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Що таке Дні Сталої Енергії?  
 

Міські Дні Сталої Енергії задумано Угодою Мерів як засіб своєрідної «мобілізації» на кілька днів 
мешканців, політиків і представників бізнесу, щоб усім разом замислитись над перспективами 
виробництва і споживання енергії в себе в місті та у світі. Мета Днів – це насамперед підвищення 
поінформованості міської громади щодо сучасних способів більш ефективного використання енергії, 
ширшого залучення відновних джерел енергії та протидії 
глобальній зміні клімату в руслі загальноєвропейської 
політики.  При цьому Дні Сталої Енергії дають містам 
унікальну можливість донести місцевий План сталого 
енергетичного розвитку, передбачений Угодою Мерів, 
практично до всіх його майбутніх виконавців, від органів 
виконавчої влади почавши і закінчуючи пересічними 
мешканцями, принагідно налагоджуючи і зміцнюючи 
контакти між ними та з іншими містами.  
 
Проведення різноманітних заходів (відвідання цікавих об’єктів, виставки, форуми, змагання, концерти, 
демонстрування фільмів тощо), розрахованих на різні аудиторії, покликане сприяти утвердженню в 
масовій свідомості переконання, що сталі енергетичні технології й моделі поведінки цілком досяжні, 
життєздатні та ефективні, щобільше, вони корисні для природного довкілля. Водночас для місцевої 
влади це нагода публічно продемонструвати свій власний внесок як лідера в досягнення цілей 
Європейського Союзу стосовно енергії і клімату. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Основні складники успіху 
 

 Добре продумана концепція Днів Сталої Енергії, 
 

 Чітка внутрішня організація (оргкомітет, партнери, розподіл обов’язків, терміни 
виконання завдань), 
 

 Докладна логістика (вибір місця проведення запланованих заходів, їх організація, 
матеріально-технічне забезпечення), 
 

 Широка реклама та інформаційний супровід у ЗМІ (місцевих, регіональних, 
національних) до, під час і після Днів Сталої Енергії, 
 

 Обов’язкове підведення підсумків Днів та оцінювання виконаної роботи (що 
вдалось і що ні, та чому, опрацювання відповідних рекомендацій на майбутнє), 
 

 Розповсюдження висновків за результатами оцінювання серед організаторів 
Днів, 
 

 Врахування набутого досвіду при плануванні наступних Днів Сталої Енергії. 

 
 
 

Мета Днів Сталої Енергії – це 
підвищення поінформованості 
міської громади щодо сучасних 
способів більш ефективного 
використання енергії 
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Чого слід остерігатись 
 

Це: 
 Невдале визначення цілей, 

 

 Відсутність стратегічного плану, 
 

 Нечіткий графік виконання запланованого, 
 

 Недостатня компетентність членів оргкомітету. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Як організувати Дні Енергії? 
 

Загалом, організація в місті Днів Сталої Енергії передбачає наступні кроки: 
 

 Створення у виконавчому комітеті міської ради відповідного оргкомітету; 
 

 Проведення оргкомітетом зустрічі з усіма 
зацікавленими сторонами – потенційними 
учасниками Днів Сталої Енергії (районними 
адміністраціями, підприємствами-надавачами 
енергетичних послуг, фірмами-виробниками 
енергоефективного обладнання, навчальними 
закладами, громадськими організаціями тощо) для їх 
залучення до заходу та з’ясування можливостей 
спонсорської допомоги;  

 

 Вибір сприятливої дати (Дні Сталої Енергії можна теж проводити одночасно з іншими 
важливими подіями в місті – Днями міста, виставками, ярмарками тощо); 

 Вибір доречної форми (часом Дні Сталої Енергії в місті доцільно проводити в рамках іншого 
масового заходу); 

 

 Приготування графіку засідань оргкомітету Днів Сталої Енергії; 
 

 Підбір належних заходів; 
 

 Приготування докладної програми Днів Сталої Енергії; 
 

 Розподіл завдань відповідно до програми між членами оргкомітету і партнерами; 
 

 Виконання завдань, періодичне звітування про його перебіг, оперативне вирішення поточних 
проблем; 

 

 Розповсюдження запрошень (серед мешканців міста і в сусідніх містах), приготування 
роздаткових матеріалів для відвідувачів; 

 

 
 
 

Організація в місті  
Днів Сталої Енергії  
передбачає реалізацію  
конкретних послідовних дій 
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 Інформування та рекламна діяльність  до, під час і після Днів Сталої Енергії (афіші, листівки, 
публікації у пресі, повідомлення по радіо, на телебаченні і через Інтернет); 

 

 Моніторинг і оцінювання (слід підготувати окремі оцінкові анкети для учасників, відвідувачів і 
членів оргкомітету), та опрацювання на цій підставі рекомендацій щодо можливих способів 
покращення організації і проведення Днів Сталої Енергії наступного року. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Як виміряти успіх Днів Сталої Енергії? 
 
При оцінюванні Днів слід керуватись наступними критеріями: 
 

 Внутрішня взаємодія (залучення різних підрозділів всередині міської ради), 
 

 Залучення міською радою як партнерів навчальних закладів, фірм, мешканців тощо, 
 

 Кількість, якість, оригінальність і різноманітність заходів,  
 

 Кількість відвідувачів і учасників, 
 

 Поінформованість населення (рекламування Днів Сталої Енергії через ЗМІ), 
 

 Зобов’язання проводити один або більше заходів на постійній основі, 
 

 Налагодження сталих зв’язків між владою та зацікавленими сторонами і мешканцями.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Особлива роль ЗМІ 
 

З огляду на заохочувальну місію Днів Сталої Енергії широке 
висвітлення у ЗМІ відповідних заходів є вирішальним для 
забезпечення максимального ефекту від їх проведення. Саме 
завдяки радіо, пресі і телебаченню до акції з кожним роком 
долучається щораз більше активних прихильників та учасників. 
Як правило, Дні Сталої Енергії започатковує прес-конференція, 
на яку запрошують журналістів з місцевих, регіональних і 
центральних ЗМІ.  
 

 
 
 

Для успішного проведення 
Днів Сталої Енергії  
особливо важливою є тісна 
співпраця зі засобами масової 
інформації  
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Загалом, щоб гарантувати відповідний рівень інформаційного охоплення, необхідно: 
 

 Ідентифікувати журналістів, зацікавлених у проблематиці довкілля, клімату і енергії, 
 

 Встановити особистий контакт з журналістами, 
 

 Надати журналістам короткий прес-реліз з висвітленням ключових моментів Днів Сталої 
Енергії, 

 

 Періодично нагадувати журналістам про себе по телефону або е-пошті (перший раз - за два 
тижні до акції, останній – напередодні),  

 

 Запропонувати журналістам якусь інформаційну «родзинку»,  
 

 Підготувати для журналістів перелік фотогенічних енергоефективних об’єктів у місті 
(наприклад, сонячні колектори на дитячому садку, котельня, що працює на відходах 
деревообробного або сільськогосподарського виробництва, будинок «нуль енергія» тощо), 

 

 Забезпечити участь у запланованих заходах відомих особистостей (політиків, підприємців, 
освітян тощо), 

 

 Подбати про можливість взяти інтерв’ю в безпосередніх учасників заходів та відомих 
особистостей, 

 

 Надати журналістам чітку інформацію про вплив Днів Сталої Енергії на краще розуміння в 
суспільстві проблем сталої енергетики, зміни клімату та вичерпання природних ресурсів на 
планеті. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ідеї щодо можливих заходів під час Днів Сталої Енергії 
 

Демонстраційні заходи: 
 

 Дні «відкритих дверей» на комунальних і промислових підприємствах, в громадських будівлях 
і приватних будинках, де застосовано сучасні енергоефективні технології, обладнання і 
матеріали; 

 

 Виставки, ярмарки-продаж і технологічні фестивалі (огляди найкращих досягнень) за участю 
фірм-виробників енергоефективного обладнання і матеріалів, проектувальників і 
будівельників будівель з низьким споживанням енергії тощо; 

 

 Фестиваль фільмів на екологічну тематику, про енергію  і глобальну зміну клімату («Невигідна 
правда», «Домівка», «Попіл і сніг» тощо); 

 

 Показ у режимі нон-стоп в багатолюдних місцях на великому екрані просто неба тематичних 
відеокліпів («Кампанія добровільної енергетичної сертифікації будівель “Display”», «Енергія. 
Давайте її заощаджувати», «Краще світло з меншою енергією» тощо); 
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 Кампанія «День без авто», щоб заохотити мешканців 
частіше користуватись громадським транспортом;  

 

Освітні заходи: 
 

 Конференції, семінари, дискусійні форуми і круглі 
столи, навчальні ігри і тренінги для різних цільових 
груп про деградацію довкілля і зміну клімату, засади 
сталого розвитку та їх практичне застосування у сфері 
виробництва і споживання енергії; 

 

 Презентація шкільних навчальних програм з енергоощадності і захисту клімату, відповідних 
навчальних матеріалів та ігор; 

 

 Енергоаудити шкільних будівель, виконані учнями (збір даних про споживання енергії, 
виявлення місць і способів непродуктивних втрат енергії, випрацювання рекомендацій з 
метою їх зменшення та запобігання марнотратству, практичне впровадження рекомендацій); 

 

 Виступи учнів з презентацією результатів власних досліджень, що  стосуються 
енергоефективності, застосування відновних джерел енергії тощо; 

 

 Практичне навчання дітей правилам протипожежної безпеки, проведене пожежниками в 
садочку або школі. 

 

Культурні заходи: 
 

 Концерти популярних співаків, музичних гуртів і оркестрів під відповідними гаслами, 
тематична прес-конференція з музикантами і артистами; 

 

 Театральні вистави на екологічну тематику в місцевому театрі або школі; 
 

 Лялькова вистава на дану тематику для дітей (наприклад, у дитячому садку); 
 

 Конкурси на кращий малюнок, фотографію, літературний твір, ручний виріб, танець, пов’язані з 
тематикою ефективного використання енергії і захисту клімату, в школах та дитячих садках; 

 

 Вікторини для дітей і дорослих з питань енергоефективності і захисту клімату. 
 

Спортивні заходи: 
 

 Сімейні спортивні змагання за участю відомих спортсменів в ролі суддів та уболівальників; 
 

 Перегони на велосипедах і роликових ковзанах «Чисте повітря»; 
 

 Змагання з бігу «За здоров’ям». 
 

Формальні заходи: 
 

 Урочисті церемонії відкриття і закриття Днів Сталої Енергії; 
 

 Відкрите засідання міської ради, присвячене розглядові плану сталого енергетичного розвитку 
міста, за участю всіх зацікавлених сторін і громадян; 

 

 Громадські слухання стосовно запланованих заходів та відповідних інвестиційних пакетів; 
 

 Урочисте нагородження переможців конкурсів і змагань; 
 

 Діловий сніданок представників влади і місцевих бізнес-кіл для об’єднання зусиль, 
спрямованих на зменшення згубного впливу енергетичного сектора  на довкілля; 

 

 Завчасне розсилання прес-релізу з програмою Днів, прес-конференція для ЗМІ та інтерв’ю. 

 

 
 
 

 Демонстраційні заходи 

 Освітні заходи 
 Культурні заходи 
 Спортивні заходи 
 Формальні заходи 



Порадник для організаторів міських Днів Сталої Енергії  | 10 

 

 

 

 
 
 
 
 

З набутого досвіду 
 

На що радять звернути особливу увагу ті, хто вже проводив у себе в місті Дні Сталої Енергії? Наступні 
рекомендації (в порядку зменшення їх ваги) укладено за результатами опитування організаторів Днів 
з різних країн Європи: 
 

 Краще інформування населення про заплановану акцію перед Днями Сталої Енергії: 
Переважно ж, така інформація з’являється в ЗМІ вже на самі Дні і після них. Слід також ширше 
використовувати плакати і листівки (роздавання, розсилання поштою та через Інтернет); 

 

 Залучення спонсорів: Міські бюджети майже ніколи не бувають занадто великими. Підтримка 
енергетичних агенцій, виробників енергоефективного 
обладнання, інших зацікавлених сторін здатна істотно 
розширити можливості організаторів акції; 

 

  Більше засобів для заохочення мешканців до участі в 
Днях: Роздавання футболок, кухликів, спортивних 
кепок, торбинок, дармовисів до ключів, олівців з 
відповідними написами за дякую і як нагороду за 
перемогу в різноманітних змаганнях і конкурсах куди 
краще приваблює потенційних учасників, особливо 
дітей; 

 

 Залучення відомих особистостей: Більшому 
зацікавленню мешканців акцією сприяє також участь 
популярних спортсменів, акторів, музикантів, місцевих політиків; 

 

 Поєднання Днів Сталої Енергії з іншими подіями: Проведення Днів одночасно з іншими 
масовими заходами в місті (Дні міста, музичні, театральні і кінофестивалі, ярмарки, виставки 
тощо) полегшує завдання зібрати якомога чисельнішу аудиторію; 

 

 Кращий вибір часу: Найкраще, щоб акція тривала кілька днів, бажано один робочий день і 
один вихідний. Сім’ями відвідують переважно у вихідні дні, тоді як учні і студенти віддають 
перевагу будням. Слід також враховувати пору року і погодні умови, особливо якщо мають 
бути заходи просто неба. Також краще не планувати Дні на період передвиборної кампанії до 
органів влади або відразу після виборів;  

 

 Більше святкових заходів: Ятки з національними стравами, концерти популярних співаків, 
короткі учнівські і студентські вистави на відповідну тематику тощо; 

  

 Кращий вибір місця: У випадку проведення відкритих дискусійних форумів, навчальних 
семінарів тощо  слід подбати про те, щоб не забракло місця для всіх охочих взяти в них участь;  

 

 Дні відкритих дверей на місцевих підприємствах та в будівлях, де застосовано 
енергоефективні технології, відновні джерела енергії тощо: Це можуть бути міські 
комунальні підприємства, як громадські, так і приватні будинки; 

 

 

 Інформування населення  
 Залучення спонсорів 
 Заохочення до участі  
 Залучення особистостей 
 Поєднання з іншими подіями 
 Кращий вибір часу 
 Більше святкових заходів 
 Кращий вибір місця 
 Дні відкритих дверей  
 Більше інформматеріалів 
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 Більше інформаційних матеріалів: Бажано мати в достатній кількості різноманітний 
роздатковий матеріал з популярним описом заходів з підвищення енергоефективності та 
сучасних енергоефективних технологій. 

 
Доповнення від організаторів перших Днів Сталої Енергії у Львові: 
 

 Налагодження ефективної співпраці всередині оргкомітету Днів Сталої Енергії: Активними 
співорганізаторами Днів у Львові виступили департамент економічної політики (зокрема, його 
структурний підрозділ – відділ енергоменеджменту) і управління освіти виконавчого комітету 
Львівської міської ради, аналітичний центр «Інститут міста» та Асоціація «Енергоефективні 
міста України»; 

 

 Акцент на просвітницьку роботу в школах і через школи (див. Додаток 3): У всіх шести 
районах міста було проведено районні шкільні енергетичні конференції за участю всіх 
зацікавлених сторін – керівників районних відділів освіти, районних енергоменеджерів, 
директорів і їх заступників з господарської частини всіх шкіл району, членів батьківських 
комітетів, а також представників екологічного клубу                                                                                                                  
«Еремурус», відділу енергоменеджменту міської ради та Асоціації «Енергоефективні міста 
України».  Присутніх було проінформовано про щойно розроблену енергетичну стратегію 
Львова до 2020 р. в контексті Угоди Мерів, актуальний стан енергозабезпечення шкіл і 
ефективність використання енергії в  них, наявні проблеми та про міжнародний шкільний 
освітній проект з енергозбереження SPARE. Було розглянуто можливості і резерви покращення 
енергетичної ситуації в школах та досягнуто попередньої згоди щодо створення  і вишколу 
шкільних енергетичних бригад, які підпорядковуватимуться безпосередньо районним 
енергоменеджерам; 

 

 Робота зі студентською молоддю (див. Додатки 5-7): У трьох університетах Львова – 
Львівському Національному Університеті ім. І.Франка, Національному університеті «Львівська 
Політехніка» і Національному лісотехнічному університеті України – було проведено 
студентські форуми «Енергія-Місто-Я», участь у яких, окрім студентів, взяли викладачі і 
науковці, гості з-за кордону, представники Української мережі енергетичних інновацій 
«Greenсubator», відділу енергоменеджменту міської 
ради та Асоціації «Енергоефективні міста України». 
Було розглянуто широкий діапазон питань: від 
актуальних тенденцій розвитку світової енергетики і 
клімату та енергетичної стратегії Львова до власних 
наукових розробок і  можливостей перетворення 
студентських містечок на полігон для технічних та 
управлінських новацій з ефективного використання 
енергії. Було висловлено слушне побажання в 
майбутньому під час подібних форумів обмінюватись 
доповідачами між університетами; 

 
 

 Залучення церкви (див. Додаток 8): Українська греко-католицька церква, яка традиційно 
займає активну громадянську поставу щодо актуальних проблем в Україні  та має 
незаперечний моральний авторитет  серед мешканців Львова, охоче відгукнулась на 
пропозицію організаторів взяти участь у Днях Сталої Енергії. Відбулась міська церковна 
конференція «Сталий енергетичний розвиток як нова перспектива для суспільства і церкви», 
на якій було розглянуто питання енергоощадності і енергоефективності церковних споруд, 
запровадження в них системи енергоменеджменту і використання відновних джерел енергії, а 
також можливості церкви з підвищення обізнаності суспільства в цій сфері через проповідь і 
власний приклад; 

 

 

 Оргкомітет Днів Сталої Енергії 
 Акцент на просвітницьку  
 Робота зі студентами  
 Залучення Церкви  
 Залучення VIP-осіб  
 Залучення бізнесу 
 Офіційна подяка партнерам 
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 Залучення VIP-осіб та ресурсів іноземних дипломатичних представництв і організацій, 
міжнародних проектів:  На запрошення організаторів  Днів Сталої Енергії взяти в них участь 
відгукнулись Ніл Калленс, І секретар до справ енергетичної політики, голова торгової секції 
Посольства Великої Британії в Україні, Богдан Панкевич, консул Королівства Нідерландів у 
Львові, Збіґнєв Міхньовскі, віце-президент м. Бєльска-Бялої, президент Об’єднання ґмін 
Польська мережа «Energie-Cites», Гюнтер Бургер, керівник відділу міжнародних зв’язків 
міської ради м. Фрайбурга, Німеччина, Ґерхард Гаузер, архітектор з м. Інсбрука, Австрія, який 
привіз зі собою виставку «Пасивне будівництво в Австрії». Керівник проекту «Пасивний дім 
Україна», технічний консультант Німецького товариства технічного співробітництва (GTZ) 
Флоріан Ламмаєр і Бюро GTZ  в Україні люб’язно надали пересувну виставку «Енергозберігаючі 
технології/Пасивний дім», а регіональне представництво Бюро GTZ у Львові – виставки 
«Енергозберігаюча реставрація історичних вікон» і «Транспортні рішення». Також в рамках 
українсько-польського проекту «Дві країна – одна програма енергоощадності» було 
організовано виставку «Добра Енергія»; 

 

 Залучення бізнесу: Увага! Намір влаштувати під час Днів Сталої Енергії виставку-продаж 
сучасного енергоефетивного обладнання за участю українських та іноземних виробників 
несподівано зазнав цілковитого фіаско. Для виставки завчасу було безкоштовно виділено 
престижне місце в самому центрі старого міста – внутрішнє подвір’я міської ратуші, також 
подбано про тенти на випадок дощу за символічну плату (всі три Дні, насправді,  були 
сонячними). І хоча спершу запрошені фірми (Danfoss, Knauf Insulation, Philips, Siemens, Vaillant, 
Viessmann, ВАТ "Іскра", корпорація "Енергоресурс-інвест", ТОВ «Обрій») пропозицією 
зацікавились, невдовзі вони одна за одною відмовились, мотивуючи своє рішення тим, що 
дотеперішня участь у подібних заходах в Україні не спричинилась до зростання попиту на їхню 
продукцію (?!); 

 

 Офіційна подяка партнерам за участь у Днях Сталої Енергії: Листи подяки на офіційному 
бланку за підписом міського голови, надіслані активним учасникам Днів, засвідчують належне 
оцінення владою докладених зусиль, та додають тепла у формальних стосунках,  сприяючи 
подальшому розвитку взаємно вигідної співпраці.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Маючи за приклад наведені вище, 
вже випробувані, заходи, міста, що 
вирішили провести в себе Дні 
Сталої Енергії, звичайно ж, 
можуть творчо доповнити їх 
перелік, виходячи з власної 
специфіки та можливостей 
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Де можна отримати допомогу 
 
Порадники з організації  Днів Сталої Енергії, відповідні брошури, листівки, плакати, відеокліпи тощо 
можна знайти на наступних сайтах: 
 

 Угода Мерів http://www.eumayors.eu/library/index_en.htm, 
 

 Програма “Intelligent Energy Europe” 
      http://ec.europa.eu/energy/intelligent/library/index_en.htm,  
 

 Європейський проект MODEL http://www.energymodel.eu/spip.php?rubrique100,  
 

 Кампанія “Sustainable Energy Europe” 
      http://www.sustenergy.org/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=5.  
 

Дані ресурси англомовні, українською їх поки-що не перекладено. 
 
В тих країнах, де міста приднались до Угоди Мерів, фунціонують т.зв. Структури Підтримки Угоди 
Мерів. В Україні такою структурою є Асоціація «Енергоефективні міста України»: 
 

Асоціація «Енергоефективні міста України» 
вул. Плетенецького 2, офіс 1 
Львів 79020 
Тел./факс:  032 245 5262 
Е-пошта: office@enefcities.org.ua 
www.enefcities.org.ua 

 
Ще один вельми корисний ресурс – власний досвід міст, зокрема, українських, які вже проводили в 
себе Дні Сталої Енергії. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Література 
 

1. Energy Days. Guidelines for Organizers http://www.energymodel.eu/spip.php?rubrique100 
2. Recommendations on how to organize Municipal Intelligent Energy Days 
       http://www.energymodel.eu/spip.php?rubrique100 
3. Evaluation of the Municipal Intelligent Energy Days 2008. Recommendations for the organization of 

the MIEDs 2009 http://www.energymodel.eu/spip.php?rubrique100  
4. Street for People. European Mobility Week. Handbook 2007 
       http://www.energymodel.eu/spip.php?rubrique100  
5. Sustainable Energy Days. Mobilising You and Me  
      2005-2008.sustenergy.org/UserFiles/File/News-5_071015-EN.PDF   
 
 

http://www.eumayors.eu/library/index_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/library/index_en.htm
http://www.energymodel.eu/spip.php?rubrique100
http://www.sustenergy.org/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=5
mailto:office@enefcities.org.ua
http://www.energymodel.eu/spip.php?rubrique100
http://www.energymodel.eu/spip.php?rubrique100
http://www.energymodel.eu/spip.php?rubrique100
http://www.energymodel.eu/spip.php?rubrique100
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Додатки 
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Додаток 1 
 

До уваги засобів масової інформації 
Для негайного розповсюдження 
 

Прес-анонс від 2 листопада 2010р. 
 

Дні Енергії у Львові 
 

4-6 листопада у Львові, в рамках співпраці Львівської міської ради та Асоціації 
«Енергоефективні міста України», відбуватиметься ряд акцій, пов’язаних із проведенням Днів Сталої 
Енергії. Організація цих заходів є обов’язковою умовою для всіх міст Європи, які підписали Угоду 
Мерів та, відповідно, зобов’язалися до 2020 р. скоротити на 20% споживання невідновних 
енергоресурсів та викиди в атмосферу вуглекислого газу, а також довести частку використання 
відновних джерел енергії до 20%. 

  
Одним із основних завдань кожного міста-підписанта Угоди Мерів є розробка та прийняття до 

виконання стратегічного Плану Сталого Енергетичного Розвитку (SEAP). Свої здобутки у цьому 
напрямку Львів представлятиме на одноденному семінарі «Угода Мерів: польський, український та 
європейський досвід», який проводитиметься у м. Львові 5 листопада 2010р. о 10:00 у приміщенні 
великої сесійної зали Львівської міської ради. Семінар відбуватиметься в рамках Днів Енергії 
м.Львова та спільного українсько-польського проекту «Дві країни – одна програма енергоощадності», 
який реалізують Асоціація ЕЕМУ разом із Об’єднанням ґмін «Польська мережа Енержі Сіте». 
Фінансування проекту здійснюється Програмою «Польська Допомога» Міністерства закордонних 
справ Республіки Польща. У програмі семінару – виставка «Добра Енергія», презентації досягнень та 
кращих практик українських і польських міст, що підписали Угоду Мерів, а також стенди виставок 
«Енергоефективні технології / Пасивний дім», «Енергозберігаюча реставрація історичних вікон», 
«Транспортні рішення» (Німецьке Бюро технічного співробітництва), «Пасивне будівництво в Австрії» 
(архітектор Ґерхард Гаузер). 

 
Окрім того, в рамках Днів Енергії заплановано проведення районних шкільних конференцій з 

проблем енергоефективності у кожному з районів Львова, студентські форуми в ЛНУ ім. І.Франка, НУ 
«Львівська Політехніка» та НЛУУ, конференція «Енергоефективність як нова перспектива для 
суспільства і Церкви», безкоштовна демонстрація кінофільму «Дім» та ряд інших заходів. Детальна 
програма додається. 

 
3 листопада о 13:15 год в Малій сесійній залі Львівської міської ради відбудеться прес-

конференція на тему Днів Сталої Енергії у Львові, у якій братимуть участь директор Департаменту 
економіки ЛМР Ірина Кулинич та виконавчий директор Асоціації ЕЕМУ Анатолій Копець. 

 
За детальнішою інформацією прохання звертатись до заступника директора ЕЕМУ Андрія 

Кирчіва: 
 
Тел..: +38 032 245 5262 
Моб. тел.: +38 067 137 0244 
Е-пошта: akyrchiv@enefcities.org.ua 

 
 
 



Порадник для організаторів міських Днів Сталої Енергії  | 16 

 

 

 

Додаток 2 
 

 
 
 
 

Програма заходів  
до Днів Сталої Енергії у Львові (проект) 

 

Четвер, 4 листопада 
Час Місце Захід Відповідальний(місто) Консультант(ЕЕМУ) 

12:00-
13:40 

Середня загальноосвітня школа  № 72 Шкільна конференція Сихівського району енергоменеджер О.Гарасевич 

10:00-
11:40 

Середня загальноосвітня школа  № 9 Шкільна конференція Галицького району енергоменеджер О.Гарасевич 

13:00-
14:40 

Середня загальноосвітня школа  № 6 Шкільна конференція Личаківського району енергоменеджер О.Гарасевич 

14:00-
15:40 

Львівська спеціалізована школа   
“Надія” 

Шкільна конференція Франківського району енергоменеджер О.Гарасевич 

15:00-
16:40 

Середня загальноосвітня школа  № 97 Шкільна конференція Шевченківського району енергоменеджер О.Гарасевич 

11:00-
12:40 

Середня загальноосвітня школа  № 77 Шкільна конференція Залізничного району енергоменеджер О.Гарасевич 
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П’ятниця, 5 листопада 
Час Місце Захід Відповідальний(місто) Консультант(ЕЕМУ) 

9:00-
15:00 

Велика сесійна зала 
Львівської міської ради 
(пл..Ринок,1) 

Міжнародний семінар «Угода Мерів та її впровадження в Україні» (в рамках 
проекту «Дві країна – одна програма енергоощадності»)  

Н.Гудз, В.Горбань А.Кирчів 

15:00-
17:00 

вул.Комарова, Екскурсія учасників семінару у школу «Арніка», вистава школи «Надія» В.Горбань О.Гарасевич 

9:30-
18:00 

Львівська міська рада 
(пл..Ринок,1) 

Виставка «Добра Енергія» (в рамках проекту «Дві країна – одна програма 
енергоощадності») 

Н.Гудз, В.Горбань А.Кирчів 

9:30-
18:00 

Львівська міська рада 
(пл..Ринок,1) 

Виставка Бюро та проектів GTZ у Львові Н.Гудз, В.Горбань А.Скірру-Новіцка 

9:30-
18:00 

Львівська міська рада 
(пл..Ринок,1) 

Виставка проектів пасивних будівель Г.Гаузера (Австрія) Н.Гудз, В.Горбань А.Скірру-Новіцка 

10:00-
18:00 

Внутрішній двір 
Львівської міської ради 
(пл..Ринок,1) 

Виставка фірм, що виготовляють енергоефективне обладнання Н.Гудз, В.Горбань О.Гарасевич 

10:00-
18:00 

ЦНТЕІ (пр.В.Чорновола,) Постійнодіюча виставка енергоощадної техніки О.Муха, ЦНТЕІ А.Янів 

12:00-
15:00 

Малий зал КП 
ім.Довженка (Сихів, 
пр.Червоної Калини, ) 

Безкоштовні сеанси фільмів «Невигідна правда» та «Дім» Сихівська РА А.Кирчів 

15:15-
17:15 

Хімічний факультет ЛНУ 
ім..І.Франка (вул.Кирила і 
Мефодія, , Велика хімічна 
ауд.) 

Виступи доповідачів та демонстрація фільму «Невигідна правда»/ «Дім» в 
ЛНУ ім.І.Франка 
Доповідачі: А.Копець, викон.директор ЕЕМУ; І.Вишиваний, ВЕ ЛМР; 
представник  ЛНУ ім.І.Франка, представник Посольства Великої Британії в 
Україні 

В.Горбань, 
Ректорат ЛНУ 

А.Кирчів 

  Виступи доповідачів та демонстрація фільму «Дім» в НУ «Львівська 
Політехніка» 
Доповідачі: А.Копець, викон.директор ЕЕМУ; І.Вишиваний, ВЕ ЛМР; 
представники НУ «Львівська Політехніка»; Армін Вагнер (GTZ, Німеччина); 
Гергард Гаузер, архітектор (Австрія);   

В.Горбань, 
Ректорат НУ ЛП 

О.Гарасевич 

  Виступи доповідачів та демонстрація фільму «Дім» в Лісотехнічному 
університеті 

В.Горбань, 
Ректорат ЛУ 

О.Гарасевич 
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Доповідачі: О.Гарасевич, ЕЕМУ; представник ВЕ ЛМР; представник ЛУ; 
представник Посольства Великої Британії в Україні  

16:30-
18:30 

Адміністративний корпус 
УКУ (вул.Свєнціцького,17, 
4пов.) 

Виступи доповідачів та демонстрація фільму «Дім» в УКУ 
Доповідачі: др.А.Янів, ЕЕМУ-СІМ; представник УКУ; Армін Вагнер (GTZ, 
Німеччина) 

В.Горбань, 
Ректорат УКУ 

А.Кирчів 

19:00-
22:00 

пл.Ринок,1 Нон-стоп демонстрація відео-кліпів на тему енергоефективності (кліпи від ЄК, 
кампанія «Дисплей») 

Н.Гудз, В.Горбань А.Кирчів 

19:00-
22:00 

КП ім.Довженка (Сихів, 
пр.Червоної Калини, 
),open air 

Нон-стоп демонстрація відео-кліпів на тему енергоефективності (кліпи від ЄК, 
кампанія «Дисплей») 

Сихівська РА А.Кирчів 

19:00-
23:00 

Пл.Галицька Освітлення світлодіодним обладнанням архітектурних пам’яток Н.Гудз О.Гарасевич 

 
 
 

Субота, 6 листопада 
Час Місце Захід Відповідальний(місто) Консультант(ЕЕМУ) 

9:00-
15:30 

Церква Різдва Пресвятої 
Богородиці (пр.Червоної 
Калини, ,Сихів) 

Конференція «Сталий енергетичний розвиток як нова перспектива для 
суспільства та Церкви» 

Сихівська РА,  
ЛА УГКЦ 

А.Янів 

12:00-
16:00 

Малий зал КП 
ім.Довженка (Сихів, 
пр.Червоної Калини, ) 

Безкоштовні сеанси фільмів «Невигідна правда» та «Дім» Сихівська РА А.Кирчів 

16:00-
17:00 

Малий зал КП 
ім.Довженка (Сихів, 
пр.Червоної Калини, ) 

Концерт укр.бардів О.Смика та В.Самайди Сихівська РА А.Кирчів 

12:00-
17:00 

Львівська міська рада 
(пл..Ринок,1) 

Виставка «Добра Енергія» (в рамках проекту «Дві країна – одна програма 
енергоощадності») 

Н.Гудз, В.Горбань А.Кирчів 

12:00-
17:00 

Львівська міська рада 
(пл..Ринок,1) 

Виставка Бюро та проектів GTZ у Львові Н.Гудз, В.Горбань А.Скірру-Новіцка 

12:00-
17:00 

Львівська міська рада 
(пл..Ринок,1) 

Виставка проектів пасивних будівель Г.Гаузера (Австрія) Н.Гудз, В.Горбань А.Скірру-Новіцка 

10:00- Внутрішній двір Виставка фірм, що виготовляють енергоефективне обладнання Н.Гудз, В.Горбань О.Гарасевич 
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18:00 Львівської міської ради 
(пл..Ринок,1) 

12:00-
14:00 

ПК ім..Г.Хоткевича (вул. ) Нагородження переможців конкурсів дит.малюнку та кращого 
енергоменеджера м.Львова, Концерт укр.бардів О.Смика та В.Самайди 

В.Горбань А.Кирчів 

19:00-
22:00 

пл.Ринок,1 Нон-стоп демонстрація відео-кліпів на тему енергоефективності (кліпи від ЄК, 
кампанія «Дисплей») 

Н.Гудз, В.Горбань А.Кирчів 

19:00-
22:00 

КП ім.Довженка (Сихів, 
пр.Червоної Калини, 
),open air 

Нон-стоп демонстрація відео-кліпів на тему енергоефективності (кліпи від ЄК, 
кампанія «Дисплей») 

Сихівська РА А.Кирчів 

19:00-
23:00 

Пл.Галицька Освітлення світлодіодним обладнанням архітектурних пам’яток Н.Гудз О.Гарасевич 
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Додаток 3 
 

  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Шкільні  районні конференції  
«Енергоефективність шкільних будівель та роль шкільної освіти у її 

підвищенні», 4 листопада 2010 р. 
 
Мета:  

 Проінформувати керівництво районних відділів освіти і шкіл району, та шкільні 
батьківські комітети про:  

                 - енергетичну стратегію м. Львова до 2020 р. в контексті Угоди Мерів,  
- актуальний стан енергозабезпечення шкіл та ефективність використання енергії в  

них, наявні проблеми  
- потенціал шкільної освіти щодо формування свідомої і активної енергоефективної 

поведінки учнів 
 

 З’ясувати власні можливості та резерви покращення енергетичної ситуації в школах 
 

 Прийняти рішення про створення в школах енергетичних бригад з представників усіх 
зацікавлених сторін (учнів, вчителів, шкільної адміністрації, батьківського комітету), що 
підпорядковуватимуться районним енергоменеджерам 

 
Учасники:  

Керівники районних відділів освіти 
Районні енергоменеджери 
Директори шкіл району 
Заступники директорів з господарської частини шкіл району 
Члени батьківських комітетів шкіл району 
Представники Екологічного клубу «Еремурус» (міжнародний шкільний освітній проект з 
енергозбереження SPARE) 
Представники відділу енергоменеджменту Львівської міської ради 
Представники Асоціації «Енергоефективні міста України» 
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Місце проведення (краща школа району з огляду на енергоефективність): 

Галицький р-н (19 шкіл) – СШ № 9 (вул. Коперника, 40) 
Залізничний р-н (18 шкіл) – СШ № 77 (вул. Виговського, 7а) 
Сихівський р-н (21 школа) – СШ № 72 (вул. Зубрівська, 1) 
Личаківський р-н (21 школа) – СШ № 6 (вул. Зелена,22) 
Франківський р-н (22 школи) – спеціалізована школа “Надія” (вул.Наукова, 60) 
Шевченківський р-н (25 шкіл) – СШ № 97 (вул. Миколайчука, 18) 

 
Час проведення: 

10:00 – Галицький р-н  
11:00 – Залізничний р-н  
12:00 – Сихівський р-н 
13:00 – Личаківський р-н 
14:00 – Франківський р-н 
15:00 – Шевченківський р-н 

 
Модератори конференцій – начальники  відділів освіти районних адміністрацій: 

Гарматій Юрій Петрович – Галицький р-н 
Вороняк Роман Михайлович – Залізничний р-н 
Матковський Андріан Анатолійович – Сихівський р-н 
Козій Оксана Іванівна – Личаківський р-н 
Даниленко Оксана Михайлівна – Франківський р-н 
Синицька Галина Ярославівна – Шевченківський р-н 

 

Програма конференцій (зразок) 
 

 Енергетична стратегія м. Львова до 2020 р. Актуальний стан енергозабезпечення шкіл 
району та ефективність використання енергії в  них  

       Районний енергоменеджер (30 хв) 
 

 Успішний досвід школи-лідера району з ефективного використання енергоносіїв      
                Директор школи-господаря конференції  (15 хв) 
 

 Міжнародний шкільний освітній проект з енергозбереження SPARE 
                      Представник Екологічного клубу «Еремурус» (15 хв) 
 

 Обговорення виступів, висунення зустрічних пропозицій щодо підвищення 
«енергетичної» свідомості та  енергоефективності у школах   

                Всі бажаючі (30 хв) 
 

 Прийняття рішення про координацію зусиль всіх зацікавлених сторін – створення у 
школах енергетичних бригад, підведення підсумків 

               Районний енергоменеджер (10 хв) 
 

Увага!  
В місцях проведення конференцій обов’язково виставити для огляду плакати Display з усіх 
шкіл району за 2008 і 2009 рр. 
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Додаток 4 
                                                                   

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Програма семінару 
 «Дві країни – одна програма енергоощадності»  

Львів, 05.11.2010р. 
 

Час Подія 

9:30 Реєстрація учасників 

10:00 – 10:20 Вітальне слово виконавчого директора Асоціації «Енергоефективні міста 
України» (ЕМУ) п. Анатолія Копця  

Вітальне слово президента Об’єднання ґмін Польська мережа «Energie-Cites» 
(PNEC) п. Збігнєва Міхньовского 

Вітальне слово першого заступника міського голови м. Львова п. Олега 
Синютки 
  

10:20 – 10:30  «Угода Мерів: український і глобальний контекст»  

Доповідач: А.Копець - виконавчий директор ЕМУ 

10:30 – 10:50  «Угода Мерів: впровадження у Львові. Презентація МЕР’у»  

Доповідач: В.Горбань, в.о. керівника відділу енергоменеджменту Львівської 
міської ради   

10:50 – 11:00  «Угода Мерів: впровадження у Долині» 

 Доповідач: В.Смолій - керуючий справами міського голови м.Долини 

11:00 – 11:10  «Угода Мерів: впровадження у Жмеринці» 

Доповідач: В.Гарванко – начальник управління економіки Жмеринської міської 
ради 

11:10 – 11:20  «Угода Мерів: впровадження у Ковелі» 

Доповідач:  Д.Леськів - радник міського голови м.Ковеля 
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11:20 – 11:30  «Угода Мерів: плани щодо впровадження у Могилеві-Подільському» 

 Доповідач: В.Мостовик - енергоменеджер Могилів-Подільської міської ради   

11:30 – 11:40  «Угода Мерів: впровадження у Луцьку» 

 Доповідач: Олександр Дей - енергоменеджер Луцької міської ради   

11:40 - 12:00 Перерва на каву 
12:00 – 12:30  «Угода Мерів: досвід м. Бєльска-Бялої, презентація SEAP’у»  

Доповідач: Збігнєв Міхньовскі – віце-президент м. Бєльска-Бялої, президент 
PNEC 

12:30 – 12:45  «Угода Мерів: досвід м. Дзерженьова» 

Доповідач: Зигмунд Куц - керівник відділу міської інженерії м. Дзерженьова 

12:45 – 13:00  «Угода Мерів: досвід м.Бєляви» 

Доповідач:Вітольд Руновіч – керівник  бюро технічної  Інфраструктури 
м.Бєляви 

13:00 – 13:15  «Угода Мерів: добрі практики у Польщі»  

Доповідач: Марцін Лоєк  - керівник проекту, PNEC 

13:15 - 13:30  «Угода Мерів: кращі європейські практики» 

Доповідач: Анна Яскула – заступник директора PNEC 

13:30 – 14:00 Дискусія, підведення підсумків 
14:00 – 14:45 Обід  (ресторан «Золотий вепр»)* 

14:00 – 14:45 Обід  (ресторан «Золотий вепр»)* 

  

 
*для зареєстрованих учасників семінару 
 
По обіді – екскурсія у школу «Арніка», де 
застосовано сонячні колектори, і де з 
театралізованим дійством виступлять учні школи 
«Надія», відвідання інших заходів Днів Енергії у 
Львові 
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Додаток 5 
 
 

    
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Програма Студентського форуму «Енергія-Місто-Я» 
 в Національному університеті «Львівська Політехніка» 

 
 Актова зала головного корпусу університету, вул. С. Бандери, 12 

14:20, 5 листопада 2010 року 
 
 

Вітальне слово  
 
До порятунку планети – через міста 
        Анатолій Копець, виконавчий директор Асоціації «Енергоефективні міста України» 
 
Про енергетичну стратегію м. Львова до 2020 р. 

              Андрій Музичак, асистент кафедри електропостачання промислових підприємств міст і сільського  
господарства, Національний університет «Львівська Політехніка» 

       Ігор Вишиваний, головний спеціаліст відділу енергоменеджменту, Львівська міська  рада 
 
Пасивний будинок – зелена альтернатива традиційному будівництву 
        Ґерхард Гаузер, архітектор, Австрія 
 
Зелені кампуси як полігон для технічних новацій та студентського креативу 
        Роман Зінченко, Green Cubator, Київ 
 
Використання поновлюваних джерел енергії вітру і сонця для  електропостачання 
приватних будинків                                                                                                                                                                                                                     

              Олександр Турленко, аспірант Інституту енергетики та систем керування, кафедра електроприводу і 
автоматизації промислових установок, Національний університет «Львівська Політехніка» 

 
На закінчення Форуму – показ фільму Яна Артуса-Бертранда «Домівка» 
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Додаток 6 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Програма Студентського форуму «Енергія-Місто-Я» 

 у Львівському Національному Університеті ім. І.Франка 
 

 Велика хімічна аудиторія хімічного корпусу університету, вул. Кирила і Методія, 6 
15:20, 5 листопада 2010 року 

 
Вітальне слово  
 
Просування енергоефективності в Україні: чому це важливо? 
       Ніл Калленс, І-ий секретар до справ енергетичної політики, голова торгової секції Посольства Великої Британії 

в Україні 
 
До порятунку планети – через міста 
        Анатолій Копець, виконавчий директор Асоціації «Енергоефективні міста України»   
 
Про енергетичну стратегію м. Львова до 2020 р. 

              Андрій Музичак, асистент кафедри електропостачання промислових підприємств міст і сільського  
господарства, Національний університет «Львівська Політехніка» 

      Ігор Вишиваний, головний спеціаліст відділу енергоменеджменту, Львівська міська рада 

 
Металіди як основа нових енергоощадних матеріалів.  
        Проф.,  д.х.н. Гладишевський Р.Є.;  доц., к.х.н. Заремба В.І.; проф. , д.х.н.  Каличак Я.М.;  проф.,  д.х.н.  Котур 

Б.Я.; проф.,  д.х.н.  Павлюк В.В.;  пров.н.с., к.х.н. Стадник Ю.В. – ЛНУ ім.І.Франка 
 
Водень - паливо майбутнього.  
        Пров.н.сп., д.х.н. Завалій І.Ю. – Фізико-механічний інститут НАН України 

 
Екологічно чисте біопаливо  
                       Доц., к.ф.-м.н. Галазюк В.A.,  проф., д.ф.-м.н. Сулим Г.Т., к.ф.-м.н., ст.н.с. Турчин І.М. - ЛНУ ім.І.Франка 

 
На закінчення Форуму – показ фільму Яна Артуса-Бертранда «Домівка» 
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Додаток 7 

 
    

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Програма Студентського форуму «Енергія-Місто-Я» 
 в Національному лісотехнічному університеті України 

 
Аудиторія № 30 корпусу №6, вул. генерала Тараса Чупринки, 114 

15:30, 5 листопада 2010 року 
 
Вітальне слово  
 
До порятунку планети – через міста 
       Олег Гарасевич, експерт, Асоціація «Енергоефективні міста України» 
 
Пасивний будинок – зелена альтернатива традиційному будівництву 
       Володимир Прусак, доцент, завідувач кафедри дизайну, Національний лісотехнічний університет 

України, Андрій Вольвач, магістр дизайну, Дмитро Гриневич, магістр дизайну 
 
Просування енергоефективності в Україні: чому це важливо? 
       Ніл Калленс, І секретар до справ енергетичної політики, голова торгової секції Посольства Великої 

Британії в Україні 
 
На передньому краї освіти про енергоефективність та енергоощадність у Львові: доробок 
Національного лісотехнічного університету України 
       Вікторія Оліферчук, доцент кафедри екології, Національний лісотехнічний університет України 
 
Зелені кампуси як полігон для технічних новацій та студентського креативу 
       Роман Зінченко, Green Cubator, Київ 
 
Про енергетичну стратегію м. Львова до 2020 р. 

             Андрій Музичак, асистент кафедри електропостачання промислових підприємств міст і сільського  
господарства, Національний університет «Львівська Політехніка» 

       Ігор Вишиваний, головний спеціаліст відділу енергоменеджменту, Львівська міська рада 
 

На закінчення Форуму – показ фільму Яна Артуса-Бертранда «Домівка» 
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Додаток 8 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

СТАЛИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РОЗВИТОК  
ЯК НОВА ПЕРСПЕКТИВА ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА ТА ЦЕРКВИ 

 
Конференція • Львів • субота, 6 листопада 2010 

 
Місце проведення:  
Актова зала храму Різдва Пресвятої Богородиці, УГКЦ 
Львів-Сихів, пл. Івана Павла ІІ, 1 (пр. Червоної Калини, 70) 
 
Модератор :  
Андрій Янів, CIM-Експерт, керівник проектів та програм Асоціації 

«Енергоефективні міста України» 
 

   9:30-10:00   Реєстрація учасників 
 

 10:00-10:20  Вітальне слово 
Василь Косів, заступник Міського голови м.Львова з питань гуманітарної 

політики  
о.Орест Фредина, парох храму Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ у Львові 
Іван Лозинський, голова Сихівської райдержадміністрації м.Львова 

 

10:20-10:40  Сталий енергетичний розвиток як гарантія стабільного розвитку 
громади 

Анатолій Копець, Виконавчий директор Асоціації «Енергоефективні міста 
України» 

 

10:40-11:10  Презентація Плану дій для сталого енергетичного розвитку м.Львова 
Ігор Вишиваний, провідний спеціаліст відділу енергоменеджменту 

Львівської міськради 
Андрій Музичак, доцент НУ «Львівська політехніка» 

 
11:10-11:30  Перерва на каву 
 

 
11:30-11:50 Сталий енергетичний розвиток з позиції христитянина 

Богдан Панкевич, почесний консул Королівства Нідерландів у Львові 
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11:50-12:10 Система енергетичного менеджменту як інструмент ефективного 

управління енергоресурсами 
Ігор Бригілевич, експерт Центру досліджень місцевого самоврядування 

 
12:10-13:40  Обід 

 
13:40-14:10  Успішна реалізація енергоефективних проектів у церковному 

середовищі  
 

13:30-13:45 Досвід практичного застосування альтернативних джерел 
енергії у міській парафії (на прикладі львівської парафії 
Всіх святих українського народу)   
о.Володимир Ольшанецький, адміністратор храму Всіх 
святих українського народу   

13:45-14:00 Впровадження проектів енергозбереження отцями -
редемптористами   
о.Микола Бичок, ЧНІ, провінційний економ Чину 
Найсвятішого Ізбавителя УГКЦ 
 

14:00-14:10 Християнство як світоглядна основа для нових підходів у вирішенні 
енергетичних проблем 
Марко Калиняк, голова академічного товариства «Обнова», науковець 
 

14:10-15:00 Дискусія –  
Створення системи енергоменеджменту в церковних структурах 
Анатолій Копець, Виконавчий директор Асоціації «Енергоефективні міста  

України» 
о.Володимир Ониськів, Львівської Архиєпархії УГКЦ  
Ігор Бригілевич, експерт Центру досліджень місцевого самоврядування 
Василина Горбань, начальник відділу енергоменеджменту Львівської 

міськради 
о.Володимир Ольшанецький, адміністратор храму Всіх святих 
українського народу   
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Додаток 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        
До уваги засобів масової інформації 

 
Прес-реліз від 9 листопада 2010р. 

 
У Львові вперше пройшли Дні Сталої Енергії  

 
4-6 листопада у Львові в рамках Угоди Мерів, підписантом якої є місто, вперше 

пройшли Дні Сталої Енергії, організовані спільно Львівською міською радою та Асоціацією 
«Енергоефективні міста України». Ініційована Європейською Комісією Угода зобов’язує її 
учасників до 2020 р. скоротити споживання невідновних енергоресурсів і викиди 
вуглекислого газу в атмосферу на 20%, та довести частку використання відновних джерел 
енергії до 20%. На сьогодні Угоду Мерів добровільно підписали вже понад міст з .... країн 
Європи, у т.ч. 20 українських міст. 

 
Свою триденну ходу містом Лева Дні Енергії розпочали 4 листопада із районних 

шкільних конференції з проблем енергоефективності. Цього дня, у кожному із шести районів 
Львова, в одній із вибраних шкіл (у Галицькому – СЗШ № 9, у Личаківському – СЗШ№6, у 
Залізничному – СЗШ №77, у Франківському – спеціалізована школа «Надія», у Сихівському – 
СЗШ №72 і у Шевченківському – СЗШ №97) зібралися керівники районних відділів освіти 
міста, директори шкіл або їхні представники, члени батьківських комітетів та комітетів 
учнівського самоврядування, а також бажаючі. У залах, де проводилися ці заходи, 
попередньо були розміщені плакати кампанії енергетичної сертифікації будівель «Дисплей» з 
усіх шкіл району, аби учасники конференцій могли порівняти стан цих будівель і. відповідно, 
умови, в яких відбувається навчальний процес. Перед присутніми із представленням Міського 
Енергетичного Плану (МЕП) виступили енергоменеджери РВО, представники ЕЕМУ, міської 
влади, а такoж представник екологічного клубу «Еремурус» з Києва з презентацією 
міжнародної шкільної навчальної програми з енергозбереження SPARE. 

  
Одним із основних завдань кожного міста-підписанта Угоди Мерів є розробка та 

прийняття до виконання стратегічного Плану Сталого Енергетичного Розвитку (SEAP). Свої 
здобутки у цьому напрямку Львів представив на одноденному семінарі «Угода Мерів: 
польський, український та європейський досвід», який проводився 5 листопада 2010р. з 10:00 
до 14:00 у приміщенні великої сесійної зали Львівської міської ради. Семінар відбуватиметься 
в рамках спільного українсько-польського проекту «Дві країни – одна програма 
енергоощадності», який реалізують Асоціація ЕЕМУ разом із Об’єднанням ґмін «Польська 
мережа Енержі Сіте». Фінансування проекту здійснюється Програмою «Польська Допомога» 
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Міністерства закордонних справ Республіки Польща. Присутніх привітали директор 
Департаменту економічної політики ЛМР Ірина Кулинич, виконавчий директор ЕЕМУ Анатолій 
Копець, Віце-президент Європейської Асоціації «Енергетичні Міста» та віце-мер м.Бєльско-
Бяла Збіґнєв Міхньовскі. Свої здобутки у втіленні Угоди Мерів представили представники 
Львова, Ковеля та Жмеринки, ще три міста – Могилів-Подільський, Луцьк та Долина, на жаль, 
не змогли вислати своїх доповідачів через об’єктивні обставини. Перед учасниками семінару 
також виступили й польські гості - представники польських міст Бєльско-Бяла, Нєполоміце, 
Дзєрженьов та Бєлява, а також заст. Директора PNEC Анна Яскула і керівник проекту Марцін 
Лоєк. Після обіду, як і планувалося, учасники цього заходу відвідали школу «Арніка», де 
застосовано енергоефективні технології, де мали нагоду оглянути встановлене оснащення та 
виставу «Теплинка», яку представили учні школи «Надія». 

 
Упродовж семінару в коридорах Ратуші діяла виставка «Добра Енергія» (презентація 

досягнень та кращих практик 20 українських і польських міст, що підписали Угоду Мерів. Ця 
виставка, після двотижневого перебування у стінах Львівської міської ради, вирушить у 
тривалу мандрівку містами України, які взяли участь у вищезгаданому проекті. Аналогічна 
виставка польською мовою вже мандрує відповідними містами Польщі. 

 
Особливу вдячність організатори Днів Енергії висловлюють  Німецькому Бюро 

технічного співробітництва за надання до огляду виставкових стендів проектів «Транспортні 
рішення», «Пасивний дім», а також «Енергозберігаюча реставрація історичних вікон». 
Останній проект викликав неабияке зацікавлення, оскільки бажаючі мали можливість не 
лише оглянути стенди, а й на реальних об’єктах – будівлях в історичній частині міста, де, 
власне і втілюється проект - на власні очі пересвідчитися, що вміле поєднання реставраційних 
технік із сучасними матеріалами може суттєво покращити енергозберігаючий потенціал 
давньої будівлі, не спотворивши її первозданне «обличчя». Не скаржився на брак уваги і 
стенд «Пасивне будівництво в Тіролі» австрійського архітектора Ґергарда Гаузера, а сам автор 
мав нагоду виступити із однойменною доповіддю перед студентами НУ «Львівська 
Політехніка». Охочі львів’яни мали нагоду також відвідати і постійно діючу виставку 
енергоефективного обладнання, що відкрита для відвідувачів у приміщенні ЦНТЕІ, на 
Пр.Чорновола,63. 

 
Того ж дня, у рамках Днів Енергії пройшли студентські форуми під загальною назвою 

«Енергія-Місто-Я» в ЛНУ ім..І.Франка, НУ «Львівська Політехніка» та НЛУУ,на яких теж було 
представлено МЕП Львова. Окрім виступів представників ЕЕМУ, Львівської міської ради та 
науковців із відповідних ВНЗ, у Франковому університеті та «Львівській Політехніці» із 
доповіддю «Просування енергоефективності в Україні: чому це важливо?» виступив 1й 
Секретар з питань енергетичної політики - керівник  комерційного відділу Посольства Великої 
Британії в Україні Ніл Калленс.  

 
Завершила триденний марафон конференція «Енергоефективність як нова перспектива 

для суспільства і Церкви» яка відбулася у конференц-залі церкви Різдва Пресвятої Богородиці, 
що на Сихові, 6 листопада. До присутніх із словами привітання звернулися парох Церкви 
о.Орест Фредина, голова Сихівської районної адміністрації п. Іван Лозинський, радник 
міського голови Львова, Почесний Консул Королівства Нідерландів у Львові п. Богдан 
Панькевич. Виконавчий директор ЕЕМУ п.Анатолій Копець виступив із доповіддю-
презентацією «До порятунку планети – через міста», а МЕП Львова було представлено 
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провідним спеціалістом відділу енергоменеджменту ЛМР Ігорем Вишиваним, після чого 
відбулася дискусія, яку модерував СІМ-експерт ЕЕМУ п.Андрій Янів. 

 
Впродовж Днів Енергії всі бажаючі сихівчани мали нагоду відвідати у кіно палаці 

ім..О.Довженка безкоштовну демонстрацію кінофільму «Дім» французького режисера Яна 
Артуса-Бертрана, який у дуже доступній і переконливій формі розповідає про минуле та 
майбутнє нашої планети і загрози, які людство створює своїм бездумним та недбалим 
ставленням до Природи.  

 
За детальнішою інформацією прохання звертатися до Андрія Кирчіва, заст.виконавчого 

директора ЕЕМУ: 
 
Тел. +38 032 2455262, моб. +38 050 3708891, e-mail: akyrchiv@enefcities.org.ua  

mailto:akyrchiv@enefcities.org.ua
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