
 

Інформаційний ролик Відзнаки: українською про 
українські досягнення

Починаючи із 2018р., АЕМУ виконує функції Національ-
ного офісу Європейської Енергетичної Відзнаки (ЄЕВ) - 
системи управління якістю та сертифікації для муніци-
палітетів і регіонів, яка підтримує місцеві органи влади у 
впровадженні підходів міждисциплінарного плануван-
ня та ефективних заходів енергетичної та кліматичної 
політики. Більше 10 років тому Європейська Комісія 
визнала ЄЕВ ефективним інструментом для реалізації 
Планів дій для сталого енергетичного розвитку в рамках 
Угоди мерів. Ця ще відносно нова для України ініціатива 
уже дає свої плоди. Два українські міста – Вінниця та 
Житомир – вже отримали сертифікати відповідності 

Найкращі приклади впровадження ЄЕВ у Вінниці, 
Житомирі, Львові та Сумах

Дайджест новин «ЄЕВ в Україні» за 2020р.

критеріям ЄЕВ, до них невдовзі приєднаються ще три пілотних міста - Львів,  Суми та Черкаси, а на підставі резуль-
татів оголошеного нещодавно конкурсу до участі у Відзнаці буде запрошено іще 5 українських громад. 
З метою популяризації переваг та можливостей, які дає участь міст у ЄЕВ, командою АЕМУ було створено і розміще-
но на сайті та Youtube-каналі короткий інформаційний відеоролик, де стисло розповідається про загальні засади та 
принципи функціонування ЄЕВ, а також про результати впровадження її у Вінниці та Житомирі 
(https://www.youtube.com/watch?v=ruWTby9zWTg)

Для українських громад, які все ще роздумують над 
вигодами долучення до Європейської Енергетичної 
Відзнаки, команда Національного офісу у співпраці з 
фахівцями із міст-учасників ЄЕВ підготувала та розмісти-
ла на офіційному сайті Відзнаки яскраві приклади впро-
вадження цієї системи. Зокрема, кейс Вінниці стосуєть-
ся досвіду розбудови локальної веломережі в контексті 
сталої мобільності, на прикладі Житомира демон-
струється спосіб формування та практика функціонуван-
ня муніципальної енергетичної команди, Львів демон-
струє сучасне просторове та транспортне вирішення 
пл. Двірцевої біля головного залізничного вокзалу 
міста, а команда Сум пропонує до ознайомлення 
опис комплексної термомодернізації будівлі міської 
лікарні Св. Зінаїди.  Всі перелічені матеріали є доступни-
ми для завантаження на нашій веб-сторінці: 
http://eea.enefcities.org.ua/korysni-materialy-pro-yeev/kr
aschi-praktyky-vid-mist-uchasnykiv-yeev/ 

У 2020 році розпочалося впровадження Європейської 
Енергетичної Відзнаки у трьох пілотних містах. На жаль, 
ситуація з пандемією COVID 19 не дозволила провести 
заходи безпосередньо на місцях, проте в режимі 
онлайн 20 травня у Черкасах, 11 червня – у Львові, а 18 
червня – у Сумах відбулися стартові конференції, у яких 
взяли участь представники місцевих Енергокоманд, 
Національного офісу ЄЕВ, міжнародні консультанти зі 
Швейцарії та Франції та технічні експерти. Під час цих 
зустрічей обговорювалися загальні питання організації 
процесу впровадження Відзнаки, розглядався порядок 
запланованих кроків, формування та завдання коман-
ди, а також формування ефективної комунікаційної 
політики. Детальніше про ці події можна прочитати на 
нашій інтернет-сторінці: 

http://eea.enefcities.org.ua/novyny-ta-zahody/novyny/z-p
ochynom-cherkasy/ , 
http://eea.enefcities.org.ua/novyny-ta-zahody/novyny/lviv
-rozpochav-robotu-nad-vprovadjenenyam-yevropeysko-en
ergetychno-vidznaky/,
http://eea.enefcities.org.ua/novyny-ta-zahody/novyny/sta
rt-vprovadjennya-yeev-v-sumah/

Пілотні міста розпочали впровадження Відзнаки 
у своїх громадах.

https://www.youtube.com/watch?v=ruWTby9zWTg
http://eea.enefcities.org.ua/korysni-materialy-pro-yeev/kraschi-praktyky-vid-mist-uchasnykiv-yeev/
http://eea.enefcities.org.ua/novyny-ta-zahody/novyny/z-pochynom-cherkasy/
http://eea.enefcities.org.ua/novyny-ta-zahody/novyny/lviv-rozpochav-robotu-nad-vprovadjenenyam-yevropeysko-energetychno-vidznaky/
http://eea.enefcities.org.ua/novyny-ta-zahody/novyny/start-vprovadjennya-yeev-v-sumah/


8-9 вересня відбулася стартова зустріч Керівного
комітету проекту EXCITE, що фінансується з європей-
ської програми Horizon2020. Лідером проекту висту-
пає болгарська асоціація EnEffect, серед партнерів –
австрійські та швейцарські профільні організації, а
також  Асоціація "Енергоефективні міста України", як
Національний офіс ЄЕВ. Серед завдань трирічного
проекту - впровадження інструментів та механізмів
Європейської Енергетичної Відзнаки у Болгарії,
Словенії та Північній Македонії, а однією із цілей є
долучення щонайменше 5 нових українських громад
до ЄЕВ та їх консультаційно-технічний і комунікацій-
ний супровід.
http://eea.enefcities.org.ua/novyny-ta-zahody/novyny/y
eev-vprovadjuvatymut-v-ramkah-excite/

У відібраних українських містах Відзнаку 
впроваджуватимуть в рамках проекту EXCITE

Наглядовий комітету ЄЕВ зібрався на своє 
перше засідання

15 грудня 2020р., за підтримки уряду Швейцарської Конфедерації відбулася спільна онлайн-конференція проектів 
"Європейська Енергетична Відзнака в Україні" та "Угода мерів Схід" на тему "ЄЕВ - інструмент впровадження Угоди 
мерів".
Захід модерував керівник Національного офісу ЄЕВ, виконавчий директор АЕМУ Святослав Павлюк. Із майже 70 
учасниками своїми міркуваннями з приводу можливостей і переваг використання інструмента Відзнаки в контексті 
впровадження ПДСЕРК та муніципальних енергетичних політик загалом поділилися Перший заступник Міністра 
розвитку громад і територій України Василь Лозинський, національний експерт Проекту ЄС "Угода мерів Схід"   

Згідно із затвердженим графіком 17 вересня 2020р. 
між 12:00 та 13:30 в режимі онлайн відбулося перше 
засідання Наглядового комітету Європейської Енерге-
тичної Відзнаки, учасниками якого стали представни-
ки Мінрегіону, Швейцарського бюро співробітництва, 
Асоціації «Енергоефективні міста України» та міста з 
відзнакою ЄЕВ на умовах щорічної ротації - Житомир. 
Метою зустрічі було узгодження спільного розуміння 
діяльності проєкту та наступних кроків у його реаліза-
ції, а також затвердження положення про Наглядовий 
Комітет ЄЕВ та погодження Логічної рамки проєкту. 
Детальний звіт про цю подію - у новині на сайті ЄЕВ: 
http://eea.enefcities.org.ua/novyny-ta-zahody/novyny/p
ershe-zasidannya-kerivnogo-komitetu-proyektu-vidbulos
ya-v-onlayn-rejymi/ 

Спільна онлайн-конференція ЄЕВ та Угоди мерів

для України Оксана Кисіль, заступник директора ШБС 
Пріска Депнерінг, заступник керівника проекту Віталій 
Волков, а також міський голова Житомира –Сергій 
Сухомлин та заступник міського голови м. Вінниці 
Микола Форманюк.
Під час заходу було проведено експрес-опитування 
учасників щодо бажання та спроможності їхніх громад 
долучитися до ЄЕВ.
http://eea.enefcities.org.ua/novyny-ta-zahody/novyny/spil
na-konferentsiya-yeev-yak-instrument-vprovadjennya-ugod
y-meriv/

Суми

Черкаси
Львів Житомир

Вінниця

- міста-учасники ЄЕВ
- міста, які отримали ЄЕВ

Міста-учасники ЄЕВ в Україні

Офіс Європейської Енергетичної Відзнаки 
в Україні 

Асоціація «Енергоефективні міста України» 
вул. Лепкого, 12 оф.6, 79007, Львів
office@enerfcities.org.ua
http://eea.enefcities.org.ua/
https://www.facebook.com/eeaUkraine/timeline/
+38(032)2455262
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