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Коротко про АЕМУ
Асоціація «ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ МІСТА УКРАЇНИ" - це
недержавне неприбуткове об’єднання органів місцевого
самоврядування з метою забезпечення їх сталого
енергетичного розвитку.
2007 – заснування АЕМУ з ініціативи міст Львова,
Кам’янця-Подільського, Бердянська та Славутича
2009 – АЕМУ ініціює приєднання 10 міст-членів до
ініціативи «Угода мерів» серед перших 300 європейських
муніципалітетів. У тому ж році підписує угоду про
офіційне отримання статусу національної Структури
підтримки УМ в Україні, першої на пост-радянському
просторі
Станом на сьогодні АЕМУ налічує понад 70 міст-членів
АЕМУ– засновник двох енергетичних агенцій – Агенції
Сталого Енергетичного Розвитку (АСЕР) та Української
Некомерційної Енергетичної Агенції (УНЕА)
Досвід виконання більше півтора десятка великих
міжнародних проектів

Стратегічні цілі АЕМУ
• Запровадження політики сталого енергетичного
розвитку (ПСЕР) у громадах України
• Зміна свідомості громад щодо культури споживання
енергії
• Захист енергетичних інтересів громад на
національному рівні
• Інституційний розвиток АЕМУ, її експертного та
фахового потенціалу

АЕМУ як Структура Підтримки УМ
o 93 активних підписантів Угоди Мерів (з них
50 – міста ЕМУ) – станом на 03.11.2016
o 60 міст (40 – члени ЕМУ) подали План дій для
сталого енергетичного розвитку
(ПДСЕР/SEAP)
o Асоціація ЕМУ - єдина загальнонаціональна
структура підтримкм Угоди Мерів в Україні (з
6.07.2009р.)
o Мінрегіонбуд став Національним
Координатором УМ в Україні (з 03.04.2014р.)
o 11 ОДА та обласних рад підписали угоди про
статус Територіального Координатора УМ
o З 02.2013 у Львівскій області діє перший в
Україні регіональний Клуб Угоди Мерів
o До УМ приєдналися 16 із 24 обл. центрів
України і Київ (понад 10 млн.осіб., 1/4
населення) Украины)

Що АЕМУ пропонує містам

• Комплекс заходів із впровадження енергетичної політики та системи
енергоменеджменту в громадах (власна розробка)
• Тренінги із покрокового впровадження Угоди мерів в громадахпідписантах (в т. ч. і фінансові)
• Організація інформаційно-просвітницьких кампаній із підвищення
обізнаності мешканців про Угоду Мерів та її втілення зусиллями
міської влади.
• Надання функцій секретаріату Клубам Угоди Мерів різних рівнів
• Інституційна та організаційна підтримка ініціатив із просування Угоди
Мерів та інших ініціатив із підвищенн енергоефективності
• «Енергетичне побратимство» між містами-підписантами Угоди мерів
та містами партнерських асоціацій
• Консультації в системі «Підписант до підписанта»
• Долучення до профільних національних і міжнародних програм

Наші партнери
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ЕМУ є колективним членом Асоціацій “Energy Cities” та “Climate Alliance”
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України (Мінрегіон)
Державне агентство України з питань енергоефективності та енергозбереження
Асоціація міст та громад України (АМУ)
Асоціація «Український Пелетний Союз»
ГО «Асоціація інженерів-енергетиків України»
Польська мережа ґмін «Energie-Cites» (PNEC)
Ґданьське реґіональне відділення Фонду розвитку місцевої демократії (FRDL)
Болгарське об’єднання громад «ЕкоЕнергия»
Словенська енергетична агенція «Sinergia»
Асоціація енергоефективних міст Словаччини (CITENERGO)
Казахська Національна Палати житлово-комунального господарства
Асоціація громад Вірменії (ACA)
Асоціація ОМС Грузії (NALAG)
Центр з енергоефективності Грузії (EECGeo)
Асоціація ОМС Молдови (CALM)
Молдовське Агентство із питань енергоефективності та відновних джерел енергії (AEER)
КП Бюро регіонального розвитку Одеської обласної ради

Навіщо мережева співпраця?

• Участь у міжнародних консорціумах для впровадження
спільних міжнародних проектів (з Енерджі Ситіз – проекти
МОДЕЛ-СІУДАД, КОМ-Іст, КОМ-Іст-2, КОМ-ДЕП; з Клім.Альянсом
– КОМ-Іст 1 і 2; у впровадженні КОМ-Іст 1 були задіяні як
мінімум 5 з перелічених мереж країн Східного Партнерства)
• Обмін досвідом, інноваціями, інформацією про нормативні
акти, які суттєво допомагають впровадженню проектів з ЕЕ
• Підсилення механізмів долучення до Угоди мерів - АЕМУ
виступила з пропозицією створити мережу Структур підтримки
УМ у кол. Країнах СРСР
• Розповсюдження інформації
• Покращення взаємин між містами та країнами, побудова
додаткових партнерств

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
Андрій Кирчів
Асоціація
«Енергоефективні міста України»
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