
Система Управління 
Енергією міста/
громади



Про Асоціацію 
енергоаудиторів ЖКГ

Асоціація енергетичних аудиторів в 
житлово-комунальному господарстві (АЕА) –
найбільше професійне об’єднання експертів 
та практиків енергоаудиту та 
енергоменеджменту України.

Головною задачею діяльності АЕА 
є розвиток ринку енергоаудиту та 
енергоменеджменту, енергомоніторингу, що 
є елементами системи управління енергією.

10 РОКІВ ДОСВІДУ:

1000 енергетичних аудитів

будівель, промислових підприємств, систем
енергопостачання 

50 програм з енергоефективності

та Планів Дій сталого енергетичного розвитку

20 ТЕО та проектів з підвищення 

енергоефективностів різних секторах

20 тренінгів з енергоаудиту, 

енергоменеджменту та ін.

впроваджено автоматизовану систему 

моніторингу енергоресурсів у 15 містах 



Міжнародна співпраця

Експерти АЕА беруть участь у міжнародних
проектах, в т.ч.:

• «Підтримка інституційної спроможності українських 
міст в розробці та реалізації політик сталого 
енергетичного розвитку», USAID

• «Усунення бар’єрів для сприяння інвестиціям в 
енергоефективність громадських будівель в малих та 
середніх містах України шляхом застосування 
механізму ЕСКО», UNDP/GEF



За участі експертів АЕА

• відкрито Київський центр енергоефективності;

• у співпраці з міжнародними проектами технічної допомоги підготовлено посібники, 
методичні матеріали, інструкції на тему енергоефективності та енергозбереження, каталоги 
грантових, кредитних програм у сфері енергоефективності;

• створено Інформаційно-консультативний центр з енергоефективності, спільно з  
Асоціацією міст України. Співпраця в якості консультантів, експертів та підрядників успішно 
реалізована у містах Біла Церква, Тернопіль, Ірпінь, Кременчуг, Краматорськ, Вараш, 
Пирятин, Славутич, Луцьк, тощо;

• підготовлено проекти нормативно-правових документів, що  затверджені різними 
державними органами, в тому числі проекти підзаконних актів до Законів  України щодо 
запровадження механізмів  енергосервісних договорів  у бюджетних установах.



Практичний посібник «Управління 
енергією в місті/громаді»

У Посібнику зібрані напрацювання з:
• енергоаудиту;
• енергоменеджменту; 
• енергомоніторингу;
• енергопланування; 
• механізми фінансування заходів з енергозбереження 
у містах та громадах;
• десятки зразків документів та стандартів для 
практичного використання.



Пропозиція зі 
створення системи 

Управління Енергією 
міста/громади



Система
енергоменеджменту

- набір взаємопов'язаних або взаємодієвих 
елементів, що визначають енергетичну політику 
та енергетичні цілі, а також процеси і процедури 
для досягнення цієї політики та цих цілей.



Енергоаудит 
- вид діяльності, спрямований на зменшення споживання 
енергетичних ресурсів суб'єктами господарювання, за 
рахунок підвищення ефективності їх використання.



Механізми фінансування

Державні та місцеві 
бюджети

Фонд енергоефективності

Державний фонд
Регіонального
розвитку

Технічна допомога та
грантове фінансування

Пільгове кредитне
фінансування

Приватні інвестиції

Державно-публічне
партнерствоУрядова програма «теплих» 

кредитів



Енергомоніторинг
Моніторинг та аналіз отриманих даних є ключовими 
інструментами реалізації стратегії енергетичної ефективності 
міста/громади, що дозволяє приймати вірні рішення у сфері 
сталого енергетичного розвитку на основі достовірних даних.



Енергопланування

Планувальні документи в місті:

 Стратегія розвитку  та План дій 
щодо її реалізації

 Генеральний план

 План дій зі сталого енергетичного 
розвитку та клімату (SECAP) - EU

 План сталого економічного 
розвитку - EU

 Відповідні місцеві програми



Переваги реалізації

- Підвищення комфорту життя мешканців

- Досягнення максимального результату при мінімальних витратах

Кошти

Люди
Дані



Навіщо це потрібно?

Членство в 
програмах ЄС 
(наприклад Угода мерів)

Управління
енергією = Управління коштами

Вчасні, ефективні та
якісні рішення

Управління
енергією

Управління
енергією

Залучення додаткового  фінансування проектів з енергоефективності 
та відновлювальної енергетики

=

=



Міжнародна взаємодія:
зобов'язання України

Створення комплексної системи відповідає:

 Плану заходів із впровадження систем 
енергетичного менеджменту в бюджетних 
установах, затвердженого Розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року.

 Розпорядженню КМУ «Про Національний  план 
дій з відновлюваної  енергетики на період до 2020 
року».

 Розпорядженню КМУ «Про Національний  план 
дій з енергоефективності на період до 2020 року».

 Виконання зобов'язань у рамках членства 
України в Європейській економічній комісії ООН, 
Енергетичному Співтоваристві та в рамках 
приєднання до Договору Енергетичної Хартії.

 Добровільне взяття зобов'язань по зменшенню 
викидів СО2 в рамках Угоди мерів відкриває шлях 
до залучення фінансових ресурсів, в т.ч. за 
програми Нефко, USAID.

Державний фонд 
регіонального 
розвитку



Система Управління Енергією міста/громади
включає наступні модулі

1
• Створення цільової Програми  «Управління Енергією» у Вашому місті/громаді 

та її презентації на сесії відповідної територіальної ради

2

• Надання інформаційних матеріалів щодо актуальних питань в галузі 
енергоефективності протягом календарного року

3
• Проведення експрес-аудиту систем енергопостачання ОТГ

4
• Впровадження системи енергоменеджменту у Вашому місті/громаді



5
• Впровадження системи енергомоніторингу у Вашому місті/громаді

6
• Аналіз міської Програми з енергоефективності та екпертна допомога щодо її 

актуалізації до стандарту «План дій зі сталої енергетики та клімату (SECAP)»

7

• Навчання персоналу Вашого міста/громади за темами енергоаудиту, 
енергоменеджменту, енергомоніторингу, планування управління енергією та 
фінансового забезпечення проектів

8
• Розробка 2 інвестиційних проектів, що відповідають «Плану дій зі сталої 

енергетики та клімату (SECAP)»

Система Управління Енергією міста/громади
включає наступні модулі



Асоціація енергетичних аудиторів в ЖКГ, контакти

Андрій Гінкул
Виконавчий директор

ГО «Асоціація енергоаудиторів в ЖКГ»
+380 50 462 4610

www.aea.net.ua

Тетяна Мазаєва
Координатор міжнародних

проектів
+38 (067) 519 80 34

projects@aea.net.ua


