP). Термін реалізації  - 09.2013 – 09.2014 роки.

5. MEP (кошти USAID). Термін реалізації  - протягом 2015 року. 

6. МОDEL (кошти ЄС). Термін реалізації – 2009 – 2013 роки.
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Como Grant (кошти ЄС)

з енергетичної кризи та запровадження 
енергетичної демократії.

4. 26 листопада 2014 у Львові на 
Економічному Форумі відбулась друга 
зустріч РЕГІОНЕТ, де представники 
Агенції створили пул експертів у сфері 
енергозбереження для реалізації 
енергетичних стратегій в українських 
містах.

5. Представники Агенції надали 
інформаційний супровід під час 
проведення Шведсько-українського 
бізнес форуму 6 листопада 2014 у Львові

6. Завершено роботу над дослідженням 
по спроживанню енергоресурсів у 
бюджетному секторі двох пілотних міст 
Нововолинськ та Кам’янець-Подільський. 
В силу обставин, що склались на сході 
країни, роботу з підготовки дослідження 
для Алчевська призупинено до 
заварження конфлікту.

7. З 23 по 27 червня 2014 року під час 
Європейського Тижня Сталої Енергії 
АЕМУ Організувала та провела Дні Сталої 
Енергії у Львові.

8. З 17 по 19 листопада відбулись Дні 
Сталої Енергії у пілотному місті проекту 
Нововолинську.

9. Завершено демонстраційний проект 

Термін реалізації - 2012-06. 2015 роки 

Модель розбудови потенціалу України і 
Грузії для їх участі в Угоді мерів – взірцеве 
рішення для країн Східного Партнерства і 
Центральної Азії

Партнери проекту: Нововолинськ, 
Алчевськ, Бердянськ, Кам’янець-
Подільський – Україна, Руставі, Горі – 
Грузія.

Досягнуті Результати у 2014 році:

1. Українські пілотні міста забезпечено 
програмним забезпеченням 
«Енергоплан» для здійснення 
енергомоніторингу.

2. У жовтні 2014 проведено останній із 
серії чотирьох тренінгів для 15 учасників 
з України та Грузії на тему розробки 
інвестиційних планів для залучення 
фінансування на впровадження Плану 
Дій із Сталого Енергетичного Розвитку. 
Проведено ряд консультацій містам- 
підписантам Угоди мерів, що подали 
ПДСЕР з питань  практичної реалізації 
заходів із підвищення енергозбереження.

3. Співорганізація форуму «Енергетична 
демократія проти енергетичної 
диктатури», що проходив 9 грудня 
2014 у Києві, де обговорювались 
питання енергетичної безпеки, виходу 
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у Нововолинську. В рамках цього 
завдання частково замінено вікна 
на енергоефективні, встановлено 
індивідуальний тепловий пункт із 
допоміжним обладнанням.

10. Розроблено проектно-
кошторисну документацію на 
встановлення модульної котельні 
на твердому паливі у Кам’янець- 
Подільському.

11. Розроблено проектно-
кошторисну документацію на 
встановлення сонячних колекторів 
у Бердянську. Проведено тендер на 
закупівлю робіт, заключено договір та 
розпочато роботи по монтажу сонячних 
колекторів.

12. Завершено розробку ПДСЕР в 
українських пілотних містах Алчевську та 
Нововолинську. ПДСЕР Нововолинська 
прийнято сесією міської ради та 
розміщено на офіційній сторінці Угоди 
мерів. ПДСЕР Алчевська, розроблений, 
пройшов процедуру погодження та 
очікує на голосування на сесії міської 
ради.

13. У жовтні 2014р. відбувся візит 
словенських партнерів (Агенція з питань 
розвитку «Синергія») для написання 
практичного інвестиційного плану 

Кам’янця-Подільського. Було відібрано 
основні будівлі бюджетної сфери, зібрано 
вихідні дані по цих об’єктах, узгоджено 
форму та проект інвестиційного плану 
та розпочато обрахунки показників 
економічної доцільності та ефективності.

14. У Горі (Грузія) реалізовано 
демонстраціний проект по 
термомодернізації даху і заміні вікон 
в дитячому садочку та встановили 
гібридну систему теплопостачання на 
основі сонячної енергії. Здійснено заміну 
ламп на енергоефективні. Кошти на 
співфінансування демонстараційного 
проекту залучено з програми UNDP/GEF 
та міського бюджету.

15. Проведено Дні сталої енергії в 
Горі та Руставі.
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Como EAST (кошти ЄС)

4. 19-20 березня 2014 року (Львів). 
Практичний тренінг для міст України. 40 
учасників.

5. 09-10 квітня 2014 року (Кишинів). 
Вступний тренінг для міст Молдови. 22 
учасники.

6. 15-16 травня 2014 року (Кишинів). 
Практичний тренінг для міст Молдови. 
28 учасників.

7. 24 червня 2014 року (Львів). Вступний 
тренінг для міст України, Білорусі, Грузії, 
Вірменії. 60 учасників.

8. 03 - 04 вересня 2014 року (Єреван). 
Практичний тренінг для міст Грузії та 
Вірменії. 33 учасники.

9. 8-9 жовтня 2014 року (Алмати) 
Практичний тренінг для міст Центральної 
Азії. 34 учасники.

Термін реалізації - 11.2011-  06.2015 роки.

Мета проекту: розбудова спроможностей 
місцевого потенціалу для формування і 
впровадження політик та Планів дій для 
сталого енергетичного розвитку.

Протягом 2014 року організовано 
та проведено ряд навчань для 
представників міст:

1. 21-22 січня 2014 року (Київ). Вступний 
тренінг для міст України та Білорусі. 49 
учасників.

2. 19-20 лютого 2014 року (Алмати). 
Вступний тренінг для міст Центральної 
Азії. 42 учасники.

3. 04-05 березня 2014 року (Львів). 
Фінансовий тренінг для міст України та 
Грузії. 31 учасник.
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(Україна).

2. Надано консультативну та технічну 
підтримку містам при підготовці повних 
проектних пропозицій.

3. Перекладено на  російську мову 
посібник щодо підготовки повних 
проектних пропозицій, розроблений в 
рамках проекту ЄС.

Термін реалізації  - 06.2014 -06 2018 роки.

Компонент СУДЕП-механізм підтримки 
фокусується на підтримці міст у підготовці 
і реалізації демонстраційних проектів 
та забезпеченню належного рівня їх 
візуалізації, та поширення досягнутих 
результатів.

Метою проекту є підтримка міст країн 
Східного Партнерства у реалізації заходів 
з Планів дій сталого енергетичного 
розвитку.

Серед українських міст учасниками 
проекту виступають Конотоп, Гола 
Пристань, Вознесенськ, Нововолинськ, 
Краматорськ, Славутич, Самбір, Жовква, 
Мена, Долина, Жмеринка.

Серед інших міст  - Чімішлія, Орхеі, Унгені, 
Леушені, Кантемір (Молдова), Руставі 
(Грузія), Вайк, Спітак (Вірменія), Брацлав 
і Полоцьк (Білорусь).

У 2014 році вдалося досягнути наступних 
результатів:

1. Організовано та проведено ряд 
навчань для представників міст щодо 
написання проектних пропозицій згідно 
правил та вимог Європейського Союзу. 
Зокрема: 8-9.07.2014 року в Кишиневі 
(Молдова), 14-15.07.2014 року в Києві 
(Україна) та 17-18.07.2014 року у Львові 
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GEF (кошти UNDP)

роки містами-членами Асоціації 
«Енергоефективні міста України» та 
містами-підписантами Угоди Мерів.

- Проведено засідання Львівського 
обласного Клубу Мерів на тему “Як 
містам вижити без газу?”

- на основі опитувальників 
«Дослідження рівня енергоефективності 
міста» проведено дослідження 
інформаційних потреб міських рад 
стосовно необхідної інформації про 
запровадження та розгортання системи 
енергоменеджменту в місті;

- розроблено формуляр опитування 
міст з метою визначення п’яти 
практичних кейсів з описом кращих 
практик формування відділів 
енергоменеджменту в українських містах

- на основі отриманої інформації було 
визначено шість міст для детального 
дослідження. Вибрано міста: Львів, 
Долина, Кам’янець - Подільський, 
Славута, Бурштин, Луцьк.

- досліджено навчальні потреби 
енергоменеджерів цільових груп 
міських рад стосовно необхідності 
того чи іншого виду інформації про 
запровадження та розгортання системи 
енергоменеджменту в місті. 

Термін реалізації - 09.2013 – 09.2014

Розробка та впровадження методології 
«Ефективний енергоменеджмент в 
місті» в практику муніципального 
господарювання 

Мета проекту: підвищення енергетичної 
ефективності міських рад України шляхом 
розробки та впровадження в практику 
муніципального господарювання 
комплексної методології «Ефективний 
енергоменеджмент в місті». Протягом 
2014 року АЕМУ проведено таку роботу:

- Підготовлено і опубліковано 
практичний посібник «Ефективний 
енергоменеджмент в місті», організовано 
веб-доступ та створено інтегроване 
файлосховище.

- Розроблено навчальний курс та всі 
супровідні матеріали; проведено серію 
з трьох тренінгів для енергоменеджерів.

- Підготовлено порадник для органів 
місцевого самоврядування «Основи 
енергоаудиту житлових та комунальних 
об’єктів» та посябник «Ефективний 
енергоменеджмент в місті» 

- Підготовлено звіт щодо використання 
коштів міських бюджетів на 
енергоефективність та придбання 
енергоресурсів за 2011 – 2013 
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- завершення загальноміської 
інвентаризації основних будівель зі 
значним використання енергії, підготовка 
енергетичного балансу та створення 
енергомоніторингу і бази даних;

- план сталого енергетичного розвитку 
міста (SEAP);

- виявлення і використання нових 
механізмів інвестиційного фінансування 
для підвищення енергоефективності;

- залучення інвестицій та впровадження 
програм з енергоефективності та 
відновлюваної енергії, зазначених в 
SEAP;

- покращення обізнаності громадян в 
енергетичних питаннях;

- проведення низько-енергетичних 
реконструкцій двох громадських будівель 
у двох передових пілотних містах.

Мета та результати проекту: MODEL 
означає “Управління галузями 
пов’язаними з енергією в місцевих 
органах влади”. Він рекомендує 
містам стати моделями для своїх 
громадян і зацікавлених сторін в галузі 
раціонального використання енергії.

Конкретні заходи щодо поліпшення якості 
життя своїх громадян шляхом розвитку 
сталої енергетики здійснюються через 
наступні кроки::

- розробка основ місцевої політики 
сталого енергетичного розвитку;

- прийняття муніципальної 
адміністративної структури для 
ефективного виконання функцій 
управління енергією (встановлення 
команди з питань енергії, організація 
підрозділу з питань енергії);

-  призначення та навчання 
муніципальних енергоменеджерів;
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Форуми

використання альтернативних джерел 
енергії.

30 вересня 2014 року О.Гарасевич та 
Д.Леськів виступили з презентаціями 
сучасних підходів до підвищення 
масової обізнаності населення   з 
питань енергоощадності та 
енергоефективності на Форумі «За крок 
до енергонезалежності», організованому 
Львівською міською радою в рамках 
Осіннього будівельного форуму .

14-17 жовтня 2014 року у Гданську 
проходив ювілейний форум 
територіального самоврядування 
Поморського воєводства «Суперсильні. 
25 років територіального 
самоврядування. Солідарність є 
всередині нас». присвячена річниці 
реформи місцевого самоврядування в 
Польщі, її історії, поточним проблемам 
та викликам майбутнього. Організатором 
виступив Регіональний центр Фундації 
розвитку місцевої демократії у Ґданську 
під патронатом Президента Республіки 
Польща Броніслава Коморовського, 
президента міста Ґданська Павла 
Адамовича і маршалка Поморського 
воєводства Мєчислава Струка. В роботі 
взяла участь 50-особова делегація з 
України, що стало можливим завдяки 
ініціативі Асоціації «Енергоефективні 

26-28 березня 2014 року виконавчий 
директор АЕМУ А.Кирчів прийняв участь 
у Форумі енергоефективних кластерів 
Польщі, який проходив у Кракові. Досвід 
сусідів у створенні кластерів полягає у 
досягненні кращої виробничої кооперації 
між суб’єктами підприємницької 
діяльності з метою надання кращих 
послуг клієнтам, підвищення 
професійного рівня персоналу фірм, 
швидшого впровадження технологічних 
новинок, розвиток співпраці бізнесу 
з наукою, підвищення обізнаності 
потенційних клієнтів з можливостями 
відновлювальної енергетики, 
забезпечення необхідної якості послуг 
для клієнтів, залучення додаткових 
фінансових ресурсів для розвитку сектору 
відновлювальної енергетики.

6 червня 2014 року в Бердянську 
проходив Форум з енергоефективності 
та енергоощадності Запорізької області, 
в якій взяв участь виконавчий директора 
АЕМУ А.Кирчів. Метою Форуму було 
створення робочого майданчика для 
обговорення та аналізу можливостей 
використання енергоефективних 
та енергозберігаючих технологій в 
промисловості, комунальній сфері 
та будівництві, здійснення публічних 
інвестицій вітчизняними та зарубіжними 
компаніям в енергоефективніпроекти, 
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29 жовтня 2014 року у Львові - на 
запрошення Української Молодіжної 
Кліматичної Асоціації (УМКА) О.Гарасевич 
виступив з презентацією на круглому 
столі з оцінки вразливості міста Львова 
до зміни клімату, організованому 
Національним екологічним центром 
Украіни, WWF та УМКА в рамках 
Кліматичного форуму східного 
партнерства.

04 листопада 2014 року у Києві в рамках 
Фокус-дня «Стала енергетика міст» під час 
VІ Міжнародного інвестиційного бізнес-
форуму з питань енергоефективності та 
відновлюваної енергетики Асоціацією 
спільно з Державним агентством з 
енергоефективності та енергозбереження 
України був організований та 
проведений Дискусійний стіл «Плани 
сталого енергетичного розвитку: 
фінансування і досвід впровадження». 
В заході прийняли участь представники 
центральних органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування 
(міст), міжнародних організацій 
та спеціалізованих громадських 
організацій з понад 50 українських 
міст. Учасники Дискусійного столу мали 
можливість ознайомитися з кращим 
досвідом у сфері енергозбереження 
та енергоефективності українських 
та іноземних міст, дізнатися про 

міста України», передовсім СІМ-
експерта і керівника проектів Аґнєшки 
Скірру-Новіцької, та щедрій фінансовій 
підтримці Німецького товариства 
міжнародного співробітництва GIZ. 
Зокрема, Україну представляли 33 
міських і селищних голови з Чернігівської, 
Дніпропетровської, Львівської, Івано-
Франківської, Тернопільської, Волинської 
і Рівненської областей (в т.ч. 14 міст-
членів АЕМУ), голова Рівненської ОДА 
Сергій Рибачок, працівники АЕМУ і GIZ.

З презентаціями виступили директор 
Інституту розвитку територій Юрій 
Ганущак на тему «Перспективи розвитку 
місцевого самоврядування в Україні», 
після чого мали місце доволі емоційні 
дебати про те, що корисного з польського 
досвіду реформування місцевого 
самоврядування можна  використати 
в Україні. З українського боку участь 
у дебатах взяли директор Інституту 
врядування Анатолій Чемерис та 
міський голова Новаграда-Волинського 
Володимир Загривий.

Також виконавчий директор Асоціації 
«Енергоефективні міста України» Андрій 
Кирчів та директор Регіонального центру 
Фундації розвитку місцевої демократії у 
Ґданську Анджей Банах підписали договір 
про співпрацю між своїми організаціями.
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міста України».

Розпочався цей форум із виступу 
голови Ради директорів компанії 
«Нафтогаз України» Андрія Коболева. 
Це однозначно вказує на ключове 
значення, яке країни Четвірки відводять 
врегулюванню російсько-українського 
конфлікту та штучно створеної кризи 
енергопостачання в контексті власної 
безпеки.

Головною спільною темою всіх 
виступів була підтримка існуючих 
ініціатив, спрямованих на зменшення 
використання традиційних джерел 
енергії, диверсифікація джерел 
енергопостачання, побудова нових 
структур, націлених на зміцнення 
солідарності та ринку енергоресурсів 
у Європі та адекватне реагування 
на виклики, створені російськими 
агресивними діями в Україні, в т.ч. і тими, 
що стосуються енергопостачання.  

Друга пленарна сесія була присвячена 
загальному огляду ситуації з енергією 
у світі. Не менш цікавим було й 
пленарне засідання, де обговорювалися 
перспективи ядерної енергетики Європи. 
Це питання має неоднозначну реакцію 
серед громадян країн Євросоюзу, 
насамперед – через загрозу радіаційного 
забруднення довкілля відходами 

можливості фінансування проектів в 
галузі сталого енергетичного розвитку, 
обговорити існуючі проблемні питання 
та запропонувати шляхи їх вирішення.

06 листопада 2014 року у Львові 
АЕМУ  виступила співорганізатором 
у проведенні Шведсько-українського 
бізнес-форуму з енергоефективності та 
чистих технологій для представників 
муніципалітетів та бізнесу, 
організованого Шведською торговою 
та інвестиційною радою в Україні та 
Посольством Королівства Швеції в 
Україні.  В часі Форуму обговорювались 
нагальні потреби Львова та інших міст 
Західної України у сферах вдосконалення 
енергоефективності, водоочистки та 
дотримання екологічних стандартів, 
представити шведські технології і 
рішення у сфері енергетики та охорони 
довкілля, а також фінансові інструменти 
для реалізації проектів у цих сферах.

23-25 листопада 2014 року в 
Братиславі (Словаччина) проходив 
Форум Вишеградської Четвірки з 
енергоефективності та енергобезпеки під 
загальним гаслом «Енергетична політика 
ЄС та енергобезпека у Центральній 
Європі».  До участі у сесії, присвяченій 
ініціативі Угоди Мерів, до доповіді було 
запрошено Асоціацію «Енергоефективні 
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У рамках Зустрічі обговорювались 
актуальні питання регіонального та 
місцевого розвитку, підводили підсумки  
стартового етапу становлення мережі 
РЕГІОНЕТ та окреслили найближчі 
плани. Зустріч дала можливість ближче 
познайомитися між собою та розпочати 
налагоджувати діяльність фахових 
спільнот усередині РЕГІОНЕТ. 

ядерного палива та можливі катаклізми, 
що свого часу трапилися у Чорнобилі і 
Фукусімі.

26 листопада 2014 року у Львові 
відбулася друга зустріч РЕГІОНЕТ, я якій 
взяли участь представники Асоціації 
«Енергоефективні міста України», 
заступник виконавчого директора 
Мар’яна Приступа та директор 
Української некомерційної енергетичної 
агенції (УНЕА) Дмитро Леськів.
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рамках проекту і «Короткий огляд 
законодавства щодо розвитку політики 
у сфері раціонального використання 
енергії в Україні». В заході прийняли 
участь представники центральних 
органів державної влади України, 
посольств західних держав, міжнародних 
організацій та спеціалізованих 
громадських організацій України. Зокрема 
від імені Асоціації «Енергоефективні 
міста України» участь в бізнес-сніданку 
прийняв експерт з енергозбереження 
та енергоефективності Дмитро Леськів 
та старший радник Анатолій Копець, 
які брали участь в оцінці Національного 
плану дій з енергоефективності.

22-26 квітня 2014 року в Брюселі 
(Бельгія) відбулася щорічна конференція 
Асоціації «Енерджі Ситіз» у якій взяло 
участь близько 200 представників 
муніципалітетів із країн Євросоюзу та 
з поза його меж, а також міжнародних 
партнерських організацій. Зустріч 
розпочалася із проведення спільного 
семінару з проблем центрального 
опалення для міст, задіяних у проектах 
«Угода Мерів – Захід» та «Угода Мерів 
– Схід». Досвід Львова представила 
директор департаменту економіки 
міськради п.Ірина Кулинич.

Завершився день загальними зборами 

12 березня 2014 р., в Іршаві 
(Закарпатська обл.) проходив тренінг 
«Шляхи покращення енергоефективності 
бюджетних установ» для представників 
місцевих органів виконавчої влади 
та бюджетних установ Закарпатської 
області в рамках Проекту «Через 
енергію надихаємо майбутні 
покоління» Програми підтримки 
реалізації енергетичної стратегії 
України в галузі енергоефективності 
та відновлюваних джерел енергії. У 
заході прийняв участь виконавчий 
директор Української некомерційної 
агенції, експерт з енергоефективності 
та енергозбереження Асоціації 
“Енергоефективні міста України” 
Дмитро Леськів. Він представив на 
конференції досвід впровадження 
систем енергоменеджменту українських 
міст та розповів про прості заходи 
з енергозбереження в бюджетних 
установах. 

11 квітня 2014 року, посольством 
Великобританії та Європейсько-
українським енергетичним агентством 
в Києві організовано бізнес-сніданок, 
під час якого представлено «Оцінки 
та рекомендації щодо Національного 
плану дій з енергоефективності 
України», проведений українськими 
та закордонними експертами в 
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24 червня 2014 року проходила щорічна 
міжнародна конференція АЕМУ у Львові 
в рамках Європейського тижня сталої 
енергії в Україні, в якій взяло участь 
понад  100 учасників. Серед запрошених 
спікерів – голова Делегації ЄС в Україні 
Ян Томбінський, заступник Міністра 
регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства 
України Андрій Білоусов, виконавчий 
директор Європейської асоціації 
місцевого самоврядування «Energy 
Cities» Жерар Маньєн, керівник проекту 
USAID «Муніципальна енергетична 
реформа в Україні у підтримці сталого 
енергетичного розвитку» Вільям Такер 
та  керівник команди проекту «Угода 
Мерів – Схід» Святослав Павлюк.  
Володимир Гаразд - президент Асоціації 
«Енергоефективні міста України» та 
мер  Долини, Ірина Кулинич - директор 
департаменту економічної політики ЛМР,  
Євген Удод - голова Дніпропетровської 
обласної ради, Роман Таран - секретар 
Запорізької міської ради, Альберт Звірінг 
- технічний секретаріат INOGATE, Ґреґор 
Брьомлінґ – експерт GIZ. 24 червня цього 
року під час Тижня сталої енергії, що 
відбувався по усій Європі (в т.ч. і в Україні) 
з’явилася Декларація спільно підписана 
6 найбільшими об’єднаннями місцевих 
та регіональних органів самоврядування, 

«Енерджі Ситіз», на яких Жерар Маньєн 
востаннє відзвітував перед учасниками 
зборів за пророблену роботу. Він 
упродовж 25 років вів Асоціацію до її 
нинішнього піку активності і слави. Новим 
виконавчим директором «Енерджі Ситіз» 
стала Клєр Руме, яка пройшла своє 
«перше бойове хрещення», модеруючи 
дискусію мерів.

Ключовою подією другого дня стала 
пленарна дискусія «Побратимство між 
містами як сходинка до енергетичного 
переходу – за участі Угоди мерів, як осі 
співпраці», яку модерували Крістіна 
Делі (ЕнС) та Анатолій Копець (АЕМУ). 
Присутні із неприхованим інтересом 
слухали виступи всіх учасників дискусії, в 
тому числі від України – міського голову 
Долини і президента АЕМУ Вогодимира 
Гаразда та заступника міського голови 
Вінниці Володимира Кістіона. Зважаючи 
на актуальність теми в контексті нинішніх 
драматичних подій та очікуваної кризи 
енергопостачання, представники 
АЕМУ підготували та вручили 
«Енерджі Ситіз» офіційне звернення, 
у якому закликали до якнайшвидшої 
безпосередньої передачі практичного 
досвіду з енергоефективності від міст 
ЄС до українських муніципалітетів через 
механізм «твінінгу». 
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Дніпропетровської та Івано-Франківської 
областей у  контексті децентралізації 
влади та євроінтеграційної перспективи 
і визначення  напрямків подальшої 
співпраці із Фондом, а також 
відповідними установами Федеративної 
Республіки Німеччини та інших 
європейських країн.

 З-поміж численних питань, значну увагу 
було приділено сталому енергетичному 
розвитку українських міст. Актуальність 
цієї проблеми, як, зокрема зазначив 
співорганізатор та модератор 
конференції, голова правління ГО 
«Інститут  врядування» А.Чемерис, 
зросла до максимуму в контексті 
військового та «газового» конфлікту з 
Росією і загальнонаціональної тенденції 
до боротьби за повну енергетичну 
незалежність. Саме тому до участі у 
цьому вельми поважному заході було 
запрошено й Асоціацію «Енергоефективні 
міста України», зокрема – її президента 
і міського голову Долини Володимира 
Гаразда та виконавчого директора Андрія 
Кирчіва. Вони виступили з короткими 
презентаціями про досягнення міст-
членів АЕМУ та  успіхи у впровадженні в 
Україні загальноєвропейської ініціативи 
«Угода мерів». Своєрідну «інформаційну 
естафету» щодо підготовки та реалізації 
Планів дій для сталого енергетичного 

що стосувалася енергетичної безпеки у 
Європі. 

Серед них такі організації як Climate 
Alliance, CEMR, Energy Cities, EUROCITIES, 
FEDARENE і ICLEI. Нагадаємо, що АЕМУ 
є колективними членом об’єднання 
муніципалітетів європейських міст 
“Енерджі Ситіз” (Energy Cities) та також 
схвалює цю декларацію. 

8 липня 2014 року в Києві у Міністерстві 
регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства 
України  відбувся інформаційний 
семінар присвячений Європейській 
Енергетичній Відзнаці, а саме питанню 
впровадження її в Україні. Асоціація 
“Енергоефективні міста України” 
виступила співорганізатором цього 
заходу і президент Асоціації Володимир 
Гаразд узяв участь у семінарі. Серед 
відібраних цього року українських міст - 
місто Житомир.

30 жовтня 2014 року у Львові 
відбулася міжнародна конференція 
«Сталий розвиток малих українських 
міст в контексті нової європейської 
перспективи» (організатор – Фонд 
Гайнріха Зайделя, ФРН). 

Метою заходу була актуалізація потреби і 
можливості міст Львівської, Чернігівської, 
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Енергетичного Співтовариства Пітер 
Вайда та Борко Райчевич презентували 
практику впровадження європейських 
директив для представників органів 
державної влади та громадськості. 
Впровадження цих директив - це 
необхідні країні реформи у сфері 
енергоефективності та довкілля, які в 
т.ч. мають бути здійснені відповідно 
до Угоди про асоціацію. Це дозволить 
скоротити викиди парникових газів, 
покращити енергетичну ефективність 
будівель, запровадити енергетичне 
маркування обладнання, створити дієву 
систему охорони довкілля та забезпечити 
прозорість енергетичного ринку, що 
посилить енергетичну безпеку держави.

У заході взяли участь представники 
центральних органів виконавчої влади, 
профільних Комітетів Верховної Ради 
України, Урядового офісу з питань 
євроінтеграції, Представництва ЄС 
в Україні, громадських профільних 
організацій, експерти тощо.

28 листопада 2014 року в Кривому Розі 
відбулася міжнародна конференція 
з енергоефективності та зменшення 
викидів вуглекислого газу, на якій 
виконавчий директор Асоціації 
“Енергоефективні міста України” Андрій 
Кирчів презентував досвід впровадження 

розвитку в рамках виконання вимог 
Угоди прийняли міські голови малих міст 
Львівщини, які у лютому минулого року 
об’єдналися у перший (і наразі – єдиний 
в Україні) регіональний Клуб Угоди Мерів. 
Результатами докладених ними спільних 
зусиль у напрямку вирішення окремих 
типових проблем зацікавилися й їхні 
колеги із інших регіонів України.

Всі учасники конференції зійшлися 
на впевненості у тому, що без 
децентралізації владних повноважень 
і переходу реального права на рішення 
до органів місцевого самоврядування, 
жодна енергетична незалежність чи 
сталість розвитку країни в цілому не 
матиме шансів на реалізацію.

27 листопада 2014 року у Києві відбувся 
практичний семінар «Впровадження 
acquis Енергетичного Співтовариства 
з енергоефективності та довкілля», 
організованому Громадською 
організацією «Екоклуб» (Рівне) за 
підтримки Національного екологічного 
центру України (НЕЦУ), коаліції 
«Енергетичні реформи» та Фонду 
ім. Гайнріха Бьолля. Від Асоціації 
«Енергоефективні міста України» у заході 
взяв участь експерт з енергозбереження 
та енергоефективності Дмитро Леськів

Вперше в Україні експерти Секретаріату 
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частини семінару в учасників заходу 
була можливість провести індивідуальні 
зустрічі/переговори з представниками 
австрійських компаній.

04 грудня 2014 року, у Києві проходив 
семінар “Кращі практики використання 
програмних засобів для розрахунку 
енергоефективності будівель”. Семінар 
був націлений на огляд прикладів 
існуючих європейських програмних 
засобів і їх застосування на практиці 
проектування для підготовки 
сертифікатів енергетичної ефективності 
(EPC) з урахуванням мінімальних вимог 
з енергоефективності, заснованих на 
ефективності використання енергії 
відповідно з вимогами Директиві ЄС № 
31/2010.

10 грудня 2014 року у Первомайську 
відбулася міжнародна конференція 
«Енергоощадне управління об’єктами 
громадського призначення на рівні 
районів та муніципалітетів» в рамках 
завершення проекту програми 
«Польська допомога» МЗС РП «Еко Місто 
– модельний план енергоефективного 
управління об’єктами громадського 
призначення в місті Первомайськ», 
виконавчий директор Асоціації 
“Енергоефективні міста України” Андрій 
Кирчів презентував досвід впровадження 

енергоефективних проектів в містах-
членах Асоціації та підписантів Угоди 
Мерів-Схід.

04 грудня 2014 року у Києві проходив 
австрійсько-український діловий 
семінар Austria Showcase Ukraine: 
Енергоефективність. Відновлювана 
енергія, організований Торговим відділом 
Посольства Австрії в Україні, в якому взяв 
участь експерт з енергозбереження та 
енергоефективності АЕМУ та виконавчий 
директор та Української некомерційної 
енергетичної агенції Дмитро Леськів.

Під час заходу були представлені доповіді 
провідних українських та іноземних 
експертів у сфері фінансування проектів 
з енергоефективності та відновлюваної 
енергії. Представники австрійських 
компаній, які працюють у сфері 
енергоефективності та відновлюваних 
джерел енергії, провели презентації 
своїх фірм та продуктів. Серед інших 
були представлені зокрема: Baumit 
Beteiligungen GmbH, BERTSCHenergy 
-Josef Bertsch GmbH & Co. KG, Hargassner 
GmbH, HERZ Energietechnik GmbH, 
Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik 
GmbH та інші. Також доповідь провідних 
експертів у сфері фінансування проектів з 
енергоефективності та відновлювальної 
енергії. Після завершення офіційної 
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проекту програми «Польська допомога» 
МЗС РП «Еко Місто – модельний 
план енергоефективного управління 
об’єктами громадського призначення в 
місті Первомайськ»

19 грудня 2014 року в Бориславі 
відбувся семінар з практичного 
впровадження енергоефективних рішень 
в будівлях, організований Центром 
енергозбереження ЦНТІ, в якому від 
АЕМУ взяв участь Д.Леськів. Семінар 
проводився на базі одного з підприємств  
Борислава. Учасниками заходу 
продемонстровані зразки сучасного 
енергоефективного обладнання та 
матеріалів таких як: твердопаливні 
котли та обладнання, світлодіодне 
освітлення, теплоізоляційні матеріали, 
теплові помпи, паливні брикети. Після 
офіційної частини відбулось обговорення 
представлених доповідей. 

енергоефективних проектів в містах-
членах Асоціації та підписантів Угоди 
Мерів-Схід.

10 грудня в Києві Greencubator, 
Асоціація “Енергоефективні Міста 
України” та Реанімаційний Пакет 
реформ за сприяння представництва 
Фонду Конрада Аденауера провели 
конференцію “Енергетична демократія 
проти енергетичної диктатури”. 

Про те, як перейти від енергетичної 
диктатури до енергетичної демократії, 
які політики для цього потрібно 
запровадити державі та що необхідно 
робити громадам, громадянам та бізнесу 
і спілкувалися представники місцевих 
громад, органів центральної виконавчої 
влади, державних агенцій, регуляторів, 
компаній, що працюють у енергетичному 
секторі. Програма заходу складалася 
з 4 тематичних сесій: енергетична 
демократія для громад, енергетична 
демократія для бізнесу, самоорганізовані 
спільноти та енергетика, інновації для 
енергетичної демократії.

8-11 грудня 2014 року у Первомайську 
Миколаївської області проходила 
міжнародна конференція «Енергоощадне 
управління об’єктами громадського 
призначення на рівні районів та 
муніципалітетів» в рамках завершення 
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Мобілізація зусиль експертного 
та фахового потенціалу Асоціації 
для всебічної допомоги членам 

АЕМУ та захисту їхніх інтересів на 
національному рівні
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В рамках проекту «Створення 
енергетичних агенцій в Україні» 
Німецького Бюро Міжнародної Співпраці 
(GIZ) відбувся навчальний візит 
учасників проекту до Німеччини. До 
участі у цьому цікавому та насиченому 
подіями і зустрічами заході було 
запрошено виконавчого директора 
Асоціації А.Кирчіва та директора Агенції 
Сталого Енергетичного Розвитку (АСЕР) 
О.Шумельду. 

 Програма візиту включала щорічну 
конференцію Німецької Енергетичної 
Агенції (DENA), яка проходила у конгрес-
центрі Берліна. В інтенсивній програмі 
гармонійно поєднувалися пленарні 
засідання із індивідуальними виступами, 
дискусіями, нагородженням переможців 
конкурсу «Енергоефективний проект 
року» та виставкою провідних німецьких 
компаній, що зарекомендували себе як 
виробники енергоефективної продукції 
та стали партнерами Форуму. 

 Безумовно, однією із найцікавіших 
доповідей відзначився Федеральний 
Міністр економіки та енергетики 
Зігмар Габрієль. Він, з-поміж інших 
цікавих даних та інформацій, повідомив 
учасників про те, що у грудні в Німеччині 
голосуватиметься Національний 
план з енергоефективності на 4 роки. 

Протягом 2014 року в рамках проекту 
«Муніципальна енергетична реформа в 
Україні» відбулось 9 тренінгів, які були 
спрямовані на розбудову спроможності 
організацій. 5 членів команди АЕМУ 
пройшли навчання по розбудові 
потенціалу організації та отримали 
відповідні сертифікати.

План тренінгів по напрямку «Розбудова 
спроможності організації» включав 
такі модулі: стратегічний розвиток 
організації, управління організацією, 
адміністративний менеджмент НГО, 
стратегічне фінансування, механізм 
залучення фінансування, управління 
персоналом НГО, особистий  розвиток  
персоналу НГО та лідерство, проектний 
менеджмент, управління ефективністю 
реалізації проекту.

План технічних тренінгів: приватно-
публічне партнерство (в т.ч. ЕСКО), 
система енергоменеджменту, 
енергетичне планування в т.ч. ПДСЕР, 
енергоефективність та інвестування в 
енергоефективні проекти, чиста енергія, 
енергетичні аудити, енергоефективність 
в багатоквартирних будинках та 
енергоефективність в офісних будівлях.

10-17 листопада 2014 року  в Берліні 
проходила щорічна конференція 
Німецької Енергетичної Аґенції DENA.
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Будівництва. 

Останній день обидві групи 
працювали разом над обговоренням 
та вдосконаленням окремих засад 
формування та діяльності майбутньої 
Одеської Енергетичної Агенції.

Участь у законотворенні

Протягом 2014 року АЕМУ взяла участь у 
роботі над Оцінкою та рекомендаціями 
щодо Національного плану дій з 
енергоефективності України, а також 
працювала в рамках Громадської Ради 
при Держенергоефективності та в 
секції Асоціації міст України з питань 
енергоефективності та енергетичної 
безпеки.

Як сказав Міністр, його концепція 
полягає у поєднанні підвищення 
енергоефективності та генерації. 
Планується, зокрема, масова санація 
житлового фонду, 75% якого було 
зведено до появи відповідних 
стандартів з енергоефективності. За спів-
фінансування уряду будуть боротися 
компанії, які повинні показати швидке і 
ефективне впровадження інструментів 
зі збереження енергії. Гасло Плану: 
«Інформувати-Фінансувати-Вимагати».

Зі столиці Німеччини учасники переїхали 
до Мюнхена. Тут учасники розділилися 
на дві робочі групи. Перша (в основному 
– відповідальні працівники Одеської 
ОДА та міськради, разом із директором 
АСЕР) працювали упродовж 2-х днів 
над виробленням концепції майбутньої 
енергетичної Агенції, що мала б стати 
прототипом інших схожих регіональних 
структур в усіх обласних центрах 
України. Друга (представники вищого 
політичного керівництва Одеси та 
Дніпропетровська, а також виконавчий 
директор АЕМУ) мала нагоду відвідати 
об’єкти, де були застосовані інноваційні 
підходи до ефективного використання 
енергії. Учасники цієї групи детально 
ознайомилися із принципами енерго-
контрактингу, відвідали виставково-
консультаційний Мюнхенський Центр 
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Наступні заходи та проекти 
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Заплановані проекти на 2015 рік 

Асоціація «Енергоефективні міста України» розпочала реалізацію проекту «Практична 
модель розбудови спроможності органів місцевого самоврядування ефективно 
управляти енергією» в рамках проекту Агентства з міжнародного розвитку США 
(USAID) «Муніципальна енергетична реформа в Україні» 

Метою проекту є реалізація практичної моделі сталого енергетичного розвитку 
громад через лобіювання змін до законодавства у сфері енергозбереження, 
запровадження системи управління енергією, сприяння залучення у фінансуванні та 
промоції енергоефективності.

17 міст з усіх регіонів України візьмуть участь у проекті, зокрема: Київ, Дніпропетровськ, 
Запоріжжя, Вінниця, Івано-Франківськ, Краматорськ, Кривий Ріг, Луцьк, Павлоград, 
Рівне, Тернопіль, Суми, Херсон, Хмельницький, Чернігів та афілійовані міста Львів та 
Кам’янец-Подільський.

Асоціація «Енергоефективні міста України» розпочала реалізацію проекту «Практична 
модель розбудови спроможності органів місцевого самоврядування ефективно 
управляти енергією» в рамках проекту Агентства з міжнародного розвитку США 
(USAID) «Муніципальна енергетична реформа в Україні» (МЕР).

Проект реалізовуватиметься впродовж цього року – з січня 2015 року до січня 2016 
року. Реалізація проекту стала можливою завдяки підтримці американського народу. 
Фінансування здійснюється через компанію “International Resources Group”  (IRG) за 
підтримки USAID.

Метою проекту є реалізація практичної моделі сталого енергетичного розвитку 
громад через лобіювання змін до законодавства у сфері енергозбереження, 
запровадження системи управління енергією, сприяння залучення у фінансуванні та 
промоції енергоефективності.

Цей проект допоможе середнім та великим українським містам збільшити ефективність 
кінцевого споживання енергії та виробництво чистої енергії і, відповідно, скоротити 
споживання природного газу і зменшити викиди парникових газів.  

17 міст з усіх регіонів України візьмуть участь у проекті, зокрема: Київ, Дніпропетровськ, 
Запоріжжя, Вінниця, Івано-Франківськ, Краматорськ, Кривий Ріг, Луцьк, Павлоград, 
Рівне, Тернопіль, Суми, Херсон, Хмельницький, Чернігів та афілійовані міста Львів та 
Кам’янец-Подільський

В Україні вже напрацьовано перший практичний досвід у сфері енергоефективності 
та енергозбереження. Він, зокрема, свідчить про нерівномірність і фрагментарність 
дотеперішніх зусиль у різних містах, що часто зумовлено різним розумінням з 
боку місцевих учасників процесу. Відповідно на перший план виходить потреба в 
забезпеченні їх універсальною комплексною матрицею діяльності разом з набором 
уніфікованих заходів, яка б давала чітке бачення як загальної картини, так і окремих 
фрагментів і внутрішніх зв’язків між ними.

Реалізація проекту передбачає досягнення таких результатів:
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- Розроблена «Зелена книга» з питань муніципальної енергоефективності та технічне 
завдання для розробки «Білої книги».

- Підготовлені типові плани розвитку енергетичного потенціалу міст на базі ІSО 50001 
та ІSO 50002 в містах проекту МЕР.

- Посібник з енергоаудиту для органів місцевого самоврядування.

- Створено «Службу підтримки» з питань виконання Угоди мерів, енергоменеджменту, 
підготовки Днів сталої енергії та залучення фінансових ресурсів для муніципалітетів.

- Діюча он-лайн платформа інвестиційних проектів та фінансових організацій.

- Проведено Інформаційну Кампанію з питань енергоефективності на національному 
та муніципальному рівнях.

- Реалізований план розвитку потенціалу Асоціації «Енергоефективні міста України».

Інформаційна служба АЕМУ
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Стратегічні цілі АЕМУ

1. Формування сприятливого середовища для впровадження політики сталого 
енергетичного розвитку (ПСЕР) в громадах України

2. Зміна суспільної свідомості та донесення кращих світових практик у сфері 
енергоефективності

3. Мобілізація зусиль експертного та фахового потенціалу Асоціації для всебічної 
допомоги членам АЕМУ та захисту їхніх інтересів на національному рівні

Завдання АЕМУ

1.1.Посилення лідерських позицій АЕМУ у запровадженні політики сталого 
енергетичного розвитку 

1.1.1. апровадження ефективного механізму виявлення потреб міст щодо 
забезпечення сталого енергетичного розвитку

1.1.2. Забезпечення розвитку компетенцій місцевого експертного потенціалу, 
задіяного у впровадженні ПСЕР та розробка механізмів для забезпечення сприятливих 
умов праці

1.1.3. Ініціювання впровадження системи енергоменеджменту та енергомоніторингу 
у містах

1.1.4. Розвиток вмінь з надання консультаційних послуг містам у впровадженні ПСЕР

1.1.5. Створення пулу зовнішніх експертів 

1.1.6. Запровадження системи об’єктивного оцінювання прогресу міст в рамках 
впровадження ПСЕР з механізмами мотивації

1.1.7. Підготовка, оновлення та періодична публікація порадників із впровадження 
ПСЕР

1.1.8. Розробка та впровадження механізмів дистанційного (електронного) навчання, 
регулярних тренінгів для навчання та підвищення кваліфікації персоналу міст, 
задіяного у впровадженні ПСЕР

2.1. Ефективна інформаційна робота із зміни суспільної свідомості та перенесення 
кращих світових практик у сфері енергоефективності з адаптацією до українських 
умов

2.1.1. Організація та проведення широких інформаційних кампаній з підвищення 
обізнаності населення щодо ощадного використання енергії

2.1.2. Участь у розробці та формуванні навчальних програм з енергоефективності
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2.1.3. Залучення міст до загальноєвропейських ініціатив у царині енергоефективності

2.1.4. Постійне інформування міст про інноваційні підходи у сфері енергоефективності

2.1.5. Організація енергетичного партнерства міст України та ЄС (твінінгу)

2.1.6. Налагодження залучення міст України до національних та міжнародних 
профільних проектів через системний підхід до співпраці з муніципалітетами

2.1.7. Розвиток та поглиблення мережевої співпраці з аналогічними профільними 
асоціаціями

2.1.8. Створення депозитарію кращих міжнародних та вітчизняних практик із 
запровадження ПСЕР, адаптація та поширення їх серед українських міст

2.1.9. Співорганізація демонстраційних центрів енергоефективності у містах України

2.1.10. Долучення до співпраці з іншими інформаційно- навчальними проектами в 
рамках синергії (участь у кампаніях, конференціях, форумах)

3.1. Розбудова експертного та фахового потенціалу Асоціації для всебічної 
допомоги членам АЕМУ та захисту їхніх інтересів на національному рівні

3.1.1. Модернізація та постійний моніторинг  і належна оптимізація організаційної 
структури АЕМУ

3.1.2. Забезпечення розвитку експертних компетенцій персоналу АЕМУ

3.1.3. Створення сприятливих умов для залучення зовнішніх експертів

3.1.4. Покращення якості ведення публічних комунікацій

3.1.5. Розвиток вмінь з напрацювання політики і рекомендацій для вирішення типових 
проблем цільового середовища 

3.1.6. Експертна допомога у розробленні Планів дій сталого енергетичного розвитку 
та інших документів стратегічного значення для міст, надання спеціалізованих 
консультацій

3.1.7. Посилення та розвиток вмінь із фандрайзингу

3.1.8. Розвиток та розширення компетенцій УНЕА та АСЕР

3.1.9. Формування здатності здійснювати ефективні комунікації із законодавчою та 
виконавчою владами на національному рівні щодо захисту інтересів АЕМУ, участь у 
розробці законодавчих ініціатив та актів

3.1.10 Забезпечення представлення інтересів міст-членів АЕМУ у Верховній Раді та 
Уряді 
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Формування сприятливого середовища для 
впровадження політики сталого енергетичного 

розвитку (ПСЕР) в громадах України 

Захід Термін Результати, 
продукти

Відповід. 
особи

Джер. 
фінанс.

Дослідити потреби 
українських міст на 
предмет системного 
підходу до управління 
процесами використання 
енергії

січень-
березень

описовий звіт по 
50 містах

М.Приступа внески, 
гранти

Розробити план розвитку 
енергетичного потенціалу 
міст проекту МЕР

березень
-
квітень

типовий план 
розвитку 
потенціалу міст

М.Приступа внески, 
гранти

Підготувати дорожні карти 
для міст 

червень-
вересень

деталізовані 
дорожні карти 
для 15 міст

М.Приступа внески, 
гранти

Сформувати та 
підготувати пул експертів 
з питань муніципального 
енергоменеджменту

квітень-
червень

проведено 3 
навчальних 
тренінги, 
підготовлено 10 
працівників ОМС 

М.Приступа внески, 
гранти

Розробити дорожню 
карту з підготовки органів 
місцевого самоврядування 
до енергоаудиту

червень-
вересень

деталізовані 
дорожні карти 
для 15 міст

М.Приступа внески, 
гранти

Розробити посібник 
для органів місцевого 
самоврядування щодо 
основ проведення 
енергоаудиту

квітень-
травень

Посібник О.Гарасевич внески, 
гранти

Провести навчання з 
основ енергоаудиту для 
енергоменеджерів ОМС 
у відповідності до вимог 
стандарту ISO 50002

квітень-
червень

проведено 
навчальний 
семінар, 
підготовлено 10 
працівників ОМС

М.Приступа внески, 
гранти
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Захід Термін Результати, 
продукти

Відповід. 
особи

Джер. 
фінанс.

Здійснити аналітичну 
оцінку використання 
муніципалітетами коштів 
на енергоносії

січень-
лютий 
2015

аналітичний звіт О.Вітрак, 
М.Приступа

внески, 
гранти

Підготувати пул 
фінансових експертів 
з питань підготовки 
уніфікованої форми 
попередньої оцінки 
інвестиційних проектів 
(Initial Financial Appraisal- 
надалі IFA)

лютий-
березень

проведено 
2 навчальні 
семінари, 
підготовлено 
5 фінансових 
експертів

О.Вітрак, 
М.Приступа

внески, 
гранти

Поширити IFA серед міст 
учасників проекту  

березень 
-квітень 
2015

IFA поширено у 
міста-учасники 
проекту

О.Вітрак внески, 
гранти

Сформувати он-лайн 
каталог інвестиційних 
проектів за формою IFA 
міст проекту МЕР

квітень-
вересень

підготовлено 10 
інвестиційних 
проектів, 
сформовано 
он-лайн каталог 
інвестиційних 
проектів, 
розміщено на 
веб-сторінці

О.Вітрак внески, 
гранти

Створити он-лайн 
каталог донорських 
спроможностей 
«DonorFiché»

квітень-
вересень

каталог 
«DonorFiché» 
розміщений на 
веб-сторінці

О.Вітрак внески, 
гранти

Створити платформу 
обміну для фінансових 
інституцій з 
підтримки проектів з 
енергоефективності 
(Donors’ MarketPlace)

Вересень он-лайн 
платформа 
обміну 
інформацією між 
фінансовими 
інституціями та 
містами проекту 
в рамках Donors’ 
MarketPlace

О.Вітрак 
І.Яремко

внески, 
гранти
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Захід Термін Результати, 
продукти

Відповід. 
особи

Джер. 
фінанс.

Організація тренінгів для 
міст-підписантів Угоди 
Мерів: Початкові тренінги 
для нових підписантів 
або тих, хто планує 
приєднатися до УМ:  2 
– Україна; 1 – Білорусь ; 
Технічні тренінги щодо 
розробки ПДСЕР та 
обрахунку викидів ПГ: 
1 – Україна; 1 – Білорусь; 
Суміщений початковий і 
технічний тренінг для міст-
підписантів з Кавказького 
регіону та ЦА

протягом 
року

Стандартний звіт 
по проекту

М.Приступа 
А.Кирчів, 
Д.Леськів

внески, 
гранти

Управління міжнародним 
проектом KОМ-
Грант та координація 
виконання усіх завдань 
в 3 українських та 2 
грузинських містах згідно з 
планом проекту  

01-
06.2015

Стандартний звіт 
по проекту

А.Скірру-
Новіцка, 
В.Волков

внески, 
гранти

Допомога 3 українським 
та 2 грузинським 
містам проекту КОМ-
Грант якісно  виконати 
вимоги Угоди Мерів 
вклучно з достосованням 
системи міського 
енергоменеджменту 
до міжнародних та 
національних стандартів

01-
06.2015

Стандартний звіт 
по проекту

А.Скірру-
Новіцка, 
В.Волков

внески, 
гранти

Перетворення Планy дій 
зі сталого енергетичного 
розвитку міста Кам'янець-
Подільский в практичній 
інвестицийний план

01-
06.2015

Стандартний звіт 
по проекту

А.Скірру-
Новіцка, 
В.Волков

внески, 
гранти
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Захід Термін Результати, 
продукти

Відповід. 
особи

Джер. 
фінанс.

Робота в рамках УНЕА 
по проекту «Перший 
крок у переході на 
використання відновних 
джерел енергії у місті 
Нововолинську». Загальне 
консультування у процесі 
виконанням будівельних 
робіт по створенню 
нової тепломережі від 
«Котельні 26 кварталу» 
до заводу з переробки 
комунальних побутових 
відходів. Загальне 
консультування у процесі 
виконанням будівельних 
робіт по закриттю котельні 
«Південного-Східного» 
району та переключенням 
навантаження до 
«Котельні 26 кварталу» та 
«Кауркова котельня»

протягом 
року

Стандартний звіт 
по проекту

Д.Леськів внески, 
гранти

Робота в рамках УНЕА по 
проекту «Перший крок у 
переході на використання 
відновних джерел енергії 
у місті Нововолинську». 
Виконати підготовчі 
роботи для реалізації 
демонстраційного 
пілотного проекту в 
школі №7. Загальне 
консультування у 
процесі виконанням 
робіт з комплексної 
термомодернізації школи 
та встановлення відновних 
джерел енергії №7

протягом 
року

Стандартний звіт 
по проекту

Д.Леськів внески, 
гранти
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Захід Термін Результати, 
продукти

Відповід. 
особи

Джер. 
фінанс.

Розробити концепцію 
«Служби підтримки»

січень-
лютий

Концепція Д.Леськів, 
І.Яремко

внески, 
гранти

Розпочати роботу «Службу 
підтримки»

березень відкрито 
телефонну 
лінію, офіційна 
електронна 
адресу для 
«Служби 
підтримки»

В. Волков, 
Д.Леськів, 
І.Яремко

внески, 
гранти

Забезпечити 
функціонування 
«Служби підтримки» 
для забезпечення 
консультативної 
допомоги з наступних 
питань: реалізації «Угоди 
мерів»; впровадження 
енергоменеджменту; 
підготовки та проведення 
Днів Сталої Енергії; 
підготовки фінансових 
пропозицій

квітень-
жовтень

«Служба 
підтримки» 
функціонує, 
звіти про обсяг 
виконаних 
завдань та 
кількість 
звернень

В. Волков 
Д.Леськів, 

внески, 
гранти

Створити інтернет-
бібліотеку матеріалів 
Служби підтримки

жовтень cтворена 
веб-сторінка з 
матеріалами 
проекту,звіт

Д.Леськів, 
В. Волков

внески, 
гранти

Розробити концепцію 
та план впровадження 
Інформаційної Кампанії 
«Розумна енергія в дії»

січень-
грудень

розроблено 
концепцію та 
план реалізації 
Інформаційної 
Кампанії

О.Гарасевич внески, 
гранти

Зміна суспільної свідомості та донесення кращих 
світових практик у сфері енергоефективності
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Захід Термін Результати, 
продукти

Відповід. 
особи

Джер. 
фінанс.

Провести щорічну 
конференцію Асоціації 
«Енергоефективні міста 
України»

червень проведено 
щорічну 
конференцію

О.Вітрак внески, 
гранти

Допомога в організації 
та проведенні щорічної 
конференції Угоди Мерів 
в Україні та офіційної 
церемонії відкриття 
IV EUSEW в Україні, 
забезпечення частини 
фінансування з коштів 
проекту КОМ-Грант

червень проведено 
щорічну 
конференцію& 
Європейський 
Тиждень Сталої 
Енергії

А.Скірру-
Новіцка, 
В.Волков

внески, 
гранти

Забезпечення високої 
видимості проекту КОМ-
Грант в Україні та Грузії

01-
06.2015

веб-сторінка з 
матеріалами 
проекту,звіт

А.Скірру-
Новіцка, 
В.Волков, О. 
Гарасевич,
К.Шуберт

внески, 
гранти

Допомога 3 українським 
та 2 грузинським містам 
проекту КОМ-Грант у 
проведені Днів Сталої 
Енергії та забезпеченя 
їх фінансування з коштів 
проекту

Квітень- 
червень

Стандартний звіт 
по проекту

А.Скірру-
Новіцка, 
В.Волков, 
О.Гарасевич

внески, 
гранти

Провести спільно з 
Європейською Комісією 
та USAID IV EUSEW (IV 
Європейський Тиждень 
Сталої Енергії)

червень проведено 
Європейський 
Тиждень Сталої 
Енергії 

О.Гарасевич
О.Вітрак

внески, 
гранти
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Захід Термін Результати, 
продукти

Відповід. 
особи

Джер. 
фінанс.

Проведення спільно з 
Держенергоефективності 
VII Міжнародного 
інвестиційного бізнес 
форуму з питань 
енергоефективності 
та відновлювальної 
енергетики

вересень
-
жовтень

проведено 
інвестиційний 
бізнес форум, 
інформаційні 
звіти по 
проведених 
заходах, списки 
учасників, 
програми заходів

Д.Леськів внески, 
гранти

Популяризувати 
Європейського 
інструменту добровільної 
енергетичної сертифікації 
будівель Display серед міст 
проекту

січень-
червень

проведено 
інформаційний 
захід для 15 
міст проекту  по 
використанню 
інструменту 
Display, розіслано 
інформаційні 
матеріали, 
списки учасників, 
програма заходу

К.Шуберт внески, 
гранти

Підготовка кампанії та 
сприяння у проведенню 
Днів Сталої Енергії у 
пілотних містах проекту 
МЕРП

січень-
червень

проведено «Дні 
Сталої Енергії» у 
10 містах проекту, 
інформаційні 
звіти по 
проведених 
заходах, списки 
учасників, 
програми заходів

О.Гарасевич
О.Вітрак

внески, 
гранти

Розробити посібник 
для муніципалітетів з 
проведення Днів Сталої 
Енергії

січень-
лютий

посібник 
розроблено

О.Гарасевич внески, 
гранти
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Захід Термін Результати, 
продукти

Відповід. 
особи

Джер. 
фінанс.

Розробити та поширити 
матеріали з популяризації 
ініціативи «GoGreen»

січень-
березень

розроблено пакет 
інформаційних 
матеріалів 
«GoGreen» та 
поширено серед 
15 пілотних міст 
проекту та 80 
комунальних 
підприємств

В. Волков внески, 
гранти

Супровід приєднання 
міських рад, комунальних 
підприємств до ініціативи 
GoGreen

січень-
травень

надано 
консультативну 
допомогу 
пілотним містам 
щодо реєстрації 
в ініціативі 
«GoGreen»

К.Шуберт внески, 
гранти

Розвиток мережі 
національних, місцевих 
партнерів для проведення 
кампаній Днів сталої 
енергії

січень-
вересень

створено мережу 
регіональних 
партнерів

А.Кирчів В. 
Волков

внески, 
гранти

Сформувати мережі 
потенційних партнерів – 
ГО, які допомагатимуть 
містам у проведенні Днів 
сталої енергії

січень-
березень

перелік 
потенційних 
партнерів

А.Кирчів В. 
Волков

внески, 
гранти

Підписати меморандуми 
про співпрацю із ГО

квітень-
вересень

підписано 
щонайменше 20 
меморандумів

А.Кирчів USAID, 
АЕМУ

Провести навчання та 
поширити досвід серед 
мережі партнерських 
організацій

квітень-
вересень

проведено 4 
навчальних 
семінари, 
навчальні 
програми 
з розвитку 
потенціалу 
партнерських 
організацій

О.Вітрак, 
О.Гарасевич

внески, 
гранти
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Захід Термін Результати, 
продукти

Відповід. 
особи

Джер. 
фінанс.

Прес-анонси, прес-релізи 
з приводу діяльності 
та заходів АЕМУ 
(конференції. Семінари, 
тренінги. Зустрічі)

постійно Інформація 
про поширені 
повідомлення 
в ЗМІ та соц.
мережах

О.Вітрак, О. 
Гарасевич, 
К.Шуберт, 
І.Яремко

Внески

Пошук аналітичних 
матеріалів у сфері 
енергоефективності та 
енергозбереження та 
розміщення їх на веб-
сторінці

постійно Інформація 
про поширені 
матеріали на веб-
сторінці та в соц.
мережах

О.Гарасевич 
К.Шуберт, 
І.Яремко

Внески

Організація навчального 
візиту для міст-
підписантів УМ в один 
з муніципалітетів, які 
досягли значного успіху у 
впровадженні завдань УМ

протягом 
року

Звіти про візити А.Кирчів, М. 
Приступа,
Д.Леськів

внески, 
гранти

Організація навчального 
візиту для структур 
підтримки УМ та 
територіальних 
координаторів до 
територіальних 
координаторів, які 
досягли значного успіху у 
впровадженні завдань УМ

протягом 
року

Звіти про візити А.Кирчів, М. 
Приступа,
Д.Леськів

внески, 
гранти

Короткотермінові 
обміни досвідом 
енергоменеджерів в 
форматі «Підписант до 
Підписанта»

протягом 
року

Звіти про візити А.Кирчів, М. 
Приступа,
Д.Леськів

внески, 
гранти

Організація побратимств 
(в форматі УМ) міст-
підписантів УМ з країн ЄС 
та країн, які не входять 
в ЄС

протягом 
року

Звіти про візити А.Кирчів, М. 
Приступа,
Д.Леськів

внески, 
гранти
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Захід Термін Результати, 
продукти

Відповід. 
особи

Джер. 
фінанс.

Організація побратимств 
(в форматі УМ) 
територіальних 
координаторів з країн ЄС 
та країн, які не входять 
в ЄС

протягом 
року

Звіти про візити А.Кирчів, М. 
Приступа,
Д.Леськів

внески, 
гранти

Робота в рамках УНЕА по 
проекту «Перший крок у 
переході на використання 
відновних джерел енергії 
у місті Нововолинську». 
Допомога і участь в 
розробці та проведенні 
Кампанії щодо підвищення 
рівня обізнаності 
мешканців Нововолинська 
щодо актуальних проблем 
енергозбереження 
(Кампанія)

протягом 
року

Стандартиний 
звіт по проекту

Д.Леськів внески, 
гранти
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Захід Термін Результати, 
продукти

Відповід. 
особи

Джер. 
фінанс.

Організація та проведення 
фінальної зустрічі 
партнерів та учасників 
проекту КОМ-Грант

червень Стандартний звіт 
по проекту

А.Скірру-
Новіцка, 
В.Волков

внески, 
гранти

Реалізація пілотних 
проектів у напрямку 
енерґоефективності та 
відновлювальних джерел 
енергії у відібраних 
бюджетних будівлях 
в 3-українських та 2 
грузинських містах 
проекту КОМ-Грант  

січень- 
червень

Стандартний звіт 
по проекту

А.Скірру-
Новіцка, 
В.Волков

внески, 
гранти

Підготовка фінальних 
звітів проекту KOM-Grant

07-
09.2015

Стандартний звіт 
по проекту

А.Скірру-
Новіцка, 
В.Волков

внески, 
гранти

Допомога у підготовціз 
нових проектних 
пропозицій

05-
12.2015

А.Скірру-
Новіцка,

внески, 
гранти

Управління процесом 
опрацювання 
проблематики 
законодавчого 
середовища у сфері 
енергоефективності на 
муніципальному рівні

січень-
грудень

Протоколи 
засідань, 
напрацьовані 
документи

В.Волков, 
А.Скірру-
Новіцка

внески, 
гранти

Перегляд та затвердження 
стратегії організації

січень-
квітень

затверджено 
оновлену 
стратегію 
організації

А.Кирчів внески, 
гранти

Мобілізація зусиль експертного та фахового 
потенціалу Асоціації для всебічної допомоги членам 

АЕМУ та захисту їхніх інтересів на національному рівні
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Захід Термін Результати, 
продукти

Відповід. 
особи

Джер. 
фінанс.

Реалізувати план з 
розбудови організаційної 
спроможності для сталого 
розвитку організації

лютий-
вересень

Виконано всі 
завдання плану 
розвитку

А.Кирчів внески, 
гранти

Організація підвищення 
кваліфікації працівників  

лютий-
вересень

Кваліфікаційний 
рівень 6 експертів 
Асоціації 
підвищено

А.Кирчів В. 
Волков

внески, 
гранти

Провести тренінг для 
тренерів

лютий-
квітень

Тренінг для 
тренерів Асоціації 
та залучених 
зовнішніх 
експертів

А.Кирчів В. 
Волков

внески, 
гранти

Організувати навчання 
працівників організації 
для підготовки до здачі 
сертифікаційних іспитів по 
системі IPMA (Міжнародна 
Асоціація Проектних 
Менеджерів) та здача 
іспиту на рівень D

лютий-
червень

Два експерти 
Асоціації 
пройшли 
сертифікацію 
на рівень D / 
Сертифікати

А.Кирчів В. 
Волков

внески, 
гранти

Підвищити кваліфікацію та 
сертифікувати спеціалістів 
Асоціації з енергоаудиту

лютий-
червень

Два експерти 
Асоціації 
сертифіковані / 
Сертифікати

А.Кирчів В. 
Волков

внески, 
гранти

Підвищити кваліфікацію 
та сертифікувати 
спеціалістів Асоціації з 
енергоменеджменту

лютий-
червень

Два експерти 
Асоціації 
сертифіковані / 
Сертифікати

А.Кирчів В. 
Волков

внески, 
гранти

Фінансовий менеджмент 
проектів МЕРП та Сomo 
East

Упрод. 
року

Фінансові звіти В.Лесюк внески, 
гранти

Підготовка фінансових 
звітів проекту МODEL

січень-
червень 

Кінцевий 
фінансовий звіт

В.Лесюк внески, 
гранти
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Захід Термін Результати, 
продукти

Відповід. 
особи

Джер. 
фінанс.

Фінансовий менеджмент 
АЕМУ

Упрод 
року

Бюджет, 
фінансові плани

В.Лесюк Внески

Підготовка документів 
щодо членських внесків 
від міст – членів АЕМУ

Протягом 
року

Договори В.Лесюк Внески

Розбудова і розширення 
діяльності УНЕА

Протягом 
року

Звіт про 
діяльність УНЕА

Д.Леськів Внески
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та витрачання коштів у 2014 році
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Надходження ресурсів 
 

Вид надходжень Сума, грн. 

Вступні та членські внески  214 987 
Цільове фінансування  3 332 817 
Пасивні доходи  790 754 
Разом 4 338 558 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Розподіл джерел надходжень ресурсів 

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 Камянець-Подільська міська рада Членський внесок 8 000 
2 Львівська міська рада Членський внесок 40 387 
3 Долинська міська рада Членський внесок 2 000 
4 Хмільницька міська рада Членський внесок 2 000 
5 Луцька міська рада Членський внесок 18 000 
6 Вознесенська міська рада Членський внесок 2 000 
7 Первомайська міська рада Членський внесок 6 000 
8 Жмеринська міська рада Членський внесок 4 000 
9 Херсонська міська рада Членський внесок 24 000 
10 Новоград-Волинська міська рада Членський внесок 2 000 
11 Івано-Франківська міська рада Членський внесок 5 600 
12 Вінницька міська рада Членський внесок 30 000 
13 Нововолинська міська рада Членський внесок 4 000 
14 Алчевська міська рада Членський внесок 8 000 
15 Коломийська міська рада Вступний та членський внесок 8 000 
16 Тернопільська міська рада Членський внесок 18 000 
17 Рівненська міська рада Членський внесок 20 000 
18 Теплодарська міська рада Членський внесок 2 000 
19 Козятинська міська рада Вступний та членський внесок 6 000 
20 Бібрська міська рада Вступний та членський внесок 5 000 

  Разом   214 987 
 

Таблиця 2. Розподіл внесків за видами 
Вид внесків Кількість міст Сума, грн. 

Вступні внески 3 8 000 
Членські внески 20 206 987 

Разом    214 987 

 
 

Таблиця 3. Динаміка надходжень вступних та членських внесків 
Рис 3. Сума надходжень вступних та членських внесків 
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Показники Надходження за роками, грн.  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
К-ть міст членів 
Асоціації 

16 18 23 27 32 35 42 

К-ть міст, котрі 
сплатили членські 
та вступні внески 

9 12 14 15 20 19 20 

Сума сплачених 
внесків, в т. ч.: 

119 388 106 688 139 000 177 000 235 400 216 300 214 987 

вступних внесків 36 000 8 000 12 000 28 000 8 000 11 000 8 000 

членських внесків  83 388 98 688 127 000 149 000 227 400 205 300 206 987 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблиця 4. Надходження за проектами 

Рис 4. Чисельність міст-членів, котрі сплатили 
внески 
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Назва проекту Донор  Сума, грн. % 

Угода мерів - Демонстраційні проекти ЄС 294 214 9 
Угода мерів - Схід ЄС 2 254 707 68 
Модель розбудови потенціалу Україні і Грузії для їх участі 
в Угоді мерів 

ЄС 507 527 15 

Ефективний енергоменеджмент в українських 
муніципалітетах 

UNDP 276 368 8 

Разом  3 332 816  
 

 

 
 Рис 5. Надходження за проектами 
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Структура витрат 
 

Назва витрат За 2014 рік 
Сума, грн. % 

Адміністративні видатки 974 811 24% 
Програмні видатки 3 054 023 76% 

Разом 4 028 834 100 
 

 
 
 
 
 

Таблиця 5. Баланс фінансових результатів 
 

Сальдо на р/р станом на 01.01.2014  1 209 118 

Прихід коштів за 2014рік 4 338 557 

Видатки за 2014рік 4 028 833 

Кошти на р/р на 31.12.2014 р 1 518 842 
 

Рис 6. Розподіл видатків Асоціації 
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Таблиця 6. Розподіл адміністративних видатків 
 

Статті видатків Сума, грн. %  
Зарплата, соціальні нарахування та податки 594 051 61 

Зарплата штатним працівникам(в т. ч. нарахування) 175 310  
Зарплата експертів 418 741  

Відрядження 102 903 11 
Забезпечення діяльності офісу 203 449 21 

Витрати на комунікації 15 724  
Матеріали офісу 8 516  
Оренда та утримання офісу 105 588  
Технічне обслуговування обладнання 19 213  
Інші офісні витрати 44 007  
Банківські збори 10 400  

Проведення заходів 63 000 6 
Проведення загальних зборів і засідань правління 63 000  

Обладнання та програмне забезпечення 8 723 1 
Інші витрати 2 685  

Промоція діяльності організації 2 685  
Разом 974 811  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Адміністративні видатки  
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Таблиця 7. Розподіл програмних видатків 
 

Статті видатків Сума, грн. %  
Зарплата, соціальні нарахування та податки 418 741 14 

зарплата експертів 418 741  
Відрядження 246 971 8 
Проведення заходів 1 172 178 38 

Проведення семінарів та конференцій 1 152 923  
Дні енергії 14 256  
Заходи для ЗМІ 5 000  

Витрати на партнерів згідно грантових договорів 1 082 453 36 
Підготовка та друк матеріалів 133 679 4 
Разом 3 054 022  

 
 

 
 
 Рис. 7. Програмні видатки  
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Фінансовий план на 2015 рік 
 

Таблиця 8. Планові надходження ресурсів 
 

Джерела надходження коштів Сума, грн. % 
 Вступні та членські внески 260 000 4 
 Цільове фінансування, в т.ч.  7 071 552 96 

(Р 14) Угода мерів - Схід 3 724 150 50 
(Р 13) Модель розбудови потенціалу Україні і 
Грузії для їх участі в Угоді мерів 

927 882 
14 

(Р18) Угода мерів - Демонстраційні проекти 981 250 13 
(Р 19) Практична модель розбудови 
спроможності органів місцевого 
самоврядування ефектвино управляти 
енергією(МЕРП) 

1 038 270 14 

Інші 400 000 5 
Разом 7 331 552  

 

 
 

 
 Рис. 9. Розподіл надходжень на 2015р.  
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Таблиця 9. Планові витрати 
 

Розподіл планових витрат Сума, грн. % 
 Адміністративні витрати 1 345 842 18 
 Програмні витрати  5 985 710 82 
Разом 7 331 552  

 
 
 
 

Таблиця 10. Плановий розподіл адміністративних витрат 

Розподіл планових витрат  Сума, грн. % 
Витрати на зарплату та на оплату послуг залучених експертів 730 683 54 

Витрати на відрядження 113 194 8 
Витрати на забезпечення діяльності офісу 233 966 17 
Промоція діяльності організації 85 000 6 
Обладнання та програмне забезпечення 20 000 2 
Проведення загальних зборів і засідань правління 63 000 5 
Аудит  20 000 2 
Непередбачувані витрати 80 000 6 
Разом 1 345 842  

 

 
 
 
 
 

Рис. 10. Прогноз адміністративних видатків на 2015р. 
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Загальний огляд діяльності АСЕР за звітний період можна умовно 
розділити на кілька груп-напрямків. По кожному напрямку було 
виконано цілий ряд робіт. Нижче окреслено основні роботи, 
виконані протягом звітного періоду, а також описано основні 
проблеми та здобутки по кожному окремому напрямку.

Поширення програмного продукту Кліматичного Альянсу 
для обрахунку викидів СО2 в містах, які розробляють 

Плани дій сталого енергетичного розвитку.

За 2013 рік програму придбали такі міста:

1. Алчевськ 

2. Артемівськ

3. Бурштин

4. Конотоп 

5. Київ

6. Вінниця

7. Рівне

8. Нововолинськ 

9. Черкаси 

10. Кам’янець-Подільський 

Також було законтрактовано ще 4 
міст окрім вищеперелічених, проте 
Казначейство ці зобов’язання, в силу 
різних обставин, не виконало. 

Окремо слід підкреслити, що міста-
члени Асоціації «Енергоефективні 
міста України» отримали програму за 
собівартістю (закупівельна ціна плюс 
обов’язкові податкові видатки). 

Загальна вартість наданих послуг 
за контрактами по даній групі робіт 
становить 44 500 грн.

Агенцією сталого енергетичного 
розвитку було укладено Угоду про 
співпрацю з європейською асоціацією 
муніципалітетів «Кліматичний Альянс» 
(Climate Alliance). В рамках Угоди Агенція 
визначалась єдиним повноважним 
дистриб’ютором програмного продукту 
Climate Alliance – «Калькулятором СО2», 
який був спеціально розроблений для 
України як методичний інструмент для 
обрахунку викидів СО2. 

Дана програма містить національні 
статистичні дані у необхідних 
галузях статистики, в тому числі і 
диференційовані по областях. Виходячи 
з цілого ряду параметрів, програма 
нелінійним методом вираховує 
середні можливі значення по змінних 
у вибраних категоріях, дозволяючи 
упускати певні дані, стосовно яких 
немає жодної можливості виявити 
та використати місцеві статистичні 
дані.  В такий спосіб програма значно 
полегшує процес обрахунку викидів 
СО2 енергоменеджерам міських рад 
за умови неповного доступу до наявної 
місцевої статистичної інформації чи 
просто у випадку відсутності цих даних. 
Алгоритми та розрахунки повністю 
адаптовані під запити Угоди Мерів та 
Joint Research Center (організація, що 
здійснює верифікацію поданих Планів 
сталого енергетичного розвитку міст).
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Розробка Плану дій сталого енергетичного розвитку 
міста Рівне до 2020 року

Запровадження в містах елементів моніторингу 
використання енергоресурсів на основі модернізованої 

версії програмного продукту «Енергобаланс».

26 червня 2013 року Агенцією було 
підписано Угоду з управлінням економіки 
Рівненської міської ради про розробку 
Плану сталого енергетичного розвитку 
міста Рівне до 2020 року. З цього часу 
почались активні роботи по Остаточний 
текст Плану було затверджено Рішенням 
Рівненської міської ради 18.12.2014  № 
4722.

Перередбачені Угодою послуги 
включали:

• Методологічне забезпечення 
процесу стратегічного енергетичного 
планування в місті.

• Методологічне та програмне 
забезпечення процесу обрахунку викидів 
СО2 в місті та визначення Базової лінії.

• Організаційне та комунікаційне 
забезпечення діяльності Робочої групи з 
енергетичного планування.

• Розробка, впровадження та 
моніторинг дотримання алгоритмів збору 
статистичної інформації працівниками 
Замовника

• Формування попереднього 
тексту ПДСЕР.

• Презентацію чорнового ПДСЕР 
для міського голови.

• Презентацію кінцевого варіанту 
ПДСЕР перед сесією міськради.

Загальна сума контракту - 80 тис. грн. 
Сторони повністю виконали взаємні 
зобов’язання. 

Програма щоденного моніторингу 
споживання енергоносіїв “Енергобаланс” 
покликана автоматизувати процедуру 
подачі та аналізу споживання 
енергоносіїв в усіх закладах та на усіх 
об’єктах, які  піддаються моніторингу.

Дана програма створена для обрахунку 
споживання енергоносіїв установами 
міста або окремими структурними 
одиницями. Аналіз даних виводиться 
у вигляді обрахунків за місяць, за рік, 
аналіз по окремій установі або по 
категоріях. Дана програма складається з 
3-х модулів: 

1. Введення даних.

2. Аналіз даних.

3. Панель Адміністратора

Програма розроблена таким чином, 
що не потребує встановлення ніякого 
програмного забезпечення. Для подачі 
даних працівнику вистачить 2-5 хвилин 
роботи на день в мережі Internet для 
внесення показів лічильників. Усі інші 
операції проходять автоматично, що 
виключає людський фактор.

Простота в користуванні - оскільки 
основним джерелом інформації для 
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Нововолинський Екотехнопарк

аналізу даних є покази лічильників, то 
система налаштована таким чином, що 
вистачає  4 натискань кнопки миші і 2 
хв. часу на день від людини, яка за це 
відповідає. 

Інформативність аналізу даних включає 
в себе аналіз використання усіх видів 
енергоносіїв за будь-який період часу 
як у табличній формі так і у графіках, 
розрахунок вартості, порівняння із 
встановленими лімітами на дані види 
енергоносіїв, а також дані споживання на 
одну людину. Все це дає чітке уявлення 
про стан енергоспоживання у  місті, а 
також дозволяє швидко виявити аварії в 
комунікаціях та заощадити масу коштів 
на втраті енергоносіїв.

Програма створена на базі відкритого 
програмного забезпечення РНР, SQL 
та JavaScript яке не потребує дорогих 
ліцензій, дані мови програмування вже 
давно завоювали довіру міжнародної 

спільноти програмістів своє гнучкістю, 
простотою в користуванні та надійністю, 
завдяки чому кількість програм 
написаних на них постійно росте.

Програма вже встановлена та працює 
у таких містах, як м. Хмельницький, 
м. Рівне, м. Славута, м. Бурштин, м. 
Добротвір, м. Вільногірськ, м. Горлівка, 
м. Дубно, м. Кузнецовськ, м. Самбір, м. 
Мена, м. Cєвєродонецьк.

Даний напрямок слід розглядати як 
дотаційний, який поки що потребує 
інвестицій. Загальна вартість вкладених 
. у розробку нових моделей програми 
коштів становить 60 000 грн. Всі вкладені 
у розробку кошти є результатом 
господарської діяльності Агенції (кошти 
АЕМУ не залучались). 

В основі проекту лежить будівництво 
заводу з переробки комунальних 
побутових відходів за технологією 
високотемпературного піролізу 
з перспективою запровадження 
технології переробки органічних 
відходів з виробництвом біогазу, 
будівництва сонячної електростанції, 
вітроелектростанції, розвитку 
тепличного господарства (вегетарію) 
та інших елементів екологічних 
високотехнологічних виробництв. 
Проект реалізується на території 
міста Нововолинськ. В першій хвилі 
інвестування проектів екотехнопарків в 
Україні (пакет інвестицій складає близько 

200 млн.євро.) німецькі інвестори, 
окрім Нововолинська, планують 
працювати в містах Житомир, Кременчуг-
Комсомольськ та Трускавець-Дрогобич. 

Технологія ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО 
ПІРОЛІЗУ є високотехнологічним, 
екологічно безпечним (чистим) 
методом термічної обробки відходів, 
при якому за відсутності кисню та 
під дією підвищення температури до 
1500 градусів Цельсію, забезпечується 
розклад всіх існуючих в природі речовин 
на більш прості молекулярні сполуки та 
атоми. До переваг цього методу варто 
віднести автоматизованість, безпечність, 
екологічність, високу рентабельність та 
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можливість переробки і знешкодження 
різноманітних (твердих та рідких) 
побутових та промислових відходів при 
мінімальній їх попередній підготовці 
– фільтрування від землі та пилу, 
сортування, сушки та подрібнення. 

Паливний піролізний горизонтальний 
реактор фірми «Вібакон» із потужністю 
переробки 25 000 тонн твердих побутових 
відходів за рік, виробляє із 25 000 брутто-
тонн міксу твердих відходів: дизель-
мазуту не менш як 6 750 тонн (або 7 938 
000 літрів); фільтрувального пилу (який 
використовується в будівельній галузі) 
750 тонн. Крім того, у склад піролізного 
заводу, за технологією, входить 
когенераційний промисловий пристрій 
(когенератор), який зможе напрацювати 
не менш як 5 000 МВт електроенергії та 6 
300 МВт теплової енергії. Приблизно 25% 
електрики та тепла завод використовує 
на власні потреби - все інше можливо 
передавати на продаж. 

Дане виробництво створює 
альтернативні, антропогенні, побутові 
джерела енергії і призводить до 
скорочення викидів CO2, а також 
забезпечує можливість використання 
для суспільних потреб промислового та 
побутового сміття, промислових гірничих 
відходів від копалин, призводить до само-
відновлювального економічного циклу, 
в результаті якого отримуємо кінцеві 
ринкові продукти для прибуткового 
економічного використаня. 

Структура інвестиційного проекту

Створення екологічно чистого 
промислового підприємства з переробки 
твердих побутових відходів (не менш 
як 25000 тонн в рік) для виробництва 
ліквідних продуктів та корисних речовин: 
дизельного пального; електроенергії; 

тепла чи холоду; будівельної суміші та 
іншого. 

В перспективі передбачається 
можливість повної переробки рідких 
промислових та рідких побутових 
відходів, вугільного пилу, териконової 
суміші (міксу), а також повна переробка 
та рекультивація першого (старого) 
Нововолинського міського полігону ТПВ. 

Територія для будівництва заводу - 3,0 
Га. З перспективою розширення ще 
на мінімум 15 Га, для запровадження 
технології переробки органічних 
відходів з виробництвом біогазу, 
будівництва сонячної електростанції, 
вітроелектростанції, розвиток 
тепличного господарства (вегетарій) та 
інших елементів екотехнопарку. 

Загальна вартість інвестиційного 
проекту

40 мільйонів євро, які інвестуються 
компанією “INSIL Deutschland UG 
/ INSILecoplus Suisse GmbH” як 
інвестиційний зворотний пільговий 
капітал для будівництва та введення 
в експлуатацію промислового 
підприємства і виведення його на 
планову потужність. 

Форма участі сторін та ролі учасників

“Нововолинський Екотехнопарк” 
створюється за організаційно-правовою 
формою як ТОВАРИСТВО, куди, окрім 
німецької компанії (мінімум 51%), входять 
як засновники: місто Нововолинськ в 
особі комунального підприємства та 
консорціум експертних організацій на 
чолі з Агенцією Сталого Енергетичного 
Розвитку. 

Німецька компанія-виробник “WIBACON” 
діє як генеральний підрядник на поставку, 
монтаж і введення в експлуатацію 
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обладнання заводу, крім того несе 
зобов’язання з консалтингу, інжинірингу, 
доставки, монтажу, введення в 
експлуатацію, отримання необхідних 
дозволів, гарантійного обслуговування та 
страхування. 

“INSIL Deutschland UG / INSILecoplus 
Suisse GmbH”, як компанія-оператор 
бундес-гаранії (кредитних ресурсів 
Федерального Німецького Банку) 
вирішує проблему забезпечення 
проекту фінансуванням, виводить 
проект (тобто готовий завод) на повну 
самоокупність та забезпечує повне, з 
відсотками, повернення всієї інвестиції в 
п’ятнадцятирічний термін. 

Сторонами реалізації проекту виступають 
також місто Нововолинськ (в особі 
міського комунального підприємства) та 
Агенція Сталого Енергетичного Розвитку 
(АСЕР) в консорціумі з Західноукраїнським 
регіональним навчальним центром. 

Нововолинська міська рада, згідно Умови 
з німецькими інвесторами, безкоштовно 
забезпечує, протягом 15 років, 
постачання на піролізний завод 25 000 
тонн твердих побутових або промислових 
відходів щорічно, зокрема 69 тон щодоби, 
в тому числі, і у вихідні та святкові дні. 
Сприяє збуту всієї продукції заводу по 
ринковим вигідним підприємству цінам. 
Забезпечує проект найбільш ефективним 
виробничим майданчиком, який може 
бути орендований підприємством 
«Нововолинський Екотехнопарк». 
Міськрада підбирає та рекомендує 
менеджменту новоствореного 
підприємства найкращі місцеві кадри на 
робочі вакансії заводу. 

Агенція Сталого Енергетичного 
Розвитку (АСЕР), заснована Асоціацією 
енергоефективних міст України (АЕМУ), 

в консорціумі з Західноукраїнським 
регіональним навчальним центром 
вирішує питання стартового внеску (2,5% 
спів-фінансування проекту), координує 
роботу міськради та іноземного інвестора, 
забезпечує організацію передпроектної 
роботи (проведення переговорів 
сторін, зустрічей, відвідування діючих 
об’єктів, первинний консалтинг 
та аудит документації, підготовка 
зразків документів, тощо), проводить 
фандрайзінг проекту (відшукує додаткові 
джерела фінансування, зокрема гранти), 
організовує навчання персоналу 
Нововолинського Екотехнопарку, 
проводить ПР-компанію, супроводжує 
процес оформлення законодавчих 
дозволів та ліцензій, слідкує за 
відповідністю діяльності підприємства 
чинному українському законодавству, 
забезпечує супровід підприємству 
заради сталого, довготривалого, 
збалансованого та керованого розвитку 
міської громади Нововолинська, 
використовує проект, як навчальний 
приклад для інших міст України задля 
створення та мультиплікації практичної 
моделі енергоефективного міста. 

Проект підтримується та супроводжується 
Волинською облдержадміністрацією 
(відповідно до Угоди про наміри 
від 24.10.2014 року) у рамках 
спільної діяльності у сфері охорони 
навколишнього середовища на території 
Волинської області та відповідно до 
визначених Стратегією «Волинь 2020» 
завдань сталого розвитку територій. 

Строк реалізації інвестиційного проекту

Вихід на повну потужність заводу 
очікується вже за 18 місяців з моменту 
початку фінансування. Підприємство має 
повертати інвестицію у продовж 15 років. 
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Термін окупності/повернення інвестиції 
проекту - 15 років, з плановим 
отриманням додаткових прибутків 
щорічно. Після повернення інвестицій 
німецька компанія виразила готовність 
передати місту свою частку за 
номінальною вартістю. 

Джерела погашення інвестицій - 
прибуток від виробничої діяльності 
підприємства, впровадження 
інноваційних високотехнологічних ноу-
хау та просування ідеї в інших українських 
містах та за кордоном. 

В результаті реалізацій проекту 
буде створене еталонне (взірцеве) 
підприємство, яке вміє не тільки 
екологічно чисто переробляти міські 
побутові та промислові тверді відходи, 
але й бути, при цьому, економічно 
прибутковим. Окрім безпечності 
та екологічності підприємство буде 
прибутковим (щорічний дохід близько 
п’яти мільйонів євро). Окрім того, постійне 
впровадження новітніх технологій 
дозволить вийти, в перспективі, на 
модель 100% енергоефективності 
міського господарства Нововолинська, 
перевести його з промислово-
екологічно-небезпечного, в екологічне, 
привабливе, економічно-вигідне. 
Промислові підприємства міста 
отримають можливість інтенсивного 
розвитку (конкурентне виробництво 
необхідної кількості своєї продукції, 
адже отримані при цьому промислові 
відходи, будуть повністю та вигідно 
дематеріалізовані піролізним заводом). 

Наявність техніко-економічного 
обґрунтування (ТЕО), бізнес-плану та 
проектно-кошторисної документації 
інвестиційного проекту, ступінь 
готовності до впровадження

Німецька сторона - компанія “INSIL 
Deutschland UG / INSILecoplus Suisse 
GmbH” та компанія “WIBACON” 
підготували необхідні ТЕО, бізнес-план та 
проектно-кошторисну документацію для 
впровадження проекту у Нововолинську. 
Також на 100% німецька сторона готова 
до запуску фінансово-інвестиційної 
схеми в Нововолинськ. Створено 
Представництво в Україні німецької 
сторони та проводяться роботи з 
реєстрації іноземних інвестицій. В 
Нововолинську зареєстровано ТзОВ 
«Нововолинський Екотехнопарк» та 
розпочата робота з отримання в оренду 
земельної ділянки для будівництва 
заводу. 

Експерти Агенції Сталого Енергетичного 
Розвитку (АСЕР) та Західноукраїнського 
регіонального навчального центру 
були залучені до підготовки концепції 
грантового проекту ЄК «Демонстраційні 
проекти сталого розвитку міст – Схід» 
(SUDeP East) на 1 млн 300 тис. євро 
фінансування, Одним із завдань проекту 
є фінансування робіт з використання 
теплової енергії заводу для потреб 
громади. Перший транш проекту вже 
отриманий. 

Очікуване виробництво енергоносіїв із 
альтернативних джерел

Міські промислові та побутові відходи 
безперечно є альтернативним джерелом 
антропогенного походження для 
постачання електроенергії, палива 
тепла та холоду міському господарству. 
Використання німецької піролізної 
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технології дозволить робити це і 
екологічно безпечно, і економічно 
вигідно. Переробка 25 000 тисяч тон 
відходів на рік у місті Нововолинську 
складе вагомий внесок в покращення 
міської енергетичної та екологічної 
ситуації. 

Конкретно, із такої купи сміття буде 
вироблено: 

- дизель-мазуту 6.750 тон (або 7.938.000 
літрів); 

- фільтрувального пилу, що є будівельним 
матеріалом - 750 тонн; 

- 5.000 МВт електроенергії; 

- 6.300 МВт теплової енергії, яка може 
бути переведена у холод. 

Після демонстрації реалістичності 
такого проекту (виведення заводу 
на розрахункову потужність та 
прибутковість) інші українські громади 
також зможуть скористатися таким 
досвідом, що без сумніву призведе 
до значного національно-державного 
поступу України.

План на 2016 рік

з загального цифрового масиву. Ці 
роботи теж плануються на 2016 рік, і 
відбуватимуться за рахунок прибутків від 
поточних продажів Програми. 

На 2016 рік планується розпочати 
будівельні роботи в рамках 
«Нововолиського Екотехнопарку». Також 
буде викристалізована роль та місце 
Агенції в загальній структурі управління 
даним проектом на території України. 

Загалом на 2016 рік планується подвоїти 
фінансові показники АСЕР у порівнянні 
з 2014 роком, довівши розмір річного 
обороту до 200 тис. грн. 

Протягом звітного періоду був 
законтрактований цілий ряд робіт, 
виконання яких буде відбуватись у 
2016 році. Крім того, певні вищеописані 
напрямки роботи планується розширити 
та доповнити наступними кроками. 

Так, планується також розширювати 
перелік міст, які використовують програму 
обліку витрачених енергетичних ресурсів 
«Енергобаланс». Заплановано довести 
загальну кількість користувачів до 25 
міст. Крім того, програма потребуватиме 
доопрацювання в частині виготовлення 
збірних майстер-модулів, які дозволять 
сепарувати окремі групи будівель 
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