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Інтегрована система управління
енергією в місті

Інтегрована 
система 

управління 
енергією

Аудит системи
енергоспожива

ння міста

Енерго-
моніторинг

Енерго-
менеджмент

Завдяки інтегрованій системі управління

енергією місто отримає надійні дані про 

енергетичні та фінансові ресурси, що 

дасть можливість:

• підвищити ефективність використання 

ресурсів;

• визначити пріоритетність заходів з 

енергозбереження у місті у 

відповідності від їх реальної фінансової 

ефективності.



Інтегрована система управління
енергією в місті

Створення цільової Програми «Управління
Енергією» у Вашій громаді та її презентація на 

сесії територіальної ради

Аналіз міської Програми з енергоефективності та 
експертна допомога щодо її актуалізації до 

стандарту «Плану дій зі сталої енергетики та 
клімату (SECAP)»

Розробка двох інвестиційних проектів, що
відповідають «Плану дій зі сталої енергетики та 

клімату (SECAP)»

Найкращі профільні експерти

розроблять та адаптують наявні

Програми з врахуванням

результатів експресс-аудиту 

ресурсів міста.

Конкретно для Вашого міста буде 

написано 2 інвестиційні проекти, 

за допомоги яких можна

отримувати фінансування як від

державних фондів, так і від
міжнародних інституцій. 



Інтегрована система управління
енергією в місті

Навчання персоналу 
Вашої громади за 

темами енергоаудиту, 
енергоменеджменту, 
енергомоніторингу та 

планування 
управління енергією

Надання 
інформаційних 

матеріалів щодо 
актуальних питань в 

галузі 
енергоефективності 

протягом 
календарного року

Енергоменеджери та 

відповідальні за 

функціонування системи

отримають всі необхідні

знання, інформаційні

матеріали та супровід.

До моменту завершення

запровадження системи місто

вже має навчений персонал, 

готовий до роботи.



Важливі переваги

Доступ до фінансування з 
Фонду енергоефективності
та міжнародних програм.

Ваше місто на крок 
попереду

Нові можливості

по роботі з населенням та 
промоції міста. Залучайте 

найактивніших, здобувайте
додаткові ресурси завдяки

увазі ЗМІ.

Зміна парадигми у 
енергосекторі. 

Диверсифікаця та 
децентралізація

виробництва та споживання
енергії.



Практичний посібник
«Управління енергією в місті»

У Посібнику зібрані напрацювання у сфері енергоаудиту, 

енергоменеджменту, енергомоніторигу, енергопланування

та механізмів фінансування заходів з енергозбереження у 

громадах, а також десятки зразків документів та стандартів 

для практичного використання.

Застосування матеріалів розширює базис для 

впровадження ефективної системи управління енергією у 

Вашому місті.

Зареєструйтесь на сайті АЕА та отримайте Посібник з 

управління енергією в місті безкоштовно!

https://aea.org.ua/projects/city-energy/


Асоціація енергетичних аудиторів, контакти

Асоціація енергетичних аудиторів – експертне об’єднання лідерів енергоаудиту та енергоменеджменту

України, яке успішно функціонує протягом 10 років.

Головною задачею діяльності Асоціації енергетичних аудиторів є розвиток ринку енергоаудиту та 

енергоменеджменту.

Асоціація енергоаудиторів орієнтується на ринкові підходи в роботі та сучасні інформаційні технології 

для формування та розвитку ринку енергоаудиту та енергоменеджменту.

Керівник проекту - Андрій Гінкул, 

координатор міжнародних проектів АЕА

Контактна особа – Євгеній Шиманський

Тел.: +38 (044) 537 63 30

Тел.: +38 (091) 805 39 18

Е-mail: projects@aea.org.ua


