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Дорогі друзі, шановні колеги, партнери!

З приємністю повідомляємо, що тепер у нас з вами буде більше можливості для 
спілкування: у 2015 році Інститут місцевого розвитку започатковує щомісячний 
інформаційно-аналітичний огляд «ІМРulse». Ви добре знайомі із нашим сайтом

залюбки відвідуєте сторінку ІМР у соціальній мережі Facebook
Необхідність нового видання пояснюється дуже просто: наша 

Це міжнародні організації-донори та соціально відповідальний український бізнес; 
працівники міністерств та відомств національного рівня; представники органів місцевої 
влади та підприємств ЖКГ; журналісти; члени громадських організацій та об'єднань 
співвласників багатоквартирних будинків; адміністрація загальноосвітніх шкіл і ВНЗ, 
педагоги та вчителі, студенти та учні і багато інших небайдужих людей. 

За нашим задумом, інформаційно-аналітичний огляд «ІМРulse» допоможе 
представникам цієї різнопланової аудиторії – нашим шановним читачам – краще 
орієнтуватися у дуже насиченому і мінливому інформаційному просторі та скоріше 
знаходити важливі і корисні для себе матеріали з питань енергоефективності та 
енергозбереження, альтернативної енергетики та охорони довкілля, освітніх програм для 
дітей та молоді, соціологічних досліджень та зв'язків із громадськістю.

Нове видання міститиме  стислий виклад важливих подій, що вже відбулись, та 
анонси заходів наступного місяця, добірку актуальних ідей, своєчасних і практичних 
рекомендацій. Аналітика подаватиметься у вигляді думок експертів, результатів 
досліджень, прогнозів, із максимальним використанням інфографіки та світлин для 
полегшення сприйняття матеріалу нашими читачами. Кожен випуск буде особливим 
завдяки «Темі номера», яка червоною ниткою проходитиме крізь більшість його матеріалів. 

Думаючи про майбутнє, не треба забувати про минуле. У цьому випуску «ІМРulse» 
ми згадаємо про найбільш значущі та цікаві факти, події та результати роботи колективу 
Інституту у 2014 році. 

 
(www.mdi.org.ua)
(facebook.com/mdiorgua)

, 
. 

читацька аудиторія стає все більш різноманітною.

Читаймося!
З щирою повагою та найкращими побажаннями,
проектна команда Інституту місцевого розвитку
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У НОМЕРІ:

2 ПРОЕКТИ ІНСТИТУТУ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ У 2014 РОЦІ

1 ТЕМА НОМЕРА, ЦИФРА НОМЕРА

ПРОЕКТ USAID «МУНІЦИПАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ»7

3 ПРОЕКТ USAID «МІСЦЕВІ АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ: М.МИРГОРОД»

ПРОЕКТ ДТЕК «НОВА ГЕНЕРАЦІЯ»11

ПРОЕКТ ДТЕК «ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ШКОЛИ. ДРУГА ХВИЛЯ»14

ПРОЕКТИ ІНСТИТУТУ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ У 2014 РОЦІ:

Проект USAID 
«Муніципальна 
енергетична реформа 
в Україні»

17
40

 міст-партнерів Проекту 
Понад  фахівців – команда 
Проекту  

Проект Habitat for 
Humanity Armenia  
«Зміцнення участі 
громадських ініціатив 
в управлінні ОСББ у 
Вірменії» 

6
2
 країн-партнерів Проекту 
 фахівці – команда Проекту  

Проект ДТЕК «Енергоефективні 
школи. Друга хвиля»

22

55
2300

37500
15

 населених пункти діяльності компанії ДТЕК – 
партнери Проекту 

ЗНЗ-учасників
 учнів пілотних класів

Понад  учасників (учні, батьки, вчителі)
Понад   фахівців – команда Проекту

 

 

Проект ДТЕК «Енергоефективні 
школи. Третя хвиля»

 

 
  

14

50
20

населених пунктів діяльності компанії ДТЕК – 
партнерів Проекту 

ЗНЗ-учасників
Понад фахівців – команда Проекту

Проект ДТЕК «Нова генерація»

3
12

300
15

 міста-партнери  Проекту
ЗНЗ-учасників 

Понад  учнів-учасників
 фахівців – команда Проекту

 

Проект ДТЕК «Енергоефективний 
Вечірній Київ»

Київ – партнер Проекту 
Близько  мешканців  пілотного мікрорайону
Понад  фахівців – команда Проекту

70 000
10

2

10
ПРОЕКТ HABITAT FOR HUMANITY ARMENIA «ЗМІЦНЕННЯ УЧАСТІ 
ГРОМАДСЬКИХ ІНІЦІАТИВ В УПРАВЛІННІ ОСББ У ВІРМЕНІЇ»

ПРОЕКТ ДТЕК «ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ШКОЛИ. ТРЕТЯ ХВИЛЯ»16

17

Проект USAID «Місцеві 
альтернативні джерела 
енергії: м. Миргород»

5
0,5

25

 міст-партнерів Проекту 
 млн грн – співфінансування 

Полтавською ОДА та 
Миргородською  міською радою.
Близько  фахівців – команда 
Проекту

19 РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ «IMPulse», КОНТАКТИ

19 ПІСЛЯМОВА

http://www.mdi.org.ua/
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ПРОЕКТ USAID «МІСЦЕВІ АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ: М. МИРГОРОД»

 ІНСТИТУТ

МІСЦЕВОГО

РОЗВИТКУ

Назва проекту                Учасники                                                 Очікувані та отримані результати

Місцеві альтернативні 
джерела енергії: 
м. Миргород», 
2013 – 2015  рр.

Керівники  Проекту 
від USAID 
Марія Гарастовська, 
Андрій Нестеренко 
Керівник Проекту 
Руслан Тормосов

5 міст-
партнерів:
Миргород,
Полтава,
Лубни,
Велика 
Багачка,
Карлівка

1. Покращення правової та регуляторної бази для реалізації проектів із 
використанням біомаси у Миргородському районі.
2. Створення інфраструктури для збирання, переробки та зберігання біомаси.
3. Організація виробництва енергії із біомаси у Миргороді.
4. Створення умов для виробництва біомаси в рамках державно-приватного 
партнерства в регіоні.
5. Реалізація пілотного проекту з реконструкції газової котельні у м. Миргороді: 
заміна 5 застарілих газових котлів трьома новими сучасними, встановлення 
біокотла на соломі.
6. Підвищення рівня обізнаності громадськості з ключових питань використання 
відновлювальних та альтернативних джерел енергії  шляхом проведення 
активної та адресної  інформаційної кампанії.

Докладніше про Проект USAID «Місцеві альтернативні джерела енергії: м. Миргород» на сайті Інституту місцевого 
розвитку: http://www.mdi.org.ua/460

ВИБІР ПІЛОТНОГО ОБ'ЄКТУ. ТУТ ВПРОВАДЖУЄМО ПРОЕКТ!

ЗУСТРІЧ ІЗ АГРОВИРОБНИКАМИ. НА ПОРЯДКУ ДЕННОМУ – СОЛОМА  

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЗВІТУ. ЕКСПЕРТНИЙ АНАЛІЗ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

ТЕЛЕФОРУМ ЩОДО ПРОБЛЕМ ВИКОРИСТАННЯ ТРАДИЦІЙНИХ ТА АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ У 
ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЦІ МІСТ. ВИВАЖЕНИЙ ДІАЛОГ У ПРЯМОМУ ЕФІРІ

5 лютого 2014 р. керівник Проекту Руслан Тормосов взяв участь у засіданні Обласної 
координаційної ради з моніторингу впровадження проекту USAID «Місцеві альтернативні 
джерела енергії: м. Миргород» у Полтавській області. Члени Обласної координаційної ради 
погодили вибір місця впровадження пілотного проекту. Пілотним об'єктом стала котельня за 
адресою м. Миргород, пров. Спартаківський, 8 (запам'ятайте цю адресу! Ми згадуватимемо 
її ще не раз). Котельня забезпечує теплом 8 житлових багатоквартирних будинків, школу, 
дитячий садок та одного комерційного споживача. 

спеціалісти Проекту Руслан Тормосов, Тетяна Андрієнко, Тетяна Міцкан та Олексій Верба зустрілися з 
представниками п'яти сільгосппідприємств Миргородського району. Метою цих зустрічей було обговорення попередньої вартості та 
обсягів соломи, яку фермери готові постачати для біокотла пілотної котельні, а також технічних можливостей сільгоспвиробників щодо 
збирання та транспортування соломи. Розглядалися потенційні транспортні маршрути від полів до споруд тимчасового зберігання і від 
останніх до оперативного складу пілотної котельні. Крім того, фахівці обговорили важливі для використання у пілотному проекті хімічні 
та фізичні якості біопалива. Підсумком зустрічі стало підписання меморандуму на постачання соломи для пілотної котельні. За 
потреби проекту у 1,5 тис. тонн соломи виробники можуть забезпечувати до 5 тис. тонн. 

11 червня 2014 р. у прямому ефірі Полтавської ОДТРК «Лтава» відбувся 
телевізійний форум із обговорення можливості та доцільності впровадження 
альтернативної енергетики у комунальні системи теплопостачання. На 
початку телефоруму глядачі та експерти в студії побачили результати вуличного 
опитування жителів щодо можливості використання для отримання тепла 
альтернативних джерел енергії і, зокрема, біомаси. Несподіванок не було: рівень 
обізнаності пересічних полтавців з цієї актуальної теми виявився вкрай низьким. 

27 лютого 

2

2014 р. 

9 травня 2014 р. під час Європейсько-Українського Енергетичного Дня, однієї з найактуальніших і 
найвпливовіших подій року, присвяченого українському ринку відновлювальних джерел енергії та 
енергоефективності, спеціаліст Проекту USAID «Місцеві альтернативні джерела енергії: 
м. Миргород» Альона Бабак презентувала звіт «Виробництво теплової енергії із біомаси: 
аналіз законодавства, регуляторних аспектів і податкової політики та рекомендації щодо 
необхідних змін у чинному законодавстві та для сприяння впровадженню пілотного проекту 
в м. Миргород» (автори: Наталія Алексєєва, Альона Бабак, Анатолій Колієнко, Дмитро Левицький, 
Олена Нич, Ольга Стогнушенко; упорядник Олена Руденко). Цей звіт можна розглядати як  
настанову до дій для тих, хто має наміри реалізовувати біопроекти.

Проведені заходи:

3

Місцеві альтернативні джерела енергії: м. Миргород

http://www.mdi.org.ua/460


Під час форуму експерти Проекту (Руслан Тормосов, Георгій Гелетуха, Олена Чернікова) та Миргородський міський голова Сергій 
Соломаха обговорили три підходи до майбутнього розвитку комунальної теплоенергетики: 1) використання в якості палива 
виключно природного газу, навіть якщо його доведеться купувати за кордоном; 2) максимальне використання біомаси за повної 
відмови від імпортованого газу; 3) комбіноване використання природного газу та біомаси із поступовим збільшенням її частки. 
Телеглядачі мали змогу почути обґрунтування переваг та недоліків кожного із запропонованих підходів, поставити запитання 
експертам, а також у телефонному режимі зробити свій вибір. За підсумками телефоруму, 76% голосів отримали другий та третій 
підхід, тобто більшість телеглядачів надали «зелене світло» використанню біомаси в системі міського теплопостачання 
Полтавщини.

17 червня 2014 р. в інформаційному агентстві «Новини Полтавщини» відбувся брифінг для представників ЗМІ «Полтавщина 
першою з українських регіонів опалюватиме житлові будинки за допомогою альтернативної енергетики». На запитання 
журналістів відповідали фахівці Проекту Руслан Тормосов та Олексій Верба, Миргородський міський голова Сергій Соломаха та 
представник місцевої компанії-субпідрядника – ПП «Енергобуд» Станіслав Борщов. Захід став однією з подій у системному процесі 
роботи Проекту із журналістами для підвищення рівня їхньої обізнаності у питаннях альтернативної енергетики та місцевих 
відновлювальних джерел енергії. 

СПІВФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ ПРОЕКТУ ПОЛТАВЩИНОЮ ТА МИРГОРОДОМ 

БРИФІНГ ДЛЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ЗМІ. ЗАЦІКАВИТИ ЖУРНАЛІСТІВ АЛЬТЕРНАТИВНОЮ ЕНЕРГЕТИКОЮ

ВІДКРИТТЯ РЕСУРСНО-ЛОГІСТИЧНОГО ЦЕНТРУ З РОЗВИТКУ БІОЕНЕРГЕТИКИ У МИРГОРОДІ

ТРЕНІНГ ДЛЯ ЖУРНАЛІСТІВ ПОЛТАВЩИНИ. ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ ТА НАПИШИ КРАЩЕ ПРО АЛЬТЕРНАТИВНУ ЕНЕРГЕТИКУ! 

12-13 червня 2014 р. керівники Проекту від USAID Марія Гарастовська та Андрій Нестеренко і від ІМР – Руслан Тормосов здійснили 
робочі візити до Полтави та Миргорода, де взяли участь у низці зустрічей із зацікавленими сторонами. В результаті Проект отримав 
фінансову підтримку від місцевих партнерів – Полтавської обласної державної адміністрації (300 тис. грн) та Миргородської міської 
ради (200 тис. грн). Відповідні рішення були підтримані на засіданнях депутатів обласної та міської рад  27 червня. 

10 вересня 2014 р. у Миргороді відбулося урочисте відкриття Ресурсно-логістичного центру з розвитку біоенергетики Миргородської 
міської ради (далі – РЛЦ). У відкритті взяли участь: директор відділу економічного зростання USAID Стівен Гоньє (на фото); керівник 
Проекту USAID «Місцеві альтернативні джерела енергії: м. Миргород», виконавчий директор ВБО «ІМР» 
Руслан Тормосов; представники Полтавської обласної державної адміністрації; Миргородської міської 
ради, комунальних підприємств, місцевих громад Полтавщини та журналісти.
Створення РЛЦ стало одним із найважливіших досягнень Проекту USAID «Місцеві альтернативні джерела 
енергії: м. Миргород». У Миргороді планується започаткувати новий вид господарської діяльності – 
постачання біомаси для використання в якості палива в міських системах теплопостачання. Сільські 
громади та районні міста області, з огляду на позитивний  приклад Миргородського району, зможуть 
забезпечити сталий  перехід на місцеві види палива замість використання природного газу. РЛЦ виступить 
координатором взаємодії усіх залучених до Проекту сторін: підприємств теплопостачання, агровиробників-
постачальників біомаси, потенційних інвесторів, виробників спеціального устаткування і техніки, 
державних інституцій різних рівнів – міської, районної, обласної адміністрацій та громадськості регіону. 
Здійснення функцій та реалізацію повноважень РЛЦ покладено на відділ муніципальних ініціатив, 
інвестицій та енергоменеджменту Миргородської міськради.

11-12 вересня 2014 р. у Полтаві відбувся дводенний семінар-тренінг для журналістів Полтавської області 
«Енергоефективність та альтернативна енергетика у ЗМІ». Головними завданнями семінару-
трен ін г у  були :  і нформування  
журналістів щодо ключових аспектів 
реалізації та перебігу Проекту USAID 
«Місцеві альтернативні джерела 
енергії: м. Миргород»; донесення 
н е о б х і д н о с т і  в п р о в а д ж е н н я  
біоенергетичних проектів в Україні; 
підвищення обізнаності журналістів у 
п и т а н н я х ,  п о в ' я з а н и х  і з  

альтернативною енергетикою; покращення їхніх професійних навичок. 
Семінар провели експерти ІМР Руслан Тормосов, Анатолій Колієнко, 
Семен Драгнєв, Олена Чернікова, Степан Маков'як, Кадрія Сафіуліна, 
Марія Помазан та Дар'я Коляда. Аби оцінити ефективність заходу, 
організатори провели тестування учасників на початку та наприкінці 
семінару. Кількість журналістів, що правильно відповіли на ключові 
запитання за основними темами під кінець семінару, зросла у кілька разів. 
Серед учасників заходу оголошено конкурс на кращу публікацію з питань 
впровадження альтернативної енергетики, підсумки якого будуть підбиті у 
2015 р. 

Четверо спеціалістів Проекту USAID «Місцеві альтернативні джерела енергії: м. Миргород» Руслан Тормосов, Анатолій Колієнко, 
Олексій Верба та Семен Драгнєв взяли участь у Десятій міжнародній конференції «Енергія з біомаси». Захід, організований 
Біоенергетичною асоціацією України, Інститутом технічної теплофізики НАН України та науково-технічним центром «Біомаса», 
відбувся 23-24 вересня 2014 р. у Києві.

ДЕСЯТА МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЕНЕРГІЯ З БІОМАСИ» 
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У роботі конференції взяли участь 180 фахівців, із них 25 – із зарубіжжя (Нідерланди, Словаччина, Німеччина, Фінляндія, Литва, Латвія, 
США). Тематика конференції охоплювала широкий спектр питань, пов'язаних із енергетичним використанням біомаси. Керівник 
Проекту «Місцеві альтернативні джерела енергії: м. Миргород» Руслан Тормосов був модератором панельної дискусії «Виробництво 
теплової та електричної енергії із твердої біомаси» і на прикладі Проекту доповів про економічні проблеми та перспективи 
впровадження заходів із заміщення природного газу місцевою біомасою у комунальній теплоенергетиці. Інші фахівці розповіли 
слухачам про особливості розроблення технічних проектів котелень на біомасі в системах централізованого теплопостачання; 
обґрунтування функціональних логістичних схем із забезпечення біопаливом потреб комунальної енергетики.

5 листопада 2014 р. у Києві в рамках VI Міжнародного інвестиційного бізнес-форуму з питань енергоефективності та відновлюваної 
енергетики відбулося роуд-шоу «Енергоефективні проекти». У рамках роуд-шоу обговорювали енергоефективні проекти, які 
впроваджуються за підтримки іноземних партнерів в Україні, розглядали альтернативні методи утеплення та устаткування для 
заощадження котельного палива. У форумі взяв участь спеціаліст ІМР Семен Драгнєв. Він розповів учасникам про Проект USAID 
«Місцеві альтернативні джерела енергії: м. Миргород» та його проміжні результати. 

17 грудня 2014 р. у Полтаві спеціалісти Проекту Руслан Тормосов, Степан Маков'як, Олексій Верба та Семен Драгнєв провели 

засідання Круглого столу «Створення ринкових умов для залучення приватних інвестицій у проекти заміщення природного 
газу альтернативними та відновлювальними джерелами енергії на основі державно-приватного партнерства». Круглий стіл 
став майданчиком із обміну досвідом для приватних інвесторів, працівників кредитно-фінансових установ, представників органів 
державної влади, місцевого самоврядування, експертів, представників комунальних і комерційних підприємств, зацікавлених у 
реалізації проектів у сфері виробництва та постачання теплової енергії із біомаси. Захід дав можливість усім учасникам не лише 
продемонструвати готовність до співпраці в рамках державно-приватного партнерства, але й зробити конкретні кроки для реалізації 
спільних проектів із «зеленої» енергетики. 

3-7 листопада 2014 р. керівник Проекту USAID «Місцеві альтернативні джерела енергії: 
м. Миргород» Руслан Тормосов взяв участь у технічній екскурсії на біоенергетичні об'єкти м. 
Гнушта (Словаччина) та м. Тшебіч (Чехія), яку організувала Біоенергетична асоціація України 
спільно зі Словацькою професійною енергетичною групою Intech Slovakia, s. r. o. та найбільшим 
чеським виробником котлів на біомасі компанією TTS. Відвідані міста – це той зразок, до якого 
треба прагнути Україні, щоб забезпечити свою енергетичну безпеку. У 2001 році в Тшебічі, а в 
Гнушті навіть у 2007 р., вся теплова енергія для потреб централізованого опалення для 
промислових підприємств і бюджетних організацій, вироблялася на газових котельнях, як і в 
містах України. У 2013 році 98,5% усієї теплової енергії в Гнушті та 86,8% в Тшебічі вироблялося 
з біомаси, при цьому Тшебіч за розміром цілком порівняний з українським Миргородом. 
Враховуючи специфіку Проекту USAID «Місцеві альтернативні джерела енергії: м. Миргород», у 
першу чергу об'єктом інтересу були котельні, де 
встановлені котли на соломі і створена 
інфраструктура для її зберігання і підготовки до 
спалювання. За словами директора компанії TTS, 
солома в якості палива обходиться дешевше, ніж 
тріска і деревні відходи, тому він бачить в умовах 

України велике майбутнє саме для цього виду біомаси. Зберігається вона на спеціальних 
критих складах. Перевірка на вологість показала, що в таких умовах зберігання 
досягається вологість менше 8,5%, що є дуже хорошим показником. Варто наголосити: у 
м. Тшебіч один із найнижчих тарифів в Чехії. Він становить близько 1220 грн/Гкал. При 
цьому компанія ТТS Energy термомодернізувала всі житлові будівлі, проклала нові мережі 
і окупила свої вкладення за 7 років.

Підготовлені документи:

В рамках виконання Проекту USAID «Місцеві альтернативні джерела енергії: м. Миргород» команда ключових спеціалістів ІМР 
підготувала звіт «Виробництво теплової енергії із біомаси: аналіз законодавства, регуляторних аспектів і податкової політики 
та рекомендації щодо необхідних змін у чинному законодавстві та для сприяння впровадженню пілотного проекту в 
м. Миргород». Він корисний для тих, хто має намір здійснювати діяльність із виробництва теплової енергії з біомаси, інвестувати у 
біоенергетичні проекти, ухвалювати рішення щодо будівництва та експлуатації об'єктів біоенергетики тощо. Головна особливість 
цього звіту – його практична спрямованість. Він містить докладний опис кроків зі втілення у життя біоенергетичних проектів від задуму 
до імплементації. 
Більше про звіт можна прочитати за посиланням: 

Фахівці Проекту підготували звіт «Дослідження, розробка рекомендацій та алгоритму дій суб'єктів господарювання, які мають 
намір реалізувати проекти з виробництва теплової та електричної енергії (з використанням «зеленого» тарифу) з біомаси».

МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС-ФОРУМ

КРУГЛИЙ СТІЛ. ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО У ПРОЕКТАХ З АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ. ДЕРЖАВА ТА 
БІЗНЕС – ДО УСПІХУ РАЗОМ! 

РОБОЧА ПОЇЗДКА ДО ЧЕХІЇ ТА СЛОВАЧЧИНИ. ПЕРЕЙНЯТИ ТА ЗАСТОСУВАТИ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

ЗВІТ ЩОДО ВИРОБНИЦТВА ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ІЗ БІОМАСИ

ЗВІТ ЩОДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ «ЗЕЛЕНОГО» ТАРИФУ

http://www.mdi.org.ua/583 
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Метою цього дослідження є розробка життєздатних рішень для використання місцевих альтернативних джерел енергії (біомаси), які у 
подальшому можуть бути запроваджені у Миргородському районі Полтавської області у відповідності до ринкових та екологічних 
вимог. Адже, незважаючи на те, що в Україні встановлений механізм запровадження «зеленого» тарифу, стимулювання використання 
альтернативних джерел енергії все ще залишається недостатнім. Звіт містить огляд міжнародного досвіду використання «зеленого» 
тарифу, аналіз законодавства з питань використання «зеленого» тарифу для когенерації та котлів на біомасі, рекомендації для 
покращення ситуації зі стимулюванням реалізації проектів на біомасі тощо.

Серед низки завдань Проекту є започаткування системного підходу до сталого переходу 
на місцеві види палива і заміщення природного газу альтернативними та 
відновлювальними джерелами енергії. Необхідною умовою для такого переходу є 
залучення приватних інвесторів. Міжнародний досвід доводить: найефективнішим 
інструментом залучення коштів у сферу заміщення природного газу альтернативними та 
відновлювальними джерелами енергії є державно-приватне партнерство.  Фахівці 
Проекту провели оцінку всіх наявних в Україні моделей, варіантів та форм залучення 
представників бізнесу до реалізації біопаливних проектів. Аналізу були піддані й ризики 
та варіанти їх розподілу між партнерами. Крім того, були визначені необхідні умови для 
такого партнерства під час реалізації біопаливних проектів. Оцінка показала, що для 
залучення приватного сектору як для модернізації/реконструкції наявних об'єктів у сфері 
теплопостачання на основі біопаливних технологій, так і для будівництва нових об'єктів, 
що використовуватимуть біопаливо, доцільно застосовувати концесійну модель на базі 

спеціального законодавства. 
Спеціалістами підготовлений покроковий сценарій залучення представників приватного сектору до реалізації біопаливних проектів. 
Крім того, фахівці описали необхідні умови для публічно-приватного партнерства, а також визначили перелік документів, що необхідно 
розробити для реалізації проектів за вищезгаданою моделлю. Експерти дійшли висновку, що концесія сприятиме реальному 
залученню приватного капіталу до впровадження біопаливних проектів і реалізації основних завдань Проекту USAID «Місцеві 
альтернативні джерела енергії: м. Миргород».

Одним із ключових завдань Проекту USAID «Місцеві альтернативні джерела енергії: м. Миргород» є розвиток біоенергетики в 
Полтавській області та скорочення споживання природного газу за рахунок використання в комунальній теплоенергетиці місцевих 
видів твердого біопалива. Фахівці Проекту Олексій Верба, Тетяна Андрієнко та залучений спеціаліст Сергій Скляренко провели збір 
інформації щодо систем теплопостачання у містах регіону. На основі цієї інформації склали звіт «Аналіз централізованих систем 
теплопостачання міст Полтавської області». В результаті проведеної роботи визначений загальний обсяг споживання природного 
газу, співвідношення категорій підключених теплових споживачів, тарифи на відпуск теплової енергії та на споживання природного 
газу й інші показники. У цьому звіті сформовано загальне уявлення про ситуацію на теплопостачальних господарствах Полтавщини. У 
ньому проведений докладний аналіз трьох обласних комунальних виробничих підприємств теплового господарства, що погодились на 
участь у Проекті. Відтак до Проекту долучається не тільки Миргород, а й інші міста: Лубни, Полтава, Карлівка та Велика Багачка.

ОЦІНКА МОДЕЛЕЙ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

АНАЛІЗ ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ МІСТ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П'ЯТЬ БРОШУР ІЗ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ 

Видані інформаційні матеріали:

Як результат втілення комунікаційної стратегії Проекту USAID «Місцеві 
альтернативні джерела енергії: м. Миргород» Інститутом видані інформаційні 
брошури (на фото): «Альтернатива природному газу: біомаса як джерело 
енергії», «Біопаливо з біомаси: проблеми та перспективи», «Альтернативні 
джерела енергії та довкілля», «Економічні аспекти використання 
альтернативних джерел енергії у комунальній теплоенергетиці», «Що має знати 
«четверта влада», висвітлюючи проблемні питання біоенергетики» для різних 
цільових аудиторій. Брошури  відкривають читачам світ АДЕ, екологічні, технічні 
та економічні аспекти використання  біомаси  та біопалива, 

 Брошури розробили фахівці ІМР Анатолій Колієнко, 
Дар'я Коляда та Кадрія Сафіуліна.
http://www.mdi.org.ua/43.
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Можливі форми залучення приватного сектору

Форми участі приватного
партнера

Спільна діяльністьКонцесія

Оренда Управління

Створення
спільного

підприємства

Зараз відбувається перший етап реконструкції пілотної котельні Проекту USAID «Місцеві альтернативні джерела енергії: 
м. Миргород»: застаріле газове обладнання замінюють на сучасне. 
Міська влада Миргорода виділила земельну ділянку на території КП «Спецкомунтранс», на якій буде споруджений центральний склад 
для зберігання 2 тис. тонн соломи, що використовуватиметься пілотною котельнею.
Розпочата розробка проектно-кошторисної документації для будівництва складу соломи, яка забезпечуватиме потреби пілотної 
котельні у біопаливі.
У рамках Проекту ІМР планує закупити обладнення, необхідне для для створення інфраструктури для безперебійного забезпечення 
твердим біопаливом пілотної біокотельні: телескопічний навантажувач, автомобіль-тягач із напівпричепом, щоб перевозити тюковану 
солому, та водогрійний біокотел, який працює на подрібненій соломі (основний вид палива) і трісці (резервний вид палива).
Проект USAID «Місцеві альтернативні джерела енергії: м. Миргород» виконав закупівлю 150 тонн пелет, щоб пілотна котельня могла 
працювати до повного запуску інфраструктурного ланцюга.

Проект триває:

http://www.mdi.org.ua/43


ПРОЕКТ USAID «МУНІЦИПАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ»

 

Назва проекту                           Учасники                                      Очікувані та отримані результати

Проект USAID «Муніципальна 
енергетична реформа в 
Україні», 
2014 – 2017 рр.

Керівник Проекту від USAID 
Біл Такер
Заступник керівника 
Проекту від USAID
Андрій Міцкан
Керівник Проекту від ІМР  
Ольга Романюк 

17 міст-партнерів:
Вінниця,  
Дніпропетровськ, 
Запоріжжя,  Івано-
Франківськ,  Кам'янець-
Подільський,  Київ, 
Краматорськ,  Кривий Ріг,  
Луцьк, Львів, Павлоград, 
Рівне,  Суми,  Тернопіль,  
Хмельницький,  Херсон,  
Чернігів 

1. Удосконалення енергетичної політики  на  національному та  
місцевому рівнях.
2. Розробка Планів дій зі сталого енергетичного розвитку міст.
3. Підвищення енергоефективності, зниження 
енергоспоживання, зменшення викидів CO .
4. Збільшення інвестицій в енергетичний сектор.
5. Створення Регіональних ресурсних центрів чистої енергії 
для підтримки сталості  результатів Проекту.
6. Підвищення обізнаності населення з питань 
енергоефективності, чистої енергії, тарифів та соціального 
захисту завдяки проведенню масштабної інформаційної 
кампанії. 

Докладніше про Проект USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» на сайті Проекту:  
та на сайті Інституту місцевого розвитку:  

http://www.merp.org.ua
http://www.mdi.org.ua/603

Проведені заходи:

СЕМІНАРИ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ БАНКУ ЛЬВІВ. КРЕДИТУВАТИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ОСББ!

СЕМІНАРИ ДЛЯ МОДЕРАТОРІВ ФОКУСНИХ ГРУП. ЯК ДОСЛІДИТИ ГРОМАДСЬКУ ДУМКУ?

СЕМІНАРИ ЩОДО НОВИХ МЕХАНІЗМІВ СОЦЗАХИСТУ. ДЕРЖАВА – ЛЮДЯМ!

СЕМІНАР ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОГО РЕГУЛЯТОРА. ЯК ОЦІНИТИ ЯКІСТЬ ПОСЛУГ? 

10 квітня 2014 р. спеціалісти ІМР Альона Бабак, Дмитро Левицький, Вікторія Погорєлова та Ігор Слободенюк провели семінар для 
працівників Банку Львів «Правові та фінансові питання функціонування ОСББ». Участь у заході взяли дев'ять представників 
головного офісу банку, які були безпосередньо залучені до підготовки програми кредитування ОСББ для підвищення 
енергоефективності з використанням кредитних гарантій Установи кредитування розвитку (DCA). Це юристи, фахівці з оцінки 
кредитування, керівники підрозділів із корпоративного бізнесу та мікрокредитування. Учасники семінару високо оцінили допомогу 
Проекту та практичну корисність отриманої інформації. Ще один подібний семінар проведений 19 вересня  2014 р. У ньому взяли 
участь 14 представників усіх регіональних офісів банку. 

14-15 травня 2014 р. у Вінниці, а потім упродовж червня-липня  в інших  4 містах-партнерах 
першого етапу Проекту МЕР, відбулася серія дводенних семінарів для модераторів 
фокусних груп «Вивчення громадської думки методом фокусних груп: теорія, 
методологія, практика». Спеціалісти Проекту Віра Ілляш та Кадрія Сафіуліна навчали 
сформовані з представників міської влади, комунальних підприємств та громадськості 
команди модераторів (15-20 осіб) основним методам соціологічних досліджень, розглядали 
їх переваги та недоліки, особливості застосування, наводили приклади з власного досвіду. 
Основну увагу приділили методу фокус-груп. Учасники семінару опрацьовували практичні 
навички модераторів шляхом проведення модельної фокусної групи. Загалом у 5 семінарах 
взяли участь 88 осіб. 

У 2014 році Уряд України ухвалив низку важливих рішень щодо підвищення ефективності соціального захисту споживачів житлово-
комунальних послуг. Серед них – постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 року №83 «Про посилення соціального захисту 
населення в умовах підвищення цін і тарифів на комунальні послуги». Для ефективного впровадження нових механізмів соціального 
захисту споживачів житлово-комунальних послуг 4 червня 2014 р. у Києві спеціаліст Інституту місцевого розвитку Антон Левицький та 
представники Мінсоцполітики України за сприяння Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) провели семінар із питань 
впровадження соціальних нормативів для надання пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та нових 
механізмів надання населенню житлових субсидій та компенсацій. У заході взяли участь провідні фахівці обласних органів 
соціального захисту населення, працівники Міністерства соціальної політики України, Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, 
Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері комунальних послуг. Ще один семінар із цієї тематики проведений 
2 вересня 2014 р.

18 червня 2014 р. у рамках проекту МЕР спеціалісти ІМР Альона Бабак, Кадрія Сафіуліна, Володимир Саріогло та Марина Огай 
провели семінар «Дослідження якості комунальних послуг: методи, інструменти, практика» для працівників Національної 
комісії, що здійснює регулювання у сфері комунальних послуг.

СТАРТ.  Для Інституту місцевого розвитку активна робота за Проектом USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» (МЕР)
розпочалася 1 січня 2014 р. Проект триватиме до 2017 р.
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Під час заходу йшлося про  традиційні й інноваційні методи та інструменти, які застосовуються для оцінювання та моніторингу якості 
послуг, головні показники оцінювання,  досвід дослідження якості комунальних послуг. 

23 липня 2014 р. фахівець ІМР Антон Левицький спільно із Мінсоцполітики України провів семінар 
«Порядок призначення і надання населенню компенсації додаткових витрат на оплату 
комунальних послуг в умовах підвищення цін і тарифів на послуги».

СЕМІНАРИ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ УПРАВЛІНЬ СОЦЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ. ЗАПРОВАДЖЕНО ВПЕРШЕ!  

ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ. ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ – БУТИ!

КРУГЛИЙ СТІЛ ІЗ РОЗРОБКИ ПРОЕКТІВ ІЗ ЗАМІЩЕННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ І ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ. 
АЛЬТЕРНАТИВА ГАЗУ Є!

СЕМІНАР ЩОДО ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗА ЛІЦЕНЗОВАНИМИ І НЕЛІЦЕНЗОВАНИМИ ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ

СЕМІНАРИ ДЛЯ ЖУРНАЛІСТІВ.  «ЧЕТВЕРТА ВЛАДА» ЗА ЧИСТУ ЕНЕРГІЮ!

КОНСУЛЬТАЦІЇ ІЗ ПІЛОТНИМИ МІСТАМИ ДЛЯ ВТІЛЕННЯ ПЛАНІВ ДІЙ ЗІ СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ. ЧЕРНІГІВ ТА 
ВІННИЦЯ

 Семінар організували для 
ознайомлення працівників місцевих управлінь соцзахисту населення з новою формою соціальної 
допомоги, яка вперше запроваджується в Україні – компенсацією населенню додаткових витрат на 
оплату комунальних послуг, та з метою навчання спеціалістів управлінь соцзахисту механізмам 
запровадження змін на практиці. У  заході взяли участь представники всіх місцевих (міських та 
районних) управлінь соціального захисту населення Київської, Чернігівської, Черкаської, 
Житомирської областей та м. Києва – загалом 748 учасників. Цей семінар став першим із серії спеціалізованих семінарів, які протягом 
липня-серпня відбулися ще у 6 містах України.

24 серпня 2014 р. у Львові гостювало «Містечко USAID», де Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) презентувало свої 
проекти та головні напрями роботи. Інститут місцевого розвитку на заході представляв Ігор Слободенюк. Він надавав гостям Містечка 
професійні консультації щодо заходів, які дозволяють заощаджувати теплову та електричну енергію в оселях. «Містечко USAID» за 
участю представників Проекту МЕР також відвідало м. Дніпропетровськ.

28 серпня 2014 р. у Вінниці відбувся круглий стіл: «Заміщення природного газу на альтернативні та відновлювальні джерела 
енергії: розробка інвестиційних проектів і залучення інвестицій».  
У заході взяла участь команда спеціалістів Інституту місцевого розвитку: Руслан 
Тормосов, Степан Маков'як, Семен Драгнєв, Олексій Верба та Олена Нич. Під 
час засідання обговорили техніко-економічні аспекти впровадження проектів із 
заміщення природного газу біомасою в комунальній теплоенергетиці та можливі 
джерела фінансування проектів із заміщення природного газу альтернативними 
(АДЕ) та відновлюваними (ВДЕ) джерелами енергії. Під час засідання був 
представлений комплексний план заходів Уряду щодо заміщення газу іншими 
видами палива, розглянуті законодавчі ініціативи з підтримки біопаливних 
проектів. Таким чином, захід актуалізував нагальну потребу в обговоренні та 
популяризації як на місцевому, так і на національному рівнях різноманітних 
варіантів упровадження інвестиційних проектів із заміщення природного газу АДЕ та ВДЕ для зміцнення енергетичної незалежності 
країни та покращення стану довкілля.

2-3 жовтня 2014 р. фахівці ІМР Надія Лисенко, Наталія Алексєєва, Олена Нич та Анна Кузуб провели спеціалізований семінар 
«Обговорення єдиних методичних підходів до ведення бухгалтерського обліку за ліцензованими і неліцензованими видами 
діяльності з урахуванням галузевих особливостей діяльності ліцензіатів у сфері теплопостачання» для спеціалістів 
фінансово-економічних служб теплопостачальних підприємств 14 міст-партнерів Проекту МЕР. Учасникам представили результати 
виконаного ІМР аналізу звітності, яку ліцензіати подають Національному регулятору. Крім цього, було влаштоване обговорення 
спірних питань практики, обмін досвідом щодо обліку і звітності тощо.

29 жовтня 2014 р. у Херсоні спеціалісти Проекту МЕР Віра Ілляш, Кадрія Сафіуліна, 
Анатолій Колієнко, Олена Нич, Євген Нікітін та Олександр Ніколаєнко провели перший 
семінар «Енергоефективність та альтернативні джерела енергії у ЗМІ» для журналістів міста 
та області. Він розпочав цикл однойменних семінарів для журналістів, які були пізніше 
проведені у Вінниці, Чернігові, Києві, Івано-Франківську, Запоріжжі та Дніпропетровську. 
Журналістів інформували про актуальні питання підвищення енергоефективності в 
будинках, розробку та впровадження у містах Планів дій зі сталого енергетичного розвитку, 
механізми формування та причини під

м у 7 семінарах Проекту взяли участь 118 представників ЗМІ з 
різних куточків України. 

Спеціалісти ІМР Руслан Тормосов, Степан Маков'як, Анатолій Колієнко, Наталія Алексєєва, Олена Нич та Анна Кузуб провели 
консультації 29 вересня у Чернігові та 2-3 жовтня 2014 р. у Вінниці з представниками робочих груп із розробки Плану дій зі сталого 
енергетичного розвитку. Документ допоможе містам у реалізації масштабних інвестиційних проектів із підвищення 
енергоефективності та впровадження відновлювальних  і  альтернативних джерел енергії. 

вищення тарифів на комунальні послуги тощо. Крім 
того, представники ЗМІ ознайомились із результатами інформаційної кампанії Проекту та 
дослідження громадської думки щодо енергоефективності та впровадження джерел чистої 
енергії. У семінарах  у Києві, Івано-Франківську та Дніпропетровську участь взяв представник нафтогазової компанії «Бурізма» 
Олександр Горбуненко, який висвітлив питання енергетичного балансу держави та звернув увагу на роль приватного бізнесу у 
постачанні енергоресурсів для потреб української економіки. Загало
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РЕСУРСНИМ ЦЕНТРАМ ОСББ – БІЛЬШЕ ЗНАНЬ ПРО ЧИСТУ ЕНЕРГІЮ!

ФАКТ-ЛИСТИ. ЕФЕКТИВНЕ МІЖНАРОДНЕ ПАРТНЕРСТВО ДЛЯ ІНВЕСТИЦІЙ. 

ЗВІТ ІЗ ДОСЛІДЖЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ. ЩО ЗНАЮТЬ УКРАЇНЦІ ПРО ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ЧИСТУ ЕНЕРГІЮ? 

КОНКУРС ДЛЯ ЖУРНАЛІСТІВ

8-9 грудня 2014 р. у Києві фахівці ІМР Вікторія Погорєлова, Дмитро Левицький та Степан Маков'як провели робочу нараду 
«Розширення сфери функцій ресурсних центрів ОСББ щодо чистої енергії». У нараді взяли участь понад 40 осіб, які 

представляють дев'ять Ресурсних центрів ОСББ (Вінниця, 
Дніпропетровськ,  Запоріжжя, Кам'янець-Подільський,  Краматорськ, 
Луцьк, Львів, Херсон, Хмельницький); працівники органів місцевого 
самоврядування, банків, виробників устаткування та матеріалів, а також 
центральних органів виконавчої влади – Департаменту систем 
життєзабезпечення та житлової політики Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 
та Департаменту державного регулювання Державного Агентства з 
енергоефективності та енергозбереження України. 
Учасники зустрічі сфокусувалися на питаннях чистої енергії, скорочення 
викидів СО  та кращих практиках підвищення енергоефективності в 2

житлових будинках; обговорили напрямки партнерства між Ресурсними 
центрами ОСББ та асоціаціями виробників матеріалів і обладнання. Присутні поділилися досвідом залучення фінансування проектів у 
галузі енергоефективності, у тому числі з використанням спеціальних фінансових програм українських банків.  Представники 
Мінрегіону та Держенергоефективності ознайомили учасників із планами Уряду щодо державної підтримки підвищення 
енергоефективності у житловому секторі. Отримання Ресурсними центрами ОСББ нових знань щодо технічних, фінансових й 
організаційно-правових рішень у сфері використання чистої енергії та впровадження енергозберігаючих заходів дозволить створити 
необхідні умови для інформування населення і органів місцевого самоврядування у містах-партнерах Проекту.

Розроблені інформаційні матеріали:

Для підвищення обізнаності громадськості щодо досвіду участі міст у проектах міжнародної технічної допомоги спеціалісти ІМР Кадрія 
Сафіуліна та Дар'я Коляда в рамках Проекту МЕР підготували 6 факт-листів «Міжнародне партнерство для інвестицій». У них 
містяться перелік та короткий опис міжнародних проектів, які були успішно втілені або активно продовжуються завдяки співпраці 
іноземних донорів, представників місцевої влади та громад. Факт-листи написані для міст: Вінниця, Чернігів, Івано-Франківськ, 
Дніпропетровськ, Запоріжжя та Херсон. 

Підготовлені документи:

 
Аби виявити, що знають люди про джерела чистої енергії, чи розуміють 
важливість енергозбереження та заміщення природного газу 
альтернативними видами палива, чи усвідомлюють необхідність 
підвищення тарифів та чи готові вкладати кошти у підвищення 
енергоефективності своїх осель, протягом червня-серпня 2014 р. 
команди модераторів  5 пілотних міст Проекту МЕР (Вінниці, 
Дніпропетровська, Івано-Франківська, Запоріжжя та Чернігова) 
провели фокусні групи та анкетування їх учасників. У дослідженні взяли 
участь 236 осіб. На основі аналізу протоколів стенограм фокусних груп 
та анкет спеціалісти ІМР Кадрія Сафіуліна та Юлія Свєженцева 
підготували узагальнений звіт. У документі міститься докладний аналіз 
вихідного рівня обізнаності представників цільових груп громадськості 
щодо ключових проблем енергоефективності, енергозбереження та 
чистої енергії; досліджені «білі плями», хибні думки, омани в уявленнях 
та оцінках респондентів, у тому числі стосовно причин підвищення 
тарифів. Результати вивчення громадської думки використовуються  
для підвищення ефективності інформаційної кампанії Проекту.

Поект триває:

З метою підвищення інтересу журналістів до питань енергетичної безпеки країни, інформування представників місцевих громад про 
потенціал впровадження енергозберігаючих технологій на регіональному рівні Проект МЕР за спонсорської підтримки нафтогазової 
компанії «Бурізма» та організаційної допомоги Українського освітнього центру реформ оголосив «Конкурс на кращі опубліковані 
журналістські матеріали з питань енергоефективності, джерел альтернативної та чистої енергії, переваг ОСББ, тарифної 
реформи та забезпечення соціального захисту населення».
До участі в конкурсі запрошені журналісти семи областей України: Вінницької, Дніпропетровської, Запорізької, Івано-Франківської, 
Київської, Херсонської та Чернігівської. У конкурсі можуть брати участь медіа-матеріали, опубліковані в друкованих чи інтернет-ЗМІ 
або трансльовані в ефірі на телебаченні чи радіо в період з 1 грудня 2014 року по 31 березня 2015 року. Заявки на конкурс 
приймаються до 4 квітня 2015 року. Спеціалісти ІМР будуть рецензентами представлених на конкурс робіт.
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щоб зменшити енергозалежність України

щоб менше витрачати коштів на оплату
тепла, електроенергії, газу тощо

щоб зменшити кількість шкідливих
викидів у довкілля

щоб запобігти зміні клімату

інше

важко відповісти

Як Ви вважаєте, чому потрібно економити енергетичні та інші ресурси?
(можна відмітити кілька варіантів)



 

Назва проекту                   Країни-партнери                                      Очікувані та отримані результати

Проект Habitat for Humanity 
Armenia «Зміцнення участі 
громадських ініціатив 
в управлінні ОСББ 
у Вірменії», 
2014 р.

Вірменія 
Польща 
Чехія 
Словаччина 
Угорщина 
Україна

1. Вдосконалення законодавчого та політичного середовища для 
управління ОСББ.
2. Поліпшення реалізації житлових прав у секторі колективного 
управління житловим господарством за участю громадянського 
суспільства з використанням позитивних прикладів політичних і 
правових умов у державах Вишеградської групи (Польща, Чехія, 
Словаччина та Угорщина), а також в Україні.
3. Розробка наукоємної платформи та проведення роз'яснювальної 
роботи з метою вплинути на зміну політики у Вірменії.

Проведені заходи:

29-30 вересня 2014 р. організація Habitat for Humanity Armenia провела в Єревані 
дводенну конференцію, в якій взяли участь місцеві експерти із управління 
житловими будинками, а також спеціалісти з країн, які співпрацюють з 
Міжнародним Вишеградським Фондом (Польщі, Угорщини, Словаччини, Чехії), 
та України. Інститут місцевого розвитку на заході представляв консультант із 
юридичних питань Дмитро Левицький. Він презентував підготовлений ІМР у рамках 
Проекту розділ звіту «Зміцнення участі громадських ініціатив в управлінні ОСББ у 
Вірменії: застосування досвіду країн Вишеградської групи та України». Зокрема, 
Дмитро Левицький ознайомив присутніх із українським досвідом упровадження 
енергоефективних заходів об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків. 
Учасники конференції обговорили поточну ситуацію управління житлом у Вірменії і 
представили свій досвід роботи та кращі практики організації управління 
багатоквартирними будинками за участі громадських ініціатив, а також запропонували 
варіанти вирішення таких поширених проблем, як недосконалість національного 
законодавства,  труднощі із збором коштів для ремонту будівель, брак взаємної довіри та необхідних мотивацій до вкладання коштів 
жителями ОСББ у покращення спільного простору тощо. Порядок денний регіональної конференції передбачав створення наукоємної 
громадської платформи. У її основу покладений досвід країн Вишеградської групи та України. До того ж, учасники заходу опрацювали 
пропозиції до вдосконалення законодавства та політики, пов'язаної із управлінням багатоквартирними будинками у Вірменії.  Із 
доповідями учасників можна ознайомитись за посиланням: 

Видані інформаційні матеріали: 

В рамках Проекту консультанти ІМР Вікторія Погорєлова та Дмитро Левицький працювали над 
підготовкою звіту «Зміцнення участі громадських ініціатив в управлінні ОСББ у Вірменії: застосування 
досвіду країн Вишеградської групи та України». 
Усі дослідження, які містить цей документ, скеровані на стимулювання й посилення політики, пов'язаної з 
управлінням багатоквартирними будинками. 
На основі отриманої інформації був проведений порівняльний аналіз та складений фундаментальний 
довідковий матеріал щодо поліпшення управління ОСББ на основі вивчених кращих практик, підготовлені 
висновки і рекомендації.

КОНФЕРЕНЦІЯ В ЄРЕВАНІ. ДОЛУЧИТИ ГРОМАДСЬКІСТЬ ДО УПРАВЛІННЯ ОСББ

ЗВІТ «ЗМІЦНЕННЯ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКИХ ІНІЦІАТИВ В УПРАВЛІННІ ОСББ У ВІРМЕНІЇ: 
ЗАСТОСУВАННЯ ДОСВІДУ КРАЇН ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ ТА УКРАЇНИ»

http://habitat.am/index.php/en/2-uncategorised/231-presentations  
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ПРОЕКТ HABITAT FOR HUMANITY ARMENIA
ГРОМАДСЬКИХ ІНІЦІАТИВ В УПРАВЛІННІ ОСББ У ВІРМЕНІЇ»

 «ЗМІЦНЕННЯ УЧАСТІ 

http://habitat.am/index.php/en/2-uncategorised/231-presentations
http://habitat.am/index.php/en/2-uncategorised/231-presentations
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ПРОЕКТ ДТЕК «НОВА ГЕНЕРАЦІЯ»

 

        Назва проекту                             Міста-партнери                                      Очікувані та отримані результати

Проект ДТЕК «Нова генерація»,
2013 – 2015 рр.

Керівник Проекту від ДТЕК 
Вікторія Гриб
Менеджер Проекту від ДТЕК
Юлія Кревська
Керівник Проекту  
Руслан Тормосов

Павлоград
Першотравенськ
Тернівка

1. Виховання у молодого покоління лідерських 
якостей, самостійності та відповідальності, дбайливого 
ставлення до місця свого проживання.
2. Залучення учнівської молоді до колективної 
діяльності для покращення життя в їхньому будинку, 
мікрорайоні, місті та країні через технічну, фінансову та 
юридичну просвіту у сфері житлово-комунального 
господарства.

Докладніше про Проект – на сайті Програми соціального партнерства ДТЕК: 
  та на сайті Інституту місцевого розвитку:  http://spp-dtek.com.ua/projects/new-generation/ http://www.mdi.org.ua/05

СТАРТ

УСТАНОВЧИЙ СЕМІНАР-ТРЕНІНГ ДЛЯ УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ ДТЕК «НОВА ГЕНЕРАЦІЯ». ОЦІНКА ВЧИТЕЛІВ – 12 БАЛІВ! 

ЗАПУСК ПРОЕКТУ: ГЕНЕРУЄМО ЛІДЕРІВ! 

Проект стартував у 2013 році з розробки спеціалістами ВБО «Інститут місцевого розвитку» посібника «Абетка житлово-комунального 
управління» та підготовки до реалізації пілотного проекту. Офіційні запуски Проекту в школах пройшли у березні 2014 року. Загалом у 
пілотній частині Проекту взяли участь близько 300 школярів із 12 навчальних закладів міст Павлограда, Тернівки та 
Першотравенська Дніпропетровської області.

Проведені заходи:

19-20 березня 2014 р. у Павлограді Дніпропетровської області пройшов семінар-тренінг Проекту «Нова генерація», який впроваджено 
вперше в Україні в рамках Програми соціального партнерства енергетичної компанії ДТЕК. На заході були присутні представники 12 
шкіл-учасників Проекту, для яких фахівці «Нової генерації» Руслан Тормосов, Кадрія Сафіуліна, Віра Ілляш, Вікторія Погорєлова, 
Дмитро Левицький, Анна Кузуб, Інна Касабова, Анатолій Колієнко та Олександр Шевченко виклали організаційно-правові, фінансові, 
технічні та соціальні аспекти управління в житлово-комунальному господарстві. Організатори Проекту також надали методичну 
підтримку для впровадження в пілотних ЗНЗ інтерактивного навчально-ігрового курсу «Абетка житлово-комунального управління» на 
основі ділової гри «Розумний будинок». Окрім теорії, учасники семінару отримали і практичні навички: під час вправи, яку майстерно 
провела Віра Ілляш, вчителі артистично перевтілилися у сусідів по багатоквартирному будинку: молодих та похилого віку, 
доброзичливих та агресивних, різних професій та уподобань, які разом опановували принципи добросусідства та шляхи спільного 
вирішення комунальних проблем. Учасники семінару оцінили його позитивно і у піднесеному настрої взялися до роботи над Проектом. 

Наприкінці березня 2014 р. пройшли запуски та перші заняття експериментального 
навчального курсу. 
Перший показовий урок провів керівник Проекту «Нова генерація», виконавчий 
директор ІМР Руслан Тормосов. На перших уроках курсу учні отримали навчально-
методичні матеріали – посібник «Абетка житлово-комунального управління», 
конструктор «Розумний будинок» та папки для «мешканців» «Розумного будинку». 
Спеціалісти ІМР розповіли учням про Проект ДТЕК «Нова генерація», детально 
пояснили основні умови гри, терміни 
проведення та особливості вивчення 
курсу. Також вони допомогли педагогам 
у  п р о в е д е н н і  п е р ш о г о  у р о к у .  
Атмосфера на запусках була дружньою. 

Десятикласники зацікавилися дуже швидко, здебільшого завдяки формі викладання: 
підлітки були здивовані тим, що їм не потрібно буде зубрити складні технічні терміни. 
Натомість вони отримають інтерактивне спілкування, гру, у якій всі учасники стануть 
мешканцями одного будинку і будуть намагатися «зійтись характерами» із своїми 
сусідами, аби разом вирішувати колективні проблеми спільного житла. Більш того, 
вони навчаться заробляти і витрачати гроші. Сподобалась учням і можливість взяти 
участь у підсумковій конференції.
На завершення перших уроків діти отримали завдання поспілкуватися з батьками щодо наявних комунальних проблем, обстежити 
під'їзди, аби визначити недоліки благоустрою та заповнити анкету з цих питань. Крім того, їм запропонували придумати по 10 приказок 
або прислів'їв про дім. А учениця 10-Б класу ЗОШ №7 м. Тернівки Анастасія Бухарова навіть написала вірш.

   

ПРОЕКТ ДТЕК «НОВА ГЕНЕРАЦІЯ»

ІНСТИТУТ

МІСЦЕВОГО

РОЗВИТКУ

http://spp-dtek.com.ua/projects/new-generation/
http://www.mdi.org.ua/05 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА ПРОЕКТОМ 

ФІНАЛЬНА КОНФЕРЕНЦІЯ ТА КРУГЛИЙ СТІЛ

Протягом навчального курсу діти не лише вчилися самі, а й проводили майстер-класи для молодших школярів, розгортали 
інформаційні кампанії серед мешканців міст, проводили екологічні акції, толоки на пришкільних ділянках, у міських парках і скверах. 
Учні проявили справжні лідерські якості та креативний підхід до справи.

16 жовтня 2014 р. у Павлограді ІМР зібрав представників пілотних шкіл трьох міст 
Дніпропетровської області на підсумкову конференцію пілотного етапу Проекту «Нова 
Генерація». Близько 100 учнів разом із учителями презентували свої перемоги та 
здобутки за 10 тижнів Проекту, розповіли про проблеми у сфері житлово-комунального 
господарства, які їм вдалося вирішити самостійно або з допомогою батьків і сусідів. 
Кожна школа за підтримки кураторів Олександра Шевченка, Олени Руденко, Анни 
Кузуб, Інни Касабової, Віри Гресько та Світлани Березіної зробила власні виставкові 
стенд та стіл, на яких були показані хід Проекту, його фінансова складова та всі шкільні 
«розумні будинки», які діти покращили за час роботи над Проектом. Крім того, школи 
підготували музичні, танцювальні та гумористичні номери-візитівки, за допомогою яких 
створили дійсно святкову атмосферу та артистично розповіли про власну участь у 
Проекті. У фінальній конференції, проведення якої підготували спеціалісти ІМР Тетяна Прокопенко, Марія Помазан та Оксана 
Гелімбатовська, взяли участь по 8 учнів-переможців Проекту від кожної школи, яких було обрано за даними рейтингу, що складався 
автоматично на основі фінансової моделі гри «Розумний будинок». Усі діти, що приїхали на фінальну конференцію, отримали у 
подарунок планшети як інструмент майбутньої менеджерської діяльності. 

У рамках фінальної конференції пройшов круглий стіл «Діти і влада: 
спільне вирішення комунальних проблем». Учасниками круглого столу 
стали лідери шкільних команд, міські голови міст-партнерів Проекту та їхні 
заступники, керівник департаменту з соціального розвитку ДТЕК Вікторія 
Гриб, виконавчий директор ІМР Руслан Тормосов, депутати різних рівнів, 
представники комунальних підприємств та експерти. Школярі винесли на 
обговорення комунальні проблеми, які їм не вдалося самостійно вирішити в 
ході Проекту ДТЕК «Нова генерація». Представники місцевої влади надали 
учням гарантії поступового вирішення зазначених питань. А Вікторія Гриб 
запропонувала дітям стати учасниками комітетів, які керують 
впровадженням Стратегій соціального партнерства ДТЕК із їхніми містами.

Видані інформаційні матеріали: 
В рамках Проекту Віра Ілляш (у співавторстві з Андрієм Міцканом), Кадрія Сафіуліна, Вікторія Погорєлова, Дмитро Левицький, Анна 
Кузуб, Анатолій Колієнко та Інна Касабова розробили методичні матеріали інтерактивного навчально-ігрового курсу «Абетка 
житлово-комунального управління» на основі ділової гри «Розумний будинок» для вчителів та учнів 10 класів загальноосвітніх 
шкіл. Пізнавально-мотиваційний курс «Абетка житлово-комунального управління» передбачає вивчення та ігрове моделювання 
ситуацій, пов'язаних із отриманням житлово-комунальних послуг, управлінням багатоквартирним будинком, покращенням житлових 
умов. Посібник поділяється на 10 тематичних розділів, вивчення яких розраховане на 10 тижнів (2,5 місяці).
 Із виданими матеріалами можна ознайомитись за адресою:

Для гри «Розумний будинок» розроблено:
  конструктор «Розумний будинок» –  для кожного пілотного класу;
  папку мешканця будинку для кожного учня-гравця;
  ігрові гроші.

 http://www.mdi.org.ua/43.

Вірш Анастасії Бухарової, 10-Б клас ЗОШ №7 м. Тернівки 
Умный дом

Нас учат, как мы будем жить

Лет эдак через пять.

Как нам проблемы разрешить, 

Финансы рассчитать.

Здесь ценят каждый свежий взгляд

И новые идеи.

Мы всё построим на свой лад,

В жизнь воплотить сумеем!

ДТЭК игру придумал нам

С названьем «Умный дом».

Живем по разным этажам,

Мы все соседи в нем.

 http://www.mdi.org.ua/43.
 http://www.mdi.org.ua/43.
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Основні цілі ділової гри «Розумний будинок» — моделювання в класі реальних житлово-
комунальних ситуацій, що виникають у багатоквартирному будинку, оволодіння знаннями, 
навичками та вміннями, спрямованими на успішне вирішення цих проблем. Крім того, перед 
учнями стояли завдання з вирішення справжніх комунальних проблем, проведення толок, 
організації інформаційних кампаній серед інших учнів, своїх батьків і сусідів, залучення їх до 
спільної праці. 
За кожне успішно виконане завдання учні отримували віртуальні гроші – «долатеки», які можна 
було витратити на заходи для поліпшення умов проживання в ігровому багатоквартирному 
будинку або власній ігровій квартирі. 
Кожна з 12 шкіл-учасниць Проекту ДТЕК «Нова генерація» отримала фінансову модель гри 
«Розумний будинок», яка використовувалась для фіксації учасниками гри доходів та витрат 
коштів на покращення ігрових квартир та будинку. Завдяки використанню фінансової моделі 
вдалося визначити: 
        школи, які  досягли найвищого показника енергоефективності в ігрових будинках;
     найкращих учнів в кожному класі, які під час вивчення курсу отримали найвищий бал за 
отриманими доходами;
      найкращих учнів в кожному класі, які досягли найвищого показника енергоефективності в 
ігровій квартирі.
Участь у Проекті сприяла розвитку у дітей лідерських якостей. Найбільш активні учні мали 
можливість не тільки позмагатися під час управління будинком, а й отримати винагороду у фіналі 
Проекту. 

Результати Проекту:

За результатами соціологічного опитування, проведеного в червні 2014 року, школярі-учасники та їхні батьки позитивно оцінили 
Проект ДТЕК «Нова генерація». У звіті, який на основі оброблених анкет підготувала фахівець ІМР Юлія Свєженцева, 97% опитаних 
вважають участь у Проекті ДТЕК «Нова генерація» корисною. Одними з найважливіших результатів Проекту ДТЕК «Нова генерація» 
повинні були стати конкретні дії його учасників та їхніх батьків, спрямовані на вирішення житлово-комунальних проблем у квартирах, 
будинках і на прибудинкових територіях. Тому у школярів запитали, як вони сприяли вирішенню таких проблем. 28% опитаних 
зазначили, що у своїй квартирі їм вдалося вирішити проблему відсутності послуг (світла, води, електроенергії); 16% – проблему 
неякісної води, ще стільки ж – проблему наявності комах, 13% опитаних видалили грибок на стінах і зменшили вологість. 
Щодо проблем у домі: 36% учнів протягом Проекту полагодили освітлення в місцях загального користування, 32% – вдалося побороти 
сміття і бруд, 12% сприяли виправленню пошкоджень конструктивних елементів будинку (покрівлі, стін, сходових маршів, дверей, вікон 
і т.д.). На прибудинкових територіях 37% опитаних вирішили проблему недоглянутих зелених насаджень, 36% – проблему вивозу 
сміття, 28% опитаних полагодили майданчики, лавки, асфальтове покриття.
Учням, які брали участь у Проекті, разом із батьками також вдалося реалізувати низку енергоефективних заходів: у власній 
квартирі/будинку. 

Діти зізналися, що Проект ДТЕК «Нова Генерація» суттєво змінив їхню поведінку. Більшість стали економити воду, газ і 
електроенергію, дотримуватися чистоти в місцях загального користування та на прибудинковій території, виховали в собі дух 
добросусідства. Також Проект ДТЕК «Нова генерація» отримав високі оцінки з боку батьків учнів пілотних класів. Так, 98% опитаних 
батьків назвали участь у Проекті корисною для виховання їхньої дитини, стільки ж висловилися за впровадження Проекту в інших 
навчальних закладах України.

Проект триває:

Наприкінці 2014 року розпочалася розробка інтерактивного навчального курсу «Нова генерація». Курс буде розміщено в 
мережі Інтернет. Маючи унікальний пароль, школярі міст, у яких працюють підприємства ДТЕК, матимуть змогу пройти усі теми курсу, 
подивитися відеолекції та закріпити знання на практиці, а також скласти тести. Планується, що інтерактивний курс буде доступний у 
новому навчальному році.

НОВА ГЕНЕРАЦІЯ 

 

Розподіл відповідей учнів на запитання: «Які енергоефективні заходи тобі вбалося
реалізувати в рамках Проекту «Нова генерація»? (у % до кількості опитаних)
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ПРОЕКТ ДТЕК «ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ШКОЛИ. ДРУГА ХВИЛЯ»

 

        Назва проекту                                       Міста-партнери                                      Очікувані та отримані результати

Проект ДТЕК 
«Енергоефективні школи»,
2013/2014 н.р. – 2-а хвиля, 
2014/2015 н.р. – 3-я хвиля.

Керівник Поекту від ДТЕК 
Вікторія Гриб
Менеджер проекту від 
ДТЕК
Юлія Кревська
Керівник Проекту
Руслан Тормосов

28 населених пунктів діяльності ДТЕК:
Київ, Дніпропетровськ, Добротвір, 
Бурштин, Ладижин, Зеленодольськ, 
Енергодар, Павлоград, Першотравенськ, 
Тернівка, смт Петропавлівка, села 
Вербки, Богданівка, Межиріч, В'язівок, 
Нова Дача, Булахівка (Павлоградський 
район), села Брагинівка, Хороше, 
Самарське (Петропавлівський район), 

Добропілля, Кіровське, Моспине, Зугрес, 

Свердловськ, Ровеньки, Щастя, Петрівка

1. Виховання в учнів енергетично та екологічно 
грамотної поведінки і стилю життя, актуалізація 
проблеми раціонального використання 
енергетичних та інших ресурсів, залучення учнів 
до дій, спрямованих на зниження споживання 
ресурсів.
2. Вплив на доросле населення територій 
діяльності ДТЕК у питаннях економії енергетичних 
ресурсів та своєчасної оплати за них шляхом 
заохочення школярів на перенесення отриманих 
знань та навичок в сім'ї і використання їх у побуті.

Докладніше про Проект – на сайті Програми соціального партнерства ДТЕК:
 та на сайті Інституту місцевого розвитку:
 (2-а хвиля),  (3-я хвиля)

http://spp-dtek.com.ua/projects/energy-efficient-schools
http://www.mdi.org.ua/471 http://www.mdi.org.ua/665

Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення Проекту:

Проект ДТЕК «Енергоефективні школи» заснований 
на вивченні факультативного шкільного курсу 
«Основи теплопостачання та теплозбереження» 
(автор – спеціаліст ІМР Кадрія Сафіуліна). У розробці 
додаткових методичних матеріалів також взяли 
участь й інші фахівці Інституту: Анатолій Колієнко, 
Олена Шевченко та Олена Шеліманова. Родзинкою 
Проекту є практичне спрямування навчання та 
можливість отримати міні-гранти на підвищення 
енергоефективності пілотних шкіл.
При вивченні курсу використовуються: комплект 
приладів та матеріалів для проведення занять та 
енергоаудиту шкільних приміщень, а також набори 

для лабораторних робіт з альтернативних джерел енергії та електрики. Факультативний курс розрахований на 17 або 34 заняття.

Проект ДТЕК «Енергоефективні школи. Друга хвиля»

Події Проекту:

У лютому-березні 2014 року в рамках другої хвилі Проекту пройшов конкурс зі скорочення споживання електроенергії серед 55 шкіл-
учасників Проекту. Головне завдання конкурсу - зменшення споживання електричної енергії у період проведення конкурсу і після його 
завершення за рахунок упровадження енергозберігаючих заходів і дбайливого використання енергії без погіршення санітарно-
гігієнічних чи інших умов перебування учнів і вчителів у будівлі школи. Опікувалася проведенням конкурсу спеціаліст ІМР Олена 
Шевченко. 
Протягом конкурсу 55 шкіл-учасників Проекту за рахунок технічних, організаційних та інформаційних  заходів змогли зекономити 
більш ніж 108 тис. кВт·год електроенергії на суму понад 
153 тис. грн.

Фахівець Проекту Олександр Ніколаєнко провів уроки з 
термосканування шкільних будівель. Учні потримали в руках цікавий 
прилад – тепловізор, за допомогою якого наочно побачили місця 
втрат тепла у школі.  

КОНКУРС НА ЗНИЖЕННЯ СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

ВІДКРИТІ УРОКИ З ТЕРМОСКАНУВАННЯ БУДІВЛІ ШКІЛ  

    

ПРОЕКТ ДТЕК «ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ШКОЛИ»

ІНСТИТУТ

МІСЦЕВОГО

РОЗВИТКУ

http://spp-dtek.com.ua/projects/energy-efficient-schools
http://www.mdi.org.ua/471
 http://www.mdi.org.ua/665
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ЕКСКУРСІЇ НА ЕНЕРГЕТИЧНІ ПІДПРИЄМСТВА ДТЕК

ІНФОРМАЦІЙНА КАМПАНІЯ

ЗАХИСТ ПРОЕКТІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

У січні-квітні 2014 року учні-учасники Проекту «Енергоефективні школи» побували на теплових електростанціях ДТЕК, а також на 
теплоелектроцентралі ПАТ «КИЇВЕНЕРГО». Екскурсії організували регіональні представники компанії ДТЕК (Марина Литвиненко, 
Лілія Марачканець, Олена Коновалова, Олена Нєвєрова, Ольга Бірюкова, Анна Нікітенко, Аліна Кучеренко, Назар Гудзь). Відвідування 
виробничих об'єктів допомогло школярам дізнатися, наскільки складним є процес виробництва та постачання електричної та теплової 
енергії. Діти вперше побачили, де і як створюється енергія, яку вони вчаться економити, дізналися, скільки напруженої праці шахтарів 
та енергетиків необхідно, щоб безперебійно забезпечувати споживачів теплом і електроенергією. Екскурсоводами стали працівники 
електростанцій та ТЕЦ. Екскурсії дали дітям змогу переосмислити ставлення до енергоресурсів та їхнього заощадження.

Протягом участі у Проекті школи проводили інформаційну кампанію в межах 
свого навчального закладу, серед батьків та жителів навколишніх будинків, 
запрошували ЗМІ до висвітлення подій Проекту. Найпопулярнішими заходами 
інформаційної кампанії були стіннівки, конкурси та виставки творчих доробків, 
робота шкільних агітаційних бригад. Крім того, деякі школярі змогли зняти 
власні просвітницькі відео та мультфільми, організували випуск поліграфічних 
інформаційних матеріалів. Проект отримав позитивні відгуки в національній та 
регіональній пресі, на телебаченні.

У травні 2014 року відбулося підбиття підсумків Проекту ДТЕК «Енергоефективні школи». 55 навчальних закладів Центральної, 
Західної та Східної України розділили між собою призовий фонд у 2,5 млн грн.

Нагородженню переможців передував захист шкільних енергоощадних проектних 
пропозицій. Протягом вивчення курсу та підготовки проектів школи мали 
можливість консультуватися із закріпленими за кожною з них технічними 
консультантами та кураторами Інституту місцевого розвитку. Наприкінці Проекту 
представники ДТЕК та ІМР визначили переможців за результатами рейтингування 
шкіл та якістю створених ними проектів. Рейтинг шкіл складався з оцінок, які вони 
отримали за проведення обов'язкових та додаткових заходів Проекту, 
ефективність інформаційних кампаній, творчі роботи учнів, результати конкурсу 
на економію електроенергії тощо.
Школи-переможці Проекту отримали від ДТЕК гранти на суму від 40 до 130 тис. грн. 
Ці кошти пішли на реалізацію ініціатив школярів щодо зниження енерговитрат їхніх 

навчальних закладів. Завдяки цьому фінансуванню, школи замінили вікна та лампи на енергоефективні, модернізували системи 
опалення та теплотраси, а два навчальні заклади навіть перейшли на альтернативні види палива.
На початку Проекту ДТЕК планував виділити гранти тільки школам-переможцям. Але зважаючи на ентузіазм школярів та ступінь 
залучення вчителів і батьків у Проект, компанія вирішила виділити гроші на енергозбереження всім навчальним закладам, які беруть 
участь у Проекті. Кожна школа-учасник, яка не стала переможцем, отримала заохочувальні призи від 20 до 25 тис. грн. У межах цього 
призового фонду ДТЕК профінансував проведення енергоаудиту в кожній зі шкіл. Наявність звіту із енергоаудиту допомагає освітнім 
установам зрозуміти реальну ситуацію із надходженнями та втратами енергії у шкільних будівлях, отримати перелік доцільних 
енергоефективних заходів, а також створює основу для залучення додаткового фінансування з різних донорських джерел.

Результати Проекту: опитування учасників

Основною метою Проекту «Енергоефективні школи» була зміна поведінкової 
моделі учнів та їхніх батьків. Результати анкетного опитування учасників 
Проекту (анкетування проводили самі школи, а спеціалісти ІМР Кадрія Сафіуліна 
та Юлія Свєженцева обробляли дані) свідчать про те, що Проект значною мірою 
вплинув на поводження школярів та їхніх батьків із енергоресурсами.
Зокрема, більш ніж 89% опитаних учнів зацікавилися проблемами 
енергопостачання та енергозбереження. Більш ніж 97% школярів запропонували 
енергозберігаючі заходи для втілення вдома. 98% учасників та їхніх батьків 
змінили свої звички на менш енерговитратні. 94,4% вчителів та 94,1% батьків 
вважають за необхідне подальшу реалізацію Проекту ДТЕК в українських школах.
В анкетуванні взяли участь 2919 учнів (пілотних класів або пілотних груп);  2830 
батьків; 1384 вчителі. 

Ось один із відгуків учнів-учасників Проекту:
«Завдяки Проекту ДТЕК «Енергоефективні школи» ми тепер знаємо, як зберегти тепло, як утеплити власну оселю, як зберегти 
довкілля. Завдяки цьому Проекту наша школа об'єдналася: працювали учителі, учні, батьки. У нас проводились різні заходи, 
наприклад, конкурси, виставки малюнків. Ми підготували і роздавали листівки жителям села про те, як заощаджувати енергію,   І 
що найприємніше – вони дослухалися до наших порад. Ще дуже сподобалась поїздка на Придніпровську ТЕС: ми дізналися, звідки 
береться енергія, скільки зусиль потрібно, щоб її виробити та подати у наші домівки».

Путілова Діана,  Вербківська ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Чи зацікавили тебе технічні та фінансові проблеми 
енергопостачальних підприємств, що пов'язані з наданням 

послуг споживачам? ( у % до кулькості опитаних)
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Проект ДТЕК «Енергоефективні школи. Третя хвиля»

У листопаді виконавчий директор ІМР Руслан Тормосов підписав із енергетичною компанією ДТЕК договір про продовження роботи 
над Проектом. Підсумки третьої хвилі Проекту «Енергоефективні школи» будуть підбиті у травні 2015 року.

Проведені заходи:

25-26 листопада 2014 р. спеціалісти ІМР провели навчання для директорів та 
вчителів шкіл Києва та Бурштина Івано-Франківської області, що беруть участь у 
третій хвилі Проекту. 2-3 грудня такий самий установчий семінар пройшов у 
Павлограді Дніпропетровської області для вчителів шкіл-учасників Проекту з 
Західного Донбасу (Павлоград, Першотравенськ, Тернівка, Павлоградський та 
Петропавлівський райони Дніпропетровської області), Зеленодольська 
Дніпропетровської області та  Енергодара Запорізької області. 
4-5 грудня 2014 р. подібний захід провели у Дніпропетровську для педагогів 
місцевих шкіл, що долучилися до Проекту. У цьому місті Проект став частиною 
спільного конкурсу обласної, міської ради та компанії ДТЕК «Енергозбереження 
задля майбутнього». В рамках установчих семінарів старший консультант Проекту 

Кадрія Сафіуліна приділила багато уваги поясненню суті та мети Проекту, організаційним питанням, вимогам до шкіл та принципам їх 
оцінювання. Консультанти ІМР Анатолій Колієнко, Олена Шеліманова, Олена Шевченко прочитали вчителям лекції з технічних 
аспектів енергопостачання та енергозбереження; Анна Кузуб зазначила фінансову проблематику цієї складної теми; Дар'я Коляда та 
Марія Помазан зупинилися на особливостях інформаційної кампанії та проведення публічних заходів за Проектом. 

Протягом грудня 2014 та січня 2015 року відбулися урочисті запуски 
третьої хвилі Проекту ДТЕК «Енергоефективні школи» у 50 навчальних 
закладах України. Заходи пройшли за участю представників ДТЕК, 
регіональних департаментів освіти, кураторів шкіл від ІМР Ігоря 
Слободенюка, Олени Шеліманової, Ігоря Романюка, Юлії Свєженцевої, 
Дар'ї Коляди, Олександра Шевченка, Олексія Соломахи, Оксани 
Гелімбатовської, Марії Помазан, а також журналістів. У більшості шкіл серед 
урочистостей пройшли тематичні концерти та спектаклі, присвячені темі 

енергозбереження, конкурси 
малюнків та творчих робіт, 
відкриті уроки. Учасники 
презентували свої навчальні 
заклади та брали на себе публічні зобов'язання щодо підвищення енергоефективності. 
До участі у запуску Проекту, як правило, долучалися не лише пілотні класи, що 
вивчатимуть факультативний курс, а й усі учні школи, а також їхні батьки. 
Із моменту запуску у школах починається проведення занять та інших заходів навчально-
виховного процесу з питань енергозбереження. 

Проект триває:

У грудні 2014 року ДТЕК та ІМР оголосили конкурс на зниження споживання електроенергії в межах Проекту «Енергоефективні 
школи», що відбудеться в лютому-березні 2015 року. Цього разу, окрім основних учасників Проекту, у конкурсі на скорочення 
споживання електроенергії візьмуть участь також додатково 100 навчальних закладів Києва.
Мета конкурсу — виробити навички енергозбереження й досягти максимальної економії електричної енергії за рахунок технічних, 
організаційних, інформаційних та інших заходів. Важливою умовою конкурсу є те, що економія електроенергії повинна бути досягнута 
без погіршення санітарно-гігієнічних або інших умов перебування учнів і педагогів у будівлі школи. За школами будуть закріплені 
куратори від ІМР, які допомагатимуть своїм підопічним під час роботи. У результаті конкурсу буде визначено 10 переможців, кожен із 
яких отримає приз, що сприятиме енергозбереженню. 

СТАРТ

УСТАНОВЧІ СЕМІНАРИ

УРОЧИСТІ ЗАПУСКИ ПРОЕКТУ В ШКОЛАХ-УЧАСНИКАХ 

ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗНИЖЕННЯ СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

ПРОЕКТ ДТЕК «ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ШКОЛИ. ТРЕТЯ ХВИЛЯ»
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ПРОЕКТ ДТЕК «ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИЙ ВЕЧІРНІЙ КИЇВ»

 

        Назва проекту                           Місто-партнер                                      Очікувані та отримані результати

Проект ДТЕК «Енергоефективний 
вечірній Київ»,
2013  2015 рр.

Керівник Проекту від ДТЕК
Вікторія Гриб
Менеджер Проекту від ДТЕК
Юлія Кревська
Керівник Проекту
Руслан Тормосов

–

Київ 1. Встановлення сучасного енергоефективного обладнання 
вуличного освітлення в житловому масиві міста Києва  
(Троєщина).
2. Вперше в Україні – залучення мешканців до формування 
світлового образу свого мікрорайону шляхом звернення на 
спеціальний сайт.
3. Зменшення витрат електроенергії на вуличне освітлення та 
покращення якості життя у пілотному мікрорайоні.

Докладніше про Проект – на сайті Проекту: 
 та на сайті Інституту місцевого розвитку: 

http://www.mystreet.com.ua/page/about
http://www.mdi.org.ua/510

СТАРТ

СОЦІОЛОГІЧНЕ ОПИТУВАННЯ

ЗАПУСК САЙТУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

Проект «Енергоефективний вечірній Київ», що впроваджується у рамках Програми соціального партнерства компанії ДТЕК, розпочато 
у грудні 2013 року. Родзинкою Проекту є безпосередня участь громадськості у вирішенні соціально значущих питань, у даному 
випадку – щодо визначення місць для встановлення або заміни вуличного освітлення у своєму житловому масиві. Тому думка жителів 
пілотного мікрорайону вивчається на всіх етапах реалізації Проекту, першим кроком якого стало соціологічне опитування.

Проведені заходи:

У березні 2014 року спеціаліст ІМР Юлія Свєженцева обробила результати  анкетування  мешканців пілотного мікрорайону Проекту – 
житлового масиву Троєщина (м. Київ), яке провели представники шкіл та дитсадків цього мікрорайону. В анкетуванні взяли участь 
майже три тисячі осіб, 85% з яких мешкають на Троєщині понад шість років. Резульати соціологічного опитування виявили проблеми, 
які троєщинці вважають актуальними для свого мікрорайону. Більшість із них пов'язані з неякісним вуличним освітленням.
Зокрема, відповіді на питання «Як ви оцінюєте безпеку проживання у вашому мікрорайоні?» продемонстрували, що 72,3% 

респондентів вважають проживання у мікрорайоні в цілому безпечним, але мають певні побоювання. При цьому майже половина 
опитуваних зазначили, що ввечері намагаються не виходити з дому без нагальної потреби. У кожному з мікрорайонів Троєщини 
респонденти вказали від двох до чотирьох десятків місць, які в темну частину доби вони намагаються уникати або не рекомендують 
відвідувати дорослим членам своєї сім'ї.
Разом із тим, 47,5% опитаних вважали освітлення у мікрорайоні дуже поганим або скоріше поганим. Що ж до проблем вуличного 
освітлення, які треба вирішувати у першу чергу, то 63,7% респондентів вважають найбільш актуальними питаннями пошкоджені 
світильники (ліхтарі) та розбиті лампи, 58,2% – переконані, що першочергово треба зауважити  недостатній рівень освітленості.

Наприкінці грудня 2014 року ІМР запустив сайт , де всі мешканці пілотного мікрорайону можуть вказати місця, 
де необхідна заміна ліхтаря або встановлення нового. 

 на

www.mystreet.com.ua

  

ПРОЕКТ ДТЕК «ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИЙ ВЕЧІРНІЙ КИЇВ»

ІНСТИТУТ

МІСЦЕВОГО

РОЗВИТКУ

http://www.mystreet.com.ua/page/about
http://www.mdi.org.ua/510
http://www.mystreet.com.ua


Побажання жителів прийматимуть на сайті до 1 березня 2015 року. Після опрацювання 
всіх заявок організатори на цьому ж сайті оприлюднять результати голосування. Такий 
підхід є новим для України і за успішного втілення Проекту може стати прикладом 
ефективного залучення громадськості для інших соціальних ініціатив. 
Основне завдання Проекту ДТЕК «Енергоефективний вечірній Київ» полягає в тому, щоб 
мешканці мали можливість стати творцями привабливого і безпечного образу свого 
мікрорайону ввечері та вночі. Якщо громада мікрорайону буде активною у висловленні 
своїх думок та побажань щодо модернізації системи освітлення, Проекту буде під силу 
не лише покращити систему вуличного освітлення, а й змінити у позитивний бік 
сприйняття комфортності умов проживання у житловому масиві Троєщина.
У створенні сайту взяла участь група програмістів під керівництвом Юрія Чуприни.

В рамках Проекту під керівництвом спеціаліста зі зв’язків із громадськістю ІМР Марії Помазан створено постери та листівки, які 
розповсюдили серед мешканців пілотного мікрорайону. Ці матеріали закликають людей до висловлення своєї думки щодо того, де 
саме потрібні нові енергоефективні ліхтарі у їхньому мікрорайоні, та пояснюють вплив міського освітлення на якість життя. 

Проект триває:

У грудні 2014 року розпочалася підготовка технічної документації для заміни освітлювального обладнання на енергоефективне. 
У березні 2015 року план реалізації технічної частини Проекту із врахуванням  результатів голосування мешканців буде оприлюднено 
у ЗМІ та на офіційному сайті Проекту –  Також буде оголошено про терміни виконання робіт у пілотному 
мікрорайоні.

СТВОРЕНІ РОЗДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ

РОЗРОБКА ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

www.mystreet.com.ua.
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ПІСЛЯМОВА

Інститут місцевого розвитку
04655, Україна, м. Київ,
вул. Ігорівська 14a,  2-й поверх

Тел.:  (044) 428-76-10, -11
Факс: (044) 428-76-12
Ел. пошта: office@mdi.org.ua

FACEBOOKwww.mdi.org.ua

Шановні наші читачі!
Успіх виконання Інститутом місцевого розвитку такої кількості проектів цілковито залежить від щоденної кропіткої праці його великого 
та дружного колективу із найдосвідченіших фахівців. Адже за кожним звітом, інформаційним матеріалом,  конференцією чи семінаром  
стоять конкретні люди, у тому числі і ті, чия робота у проектах залишилася «за кадром». 
Тому погляньте знову на наш фотоколаж. Проектна команда Інституту місцевого розвитку – це:

Олена Чернікова, Роман Мягкохліб, Тетяна Андрієнко, Ольга Олефірова, Семен Драгнєв, Тетяна Міцкан, Ярослав Хвалеба, Ольга 
Стогнушенко, Володимир Колієнко (перший ряд, зліва направо);

Дмитро Левицький, Вікторія Погорєлова, Анатолій Колієнко, Кадрія Сафіуліна, Надія Лисенко, Антон Левицький, Евеліна Козіна, 
Степан Маков'як, Тетяна Прокопенко (2 ряд, зліва направо);

Ольга Гарбузюк, Анатолій Карпенко, Наталія Алексєєва, Ольга Романюк, Руслан Тормосов, Альона Бабак (пішла з Інституту, ставши 
народним депутатом України), Ігор Слободенюк, Михайло Шарков, Наталя Забіла (3 ряд, зліва направо);

Марина Огай, Олена Руденко, Олена Нич, Анна Кузуб, Тетяна Шевченко, Марія Помазан, Олексій Верба, Лідія Антонюк, Олена 
Миколенко (4 ряд, зліва направо),
Юлія Свєженцева, Ігор Романюк, Олена Шеліманова, Олена Шевченко, Оксана Гелімбатовська, Олександр Шевченко, Дар'я Коляда, 
Олексій Соломаха, Інна Касабова (5 ряд, зліва направо).
Ми щиро вдячні тим, хто був із нами у 2014 році. Особлива подяка нашим містам-партнерам, для розвитку та процвітання яких ми 
працюємо; нашим високоповажним керівникам, які надихають команду ІМР на успішне виконання проектів: Марії Гарастовській, 
Андрію Нестеренку, Білу Такеру, Андрію Міцкану, Вікторії Гриб; та нашим чудовим колегам-партнерам: Вірі Ілляш, Юлії Кревській, 
Марині Литвиненко. Спасибі вам усім за довіру та підтримку!

КОНТАКТИ

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ «IMPulse»

Кадрія Сафіуліна – головний редактор, к.т.н, доцент
Марія Помазан – райтер
Дар'я Коляда – райтер
Олександр Шевченко – дизайнер, верстальник
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