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A Передумови проєкту 

Проєкт «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про 

енергоефективність в Україні» (далі – Проєкт), що впроваджується в Україні компанією 

«Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» за дорученням Урядів 

Німеччини та Швейцарії об’єднав в собі досвід попередніх проєктів „ Реформи у сфері 

енергоефективності в Україні”, „Енергоефективність у громадах II” (EEIM II) та „ Партнерство з 

модернізації: енергоефективність у лікарнях”. Таким чином, Проєкт надає підтримку та 

співпрацює з Міністерством розвитку громад та територій України (Мінрегіон) та Державним 

агентством з енергоефективності та енергозбереження України (Держенергоефективності) у 

трьох сферах діяльності: рекомендації щодо законодавства та впровадження реформ, 

розповсюдження муніципального енергоменеджменту в Україні та розробка кваліфікаційних 

можливостей з посиланням на енергоефективність для професіоналів та службовців.  

У рамках компоненту розповсюдження муніципального енергоменеджменту (МЕМ), Проєкт 

планує надати підтримку малим та середнім містам та міським ОТГ у впровадженні МЕМ та у 

проведенні енергоефективних заходів, опираючись на значний досвід отриманий у рамках 

попереднього Проєкту „Енергоефективність в громадах II” (EEIM II), в ході якого, зокрема, було 

успішно впроваджено МЕМ у 20 містах по всій Україні. Окремі учасники Проєкту EEIM II також 

виступатимуть у ролі менторів для міст, що стануть партнерами Проєкту, та поділяться власним 

вдалим досвідом впровадження МЕМ. 

Значне зростання цін на енергоносії протягом останніх років ставить органи місцевого 

самоврядування та споживачів у складне становище та спонукає їх до заощадження енергії. 

Багато міст та міських ОТГ мають обмежені ресурси, а інколи зовсім не мають доступу до 

фінансування заходів з підвищення енергоефективності. Серед основних перепон на шляху до 

зниження рівня споживання енергії є нестача даних про показники енергоспоживання 

громадських будівель, а також брак фахових знань для розробки прийнятних та переконливих з 

точки зору енергоефективності проєктних пропозицій. 

Впровадження MEM у містах виявляє потенціал економії, який можна використати за 

допомогою заходів з підвищення енергоефективності та, таким чином, сприяти зниженню 

споживання енергоресурсів та відповідної економії коштів. Енергетичні витрати міст (в 

середньому по Україні) становлять близько 12% від загальних річних витрат та є другою за 

величиною статтею розходів після утримання персоналу. На додаток до відчутної економії 

енергії, в якості прикладу для мешканців реконструкція громадських будівель та впровадження 

енергоефективних заходів позитивно впливає на обізнаність серед населення та приватного 

сектору щодо питання енергоефективності. 20 містам-партнерам у рамках Проєкту 

“Енергоефективність у громадах II” вдалося досягти загальної економії витрат на енергоресурси 

у понад 16%, а також впровадити 258 енергоефективних заходів, що отримали 

співфінансування у рамках Механізму підтримки. Більше інформації за посиланням: 

http://misto-em.org.ua/wp-content/uploads/2020/10/Project-infographics_EEIM-II.pdf  

 

 

B Зміст проєкту та підтримка для партнерів 

http://misto-em.org.ua/wp-content/uploads/2020/10/Project-infographics_EEIM-II.pdf
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Проєкт, зокрема, технічно та організаційно підтримуватиме та навчатиме представників міст та 

міських ОТГ інтегрованому підходу до енергетичного менеджменту, допомагаючи створювати і 

вдосконалювати організаційні структури та процеси в довгостроковій перспективі. Адже саме 

активна робота міст у цих напрямах є запорукою успіху. 

Підхід до впровадження муніципального енергоменеджменту буде здійснюватись відповідно 

до найкращих європейських та українських практик. Проєкт класифікує MEM на три рівні - від 

доступного старту для міст, що не мають досвіду та значних ресурсів (Рівень A), до середнього 

рівня для міст з певним досвідом та ресурсами (Рівень B), та повного впровадження MEM, який 

охоплює всі сфери діяльності актуальні для роботи з муніципальними будівлями (рівень C). 

Міста та міські ОТГ, що беруть участь у Проєкті, матимуть змогу ознайомитись із рівнями МЕМ 

та поступово впроваджувати їх за консультативної підтримки досвідчених українських та 

міжнародних експертів.   

Ключові напрямки, в яких міста та міські ОТГ будуть впроваджувати зміни у співробітництві з 

Проєктом, є наступні:  

• Впровадження муніципального енергоменеджменту (MEM) – 2021 – 2022 роки; 

• Впровадження стратегічного енергетичного планування у найактивніших містах – 2022 – 

2023 роки; 

• Сприяння міським інвестиційним заходам з метою підвищення енергоефективності – 

2022 -2025 роки; 

• комунікація та підвищення обізнаності. 

Партнери Проєкту отримуватимуть підтримку у вигляді навчальних заходів, індивідуальних 

консультацій та регулярних візитів підтримки. Інтегрований підхід до енергоменеджменту 

опанують не тільки спеціалісти, відповідальні за енергоменеджмент, а також представники 

керівництва та політичного рівня, співробітники та керівники департаментів, які відповідають за 

будівлі.  

В рамках навчання, представники міст та міських ОТГ матимуть можливість поступово 

впровадити МЕМ – від прийняття базових рішень, розбудови потенціалів, та повної 

інвентаризації будівель до ідентифікації необхідних заходів з підвищення енергоефективності в 

окремих будівлях завдяки портфоліо аналізу, енергомоніторингу та проведенню експрес та 

повних енергоаудитів. Спеціалісти відповідальні за енергоменеджмент також зможуть 

навчитися проводити мало- та без- витратну оптимізацію та впроваджувати комплексні проєкти 

з підвищення енергоефективності. 

Найактивніші міста та міські ОТГ, які зацікавлені у розробці стратегічних планів розвитку схем 

теплопостачання своїх міст, також зможуть отримати консультативну підтримку у розробці 

власних стратегічних муніципальних енергетичних планів (МЕП). МЕП – є комплексними 

довгостроковими стратегіями розвитку мережі постачання теплової енергії, призначеними для 

підвищення енергоефективності, зменшення споживання енергії та викидів парникових газів. 

Також найуспішніші партнери, матимуть можливість підготувати та впровадити демонстраційні 

проєкти комплексної термомодернізації громадських будівель, які мають слугувати прикладом 

кращих практик та досягти економії енергії у понад 20-30%. При цьому в рамках додаткового 
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конкурсу в них буде можливість отримати співфінансування на заходи з підготовки або 

реалізації проектів з термомодернізації громадських будівель. 

32 міста та міських ОТГ зможуть стати партнерами Проєкту. Переконайтеся, що ваше місто 

оформить заявку і, таким чином, матиме можливість бути залученим до співпраці в новому 

Проєкті підтримки! 

 

C Обов'язкові вимоги. Хто може подавати заявку? 

Обов'язкові вимоги для участі наступні: 

• Населенні пункти з населенням не більше 200 000 осіб (допускаються невеликі 

відхилення). 

• Кількість будівель, що знаходяться у власності (або в операційному управлінні) громади 

міста, повинна складати не менше 20 об’єктів, які належать щонайменше до двох різних 

категорій будівель (наприклад, школи, дитячі садки, дитячі дошкільні установи, 

адміністративні будівлі, будинки культури, спортивні зали тощо).  

• Відповідальна особа повинна бути призначена контактною 

особою/енергоменеджером. 

• Кожне місто повинне надати лист про наміри (надіславши скановану копію листа на 

електронну адресу andrii.panashchuk@giz.de), підписаний міським головою, який 

містить: 

1. Підтвердження того, що місто бажає взяти участь у Проєкті, а відповідальні 

представники будуть приймати участь у відповідних зустрічах та тренінгах (з 

урахуванням епідеміологічної ситуації ряд заходів буде проводитись в он-лайн 

форматі). 

2. Підтвердження того, що  місто виділить співробітника, який буде ексклюзивно 

виступати координатором енергетичного менеджменту/відповідальним за 

енергоменеджмент та в подальшому місто затвердить положення про систему 

муніципального енергетичного менеджменту та посадову інструкцію 

енергоменеджера або відділу відповідно до потреб міста. 

 
Заявки мають бути підготовлені українською мовою в он-лайн форматі, а лист про наміри має 

бути направлено на електронну адресу andrii.panashchuk@giz.de у вигляді сканованої копії. 

 

D Як подаватись та кінцева дата подання заявки? 

Щоб подати заяву, місто або міська ОТГ повинні заповнити онлайн-заявку за посиланням: 

https://forms.gle/FwFKb9aPLFW2d3hv5   

Кінцева дата подання заявки (лише онлайн!)  06 листопада 2020 р. 

Заявки приймаються не пізніше 23:59 цього дня. 

mailto:andrii.panashchuk@giz.de
mailto:andrii.panashchuk@giz.de
https://forms.gle/FwFKb9aPLFW2d3hv5
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E Процедура відбору учасників 

Відбір учасників буде проводитися з урахуванням жорстких та м’яких критеріїв. 

• Жорсткі критерії відображатимуть показники потенціалу підвищення 

енергоефективності в громадських будівлях Вашої громади, спроможності 

співфінансування заходів з підвищення енергоефективності та доцільність створення 

системи енергоменеджменту. 

• М’які критерії будуть оцінюватись групою експертів для визначення рівня мотивації та 

попереднього досвіду представників міста, рівня готовності до впровадження системи 

енергоменеджменту та подальшого підвищення енергоефективності громадських 

будівель та інфраструктури Вашої громади. 

Різні критерії будуть порівнюватися один з одним. Повна відповідність жорстких критеріїв не 

гарантує відбору, в той час як невеликі відхилення по жорстким критеріям можуть бути 

нівельовані великою мотивацією та розумінням своїх викликів.  

Початкова зустріч з партнерами орієнтовно відбудеться орієнтовно 15-16 грудня 2020 року у 

форматі Вебінару. Обрані міста та міські ОТГ будуть запрошені окремо після процедури відбору 

не пізніше  4 грудня 2020. Будь ласка, збережіть в календарі дату події вже зараз! 

 

F Гаряча лінія для запитань та додаткова інформація 

Стосовно питань щодо процесу подання заявки, будь ласка, звертайтеся на електронну адресу 

andrii.panashchuk@giz.de 

Якщо Ви хочете дізнатися більше, то існує можливість приєднатися до інформаційних вебінарів 

у зручну для вас дату 15 або 16 жовтня. Також, 20, 27 жовтня та 3 листопада буде проведено 

сесії питання-відповідь у форматі вебінарів.  

Для реєстрації на ці заходи пропонуємо пройти за посиланням: http://misto-em.org.ua/forma-

opytuvannya/   

  

mailto:andrii.panashchuk@giz.de
http://misto-em.org.ua/forma-opytuvannya/
http://misto-em.org.ua/forma-opytuvannya/
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G Орієнтовний розклад 

Завдання  

Вебінар - Співпраця з муніципалітетами в рамках проєкту “Просування 

енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про 

енергоефективність в Україні (FEER)” (для керівництва) 

15.10.2020 – 11:00; 

16.10.2020 – 11:00. 

Вебінар - Процедура відбору для міст та міських ОТГ в рамках проєкту  

“Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про 

енергоефективність в Україні (FEER)” (для виконавців) 

15.10.2020 – 14:30; 

16.10.2020 – 14:30. 

Сесія питань/відповідей для подавців заявок 20.10.2020 – 11:00; 

27.10.2020 – 11:00; 

03.11.2020 – 11:00; 

Кінцева дата подання заявок 06.11.2020 

Розгляд заяв до 30.11.2020 

Інформування заявників про результати відбору 04.12.2020 

Перша зустріч та серія вступних Вебінарів (орієнтовна дата) 15-16.12.2020 

Перша хвиля тренінгів та семінарів січень – лютий 2021 

Співпраця з Проєктом у сфері енергоефективності та 

енергоменеджменту 

2021 - 2025 

 

 

З повагою, 

Проєкт FEER  

 

 

 

 

 


