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Дорогі наші читачі!

Сьогодні вважається престижним, якщо у газеті чи журналі є своя власна колонка 
головного редактора. Я головний редактор із дуже невеликим стажем, хоча написала 
особисто та у співавторстві добрий десяток книг: монографій, підручників, посібників, а 
науково-методичних статей вже набирається понад сотні. Проте дотепер пам'ятаю 
свій перший журналістський гонорар у три рублі, який отримала у 8-му класі, коли 
харківська молодіжна газета «Ленінська зміна» опублікувала мою статтю. Скажу 
відверто: як на мене, то наукові роботи писати набагато простіше (зрозуміло, коли є 
про що). Від їх авторів не вимагається, щоб матеріал був викладений легко, зрозуміло, 
доступно та цікаво читачам – відкрийте першу-ліпшу наукову статтю.
А зараз мені для кожного випуску треба щось писати в колонку головного редактора. 
І це велика відповідальність, оскільки колонка головреда є своєрідним «обличчям» як 
конкретного номера, так і всього видання в цілому. Її призначення полягає у 
«просуванні» теми номера, зацікавленні та привернення уваги до неї читача. Читачеві важливо знати чиюсь 
думку, щоб створити власну. 
Саме тому в цьому і подальших випусках я буду стисло анонсувати їхні матеріали і, в першу чергу, головну тему. 
Зрозуміло, що новини та анонси IMPulse стосуються наших Проектів (чи помітили ви, що ми завжди пишемо це 
слово з великої літери? Команда фахівців ІМР пишається тим, що бере участь в таких важливих для суспільства 
та держави Проектах). 
Оскільки січневий випуск був повністю присвячений діяльності Інституту в 2014 році, то в лютневому номері ви 
ознайомитесь з інформацією стосовно нашої роботи не лише в лютому, а й у січні. Ми раді повідомити вам, що 
Проект USAID «Місцеві альтернативні джерела: м. Миргород» вже перейшов у стадію проектування та 
будівництва: закупається спеціальна техніка; завершується проектування центрального складу для зберігання 
соломи, і у квітні почнеться його будівництво. Набирає обертів і Проект USAID «Муніципальна енергетична 
реформа в Україні». Особлива увага зараз приділяється допомозі пілотних містам у створенні Планів дій зі 
сталого енергетичного розвитку та поширенню інформаційної кампанії Проекту з енергоефективності та чистої 
енергії. За Проектом ДТЕК «Енергоефективні школи» одна яскрава подія змінює іншу, як у калейдоскопі. Раджу 
вам відвідати сайт ІМР, щоб подивитись на креативні роботи учнів – учасників конкурсу з соціальної реклами на 
тему енергозбереження. Одна з таких робіт-переможців наведена у цьому випуску IMPulse. Ідея та виконання 
плакату дуже оригінальні, хоча, на мою думку, дещо застрашливі. (А може, так і треба, щоб люди зрозуміли, що 
енергозбереження, як і краса, – страшна сила       ).
Тема лютневого номера – енергоефективність. Хоча в цьому році останній місяць зими не дуже лякав нас 
морозами і проминув зовсім швидко, проте проблема енергоефективності в будинках у зв'язку зі зростанням 
тарифів на газ та теплову енергію є актуальною для кожного українця. 
«Якщо запитати пересічних перехожих на вулиці звичайного міста: «Що таке ІТП?», скоріше за все найбільш 
поширеною відповіддю, крім знизування плечима, буде: «Та хто його знає!». Очевидно, що  більшість з нас 
ніколи не замислювалась над цим питанням. І, виявляється, що даремно, оскільки сучасний індивідуальний 
тепловий пункт, а саме так розшифровується це «таємниче» скорочення, він же індивідуальний тепловий вузол 
вводу, за певних умов може зробити наші з вами будинки енергофективними». Це уривок із центральної статті 
номера, в якій йдеться про переваги встановлення ІТП, зокрема: поліпшення теплового комфорту в наших 
оселях та зменшення споживання теплової енергії і, відповідно, оплати за неї. Сподіваємося, що ця стаття 
підштовхне вас до практичних дій з підвищення енергоефективності вашого будинку. 
Мені дуже би хотілося, щоб, читаючи мою колонку, ви задумувалися. Тому, хто припинив думати, – все в цьому 
житті зрозуміло. Той, кому властиві сумніви – рухається вперед. 
                    Читаймося!

З щирою повагою та найкращими побажаннями,
головний редактор Кадрія Сафіуліна

КОЛОНКА ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА



ПРОЕКТИ ІНСТИТУТУ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ У 2015 РОЦІ:

Проект USAID 
«Муніципальна 
енергетична реформа 
в Україні»
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 міст-партнерів Проекту 
Понад  фахівців – команда 
Проекту  

Проект ДТЕК «Нова генерація»

3
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 міста-партнери  Проекту
ЗНЗ-учасників 

Понад  учнів-учасників
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Проект ДТЕК «Енергоефективний 
Вечірній Київ»

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

70 000
10
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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
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1,5
ЦИФРА НОМЕРА

2 ТЕМА НОМЕРА, ЦИФРА НОМЕРА
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Проект ДТЕК 
«Енергоефективні 
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ЕКТФ ИЕ ВО НГ ІР С

Е Т
ЬН

Е

Е
Н Ь

Е Т
СР ІГ НО ВЕ ИФ ТЕК

млн грн

1 КОЛОНКА ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

ГОЛОВНІ НОВИНИ7

СОЦІОЛОГІЧНІ  ДОСЛІДЖЕННЯ11

АНАЛІТИКА13

АНОНСИ ЗАХОДІВ17

ОПИТУВАННЯ18

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ «IMPulse»18

КОНТАКТИ18
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ВІСІМ УКРАЇНСЬКИХ МІСТ ОПІКУВАТИМУТЬСЯ ЕНЕРГЕТИЧНИМ РОЗВИТКОМ
14-15 січня фахівці ІМР Руслан Тормосов, Ольга Романюк та Степан Маков'як взяли участь у робочій зустрічі 
для другої групи міст-партнерів Проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» (Київ, 
Хмельницький, Кривий Ріг, Луцьк, Павлоград, Рівне, Тернопіль та Суми).
Під час заходу керівники Проекту ознайомили учасників із інформацією щодо політики українського Уряду в 
сфері енергоефективності та відновлюваних джерел енергії; політики ЄС з питань клімату та енергії; головних 
аспектів розробки Плану дій для сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР). Досвідом розробки таких документів 
поділилися партнери першої групи міст-партнерів Проекту МЕР. Експерти ІМР допоможуть у розробці ПДСЕР 
містам Луцьк та Хмельницький (з якими вони вже співпрацювали під час створення Муніципальних енергетичних 
планів за проектом «Реформа міського теплозабезпечення в Україні»). В рамках заходу були проведені 
індивідуальні зустрічі спеціалістів ІМР із представниками цих міст, під час яких обговорювалися першочергові 
завдання для початку роботи над ПДСЕР.

Упродовж січня у Дніпропетровську куратори пілотних шкіл Проекту ДТЕК «Енергоефективні школи» Олена 
Шеліманова, Ігор Романюк та Юлія Свєженцева взяли участь в урочистих запусках – заході, який 
започатковує Проект для шкіл-учасників. Великою мірою це веселий старт серйозної роботи. Для пілотних 
ЗНЗ запуски стали справжньою подією із великою кількістю поважних гостей: від батьків та журналістів до 
депутатів усіх рівнів. Діти зачитували вірші, співали, танцювали, показували виступи театральних колективів.

МАЙБУТНЬОМУ ПОКОЛІННЮ – БУТИ ОЩАДЛИВИМ! 

 ПДСЕР – документ, який демонструє, яким чином підписанти Угоди мерів*, виконуватимуть свої зобов'язання. У Плані 
визначаються конкретні заходи, спрямовані на зменшення викидів, а також часові рамки та розподіл обов'язків із виконання. 
* Угода мерів – це ініціатива Євросоюзу для залучення місцевих та регіональних органів влади до підвищення енергоефективності 
та збільшення частки відновлювальних джерел енергії на своїх територіях. Підписанти Угоди добровільно зобов'язуються 
зменшити викиди СО  щонайменше на 20% до 2020 року, забезпечуючи належну якість надання житлово-комунальних послуг та 2

підвищення якості життя громади міста. 
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І усе це – на тему збереження ресурсів та енергоефективності. До урочистих заходів долучалися не лише 
пілотними класами, а й цілими школами та педагогічними колективами. Урочистий запуск – перший із конкурсів 
Проекту ДТЕК «Енергоефективні школи», максимальна оцінка за який становить 65 балів. За результатами 
запусків школи отримали свої перші оцінки. За правилами Проекту, вони будуть оприлюднені під час 
нагородження переможців у травні 2015 року. 

Починаючи з січня, разом зі стартом 
вивчення факультативного курсу з 
енергозбереження навчальні заклади – 
учасники третього етапу проекту ДТЕК 
«Енергоефективні школи» – розпочали 
масштабну інформаційну кампанію. 
Авторами, лідерами та організаторами 
процесу стали учні. Їхнім завданням було 
донести інформацію про необхідність та 
способи енергозбереження до якомога 
більшої кількості людей. 
Діти пишуть статті для місцевих газет та 
дають інтерв'ю телеканалам, висвітлюють 
новини проекту в соціальних мережах та 
на шкільних сайтах, беруть участь у 
флеш-мобах, конференціях та конкурсах, виступають із агітацією перед мешканцями сусідніх будинків, 
вихованцями місцевих дитсадків та власними батьками. Одним зі способів донесення інформації стали зняті та 
змонтовані учнями відеоролики, розроблені ними плакати та стіннівки. Згідно з підрахунками шкіл, їм вдалося 
охопити майже 100-тисячну аудиторію в 14 населених пунктах – учасниках проекту.

У січні-лютому пройшов конкурс соціальної 
реклами серед учнів навчальних закладів, що 
беруть участь у третій хвилі проекту ДТЕК 
«Енергоефективні школи». Загалом конкурсна 
комісія отримала 141 роботу від 35 шкіл.
В основному на конкурс надіслали дитячі 
малюнки, однак серед робіт є і рекламні сюжети 
у форматі презентацій, і колажі, вірші та гасла й 
навіть комікси. Більшість дітей орієнтувалася на 
питання заміни ламп розжарювання на 
енергозберігаючі, але серед конкурсних робіт 
знайшлося кілька небанальних та цікавих ідей, 
що доносять просту та зрозумілу думку. Саме 
вони якнайкраще підходять для втілення в 
соціальній рекламі, яка  спонукатиме 
українських споживачів до розумного 

використання енергії та підказуватиме, як саме можна підвищити енергоефективність оселі.
Планується, що вже у квітні розпочнеться рекламна кампанія під девізом «Діти знають, як розумно споживати 
енергію». У рамках кампанії в кожному місті та районі – партнері проекту ДТЕК «Енергоефективні школи» – 
з'являться білборди з роботами переможців конкурсу. Макети доопрацює професійний дизайнер – спеціаліст 
Інституту місцевого розвитку Олександр Шевченко. Також журі обере додаткові роботи, що стануть основою 
банерних і вірусних інтернет-кампаній або будуть відзначені за особливо високу художню якість. Усі діти-
переможці отримають призи.
До складу журі увійшли спеціалісти Інституту місцевого розвитку, компанії ДТЕК, а у великих містах (Київ, 
Дніпропетровськ) – представники Департаменту освіти і науки, молоді та спорту, міської та обласної рад. 
Результати конкурсу будуть опубліковані у наступному випуску IMPulse.

УЧНІ «ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ШКІЛ» АГІТУЮТЬ ЗА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА: ДІТИ ЗНАЮТЬ, ЯК РОЗУМНО СПОЖИВАТИ ЕНЕРГІЮ
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У ФОКУСІ – ЛУЦЬК І ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ! 
21 січня фахівці ІМР Руслан Тормосов, Анатолій Колієнко і Анна Кузуб у рамках виконання Проекту USAID 
«Муніципальна енергетична реформа в Україні» провели в м. Луцьку семінар із розробки Плану дій зі сталого 
енергетичного розвитку міста. У ньому взяли участь Луцький міський голова Микола Романюк, директори та 
заступники директорів комунальних підприємств (у галузях міського господарства, які охоплені ПДСЕР), 
керівники департаментів фінансів, освіти, охорони здоров'я, культури Луцької міської ради. Експерти 
сфокусували свою увагу на коментарях та пропозиціях ЄС, зборі технічних даних, питаннях енергоаудиту та 
раціонального використання енергії. Подібний семінар 5 лютого цього року відбувся у м. Хмельницькому та 
наблизив початок кропіткої роботи міст зі створення ПДСЕР.
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УЧАСТЬ У РОБОТІ НАД ЗАКОНОПРОЕКТОМ ПРО ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА 
ВЛАСНОСТІ У БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКАХ

ІВАНО-ФРАНКІВЦІ ДІЗНАЮТЬСЯ БІЛЬШЕ ПРО ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ!

Фахівці Інституту місцевого розвитку Вікторія Погорєлова та Дмитро Левицький в рамках виконання Проекту 
USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» активно долучилися до доопрацювання Проекту Закону про 
особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку перед його розглядом Верховною Радою 
у другому читанні шляхом надання відповідних пропозицій народним депутатам. 
Вищезгаданий законопроект Верховна Рада України ухвалила в першому читанні 13 січня 2015 року. Він 
передбачає, серед іншого, наділення всіх співвласників багатоквартирних будинків правом і можливістю 
спільно приймати рішення більшістю голосів (досі в будинках, де не створено ОСББ, спільні рішення 
співвласники могли ухвалювати лише за 100% згодою). Це дає можливість співвласникам самостійно обирати і 
змінювати обслуговуючі організації, вирішувати питання користування спільним майном і його ремонту тощо. 
Одночасно вносяться зміни до чинного Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного 
будинку» з метою вдосконалення законодавчого регулювання діяльності ОСББ. 
Прийняття Закону в цілому сприятиме захисту прав співвласників багатоквартирних будинків, розвитку 
конкуренції на ринку управління і утримання житла та, як наслідок, підвищенню якості цих послуг. Зміни, що 
стосуються ОСББ, дозволять вирішити низку практичних проблем в їхній діяльності, зокрема – самостійного 
забезпечення об'єднанням утримання багатоквартирного будинку, відносин із підприємствами-монополістами, 
«балансоутримання» тощо.

27 січня спеціалісти Проекту Вікторія Погорєлова та Дмитро Левицький відвідали Івано-Франківськ та провели 
зустріч із відповідальними працівниками підрозділів міськвиконкому з питань ЖКГ та енергозбереження. Крім 
того, для членів правлінь ОСББ та представників органів самоорганізації населення був проведений семінар 
«Впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирному житловому фонді (технічні рішення, 
організаційно-правові питання, фінансові рішення)». За результатами цих заходів, на виконання прохання 
представників міської влади м. Івано-Франківська фахівці Проекту МЕР Віра Ілляш, Кадрія Сафіуліна, та Дар'я 
Коляда розробили план заходів Інформаційної кампанії для підвищення обізнаності мешканців міста щодо 
ключових питань енергоефективності, енергозбереження та чистої енергії. Впровадження цього плану 
здійснюватиметься містом за підтримки Проекту МЕР. 



П’ЯТЬ УКРАЇНСЬКИХ МІСТ РЕАЛІЗОВУВАТИМУТЬ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ЗАХОДИ ЗА 
ПІДТРИМКИ БАНКІВ 

МИРГОРОДУ – НОВА ТЕХНІКА

20 лютого у Львові спеціалісти Проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» від Інституту 
місцевого розвитку Ігор Слободенюк, Анатолій Колієнко, Вікторія Погорєлова, Дмитро Левицький та Степан 
Маков'як спільно з Банком «Львів» провели семінар «Реалізація енергоефективних заходів у 
багатоквартирних будинках: технічні, фінансові та організаційно-правові аспекти». 
У заході взяли участь представники виконавчих органів влади та Ресурсних центрів підтримки ОСББ, які 
опікуються питаннями житлових будинків, п'яти міст-партнерів Проекту МЕР: Львова, Луцька, Івано-
Франківська, Тернополя та Рівного.

Під час семінару учасники обговорили фінансові та організаційно-правові аспекти реалізації енергоефективних 
заходів у багатоквартирних будинках. Зокрема,  йшлося про особливості та доцільність фінансування 
енергоефективних заходів за рахунок кредитних коштів українських комерційних банків: які саме проекти/заходи 
доцільно фінансувати і чому та як їх відібрати. Про свій досвід у кредитуванні заходів із енергозбереження 
розповіли представники Банку «Львів». На семінарі, була презентована Програма м. Луцька з відшкодування 
відсотків за банківським кредитом на енергоефективні заходи ОСББ. Участь у семінарі підвищила рівень 
обізнаності представників міст-партнерів Проекту щодо можливих енергоефективних заходів у житлових 
будинках, джерел та інструментів їхнього фінансування. Тому можна очікувати на більш активне впровадження 
заходів із енергозбереження в житлових будинках міст-партнерів Проекту МЕР.

25 лютого в рамках впровадження Проекту 
USAID «Місцеві альтернативні джерела 
енергії:  м. Миргород» Миргородське  
комунальне підприємство «Спецкомунтранс» 
отримало автомобіль-тягач МАЗ-5432А3-322 
з напівпричепом, що буде задіяний для 
впровадження Проекту. Маса вантажу, що 
зможе перевозити вантажівка, – до 15 тонн. 
За Проектом USAID «Місцеві альтернативні 
джерела енергії: м. Миргород», окрім 
реконструкції пілотної котельні (за адресою 
пров. Спартаківський, 8)  зі встановленням 

біокотла, що працюватиме на соломі, передбачається побудова логістичної мережі доставки біопалива від 
постачальника. Саме КП «Спецкомунтранс» займатиметься заготівлею, транспортуванням та зберіганням 
соломи. На території підприємства збудують центральний склад біопалива на 1700 т. Уже проводяться роботи з 
його проектування. Будівництво має розпочатися у квітні цього року. Вартість отриманого автомобіля становить 
1,5 млн грн. Його придбання жодним чином не навантажило міський бюджет. Купівля техніки профінансована за 
рахунок Проекту. 
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ГОЛОВНІ НОВИНИ

СЕМІНАР ДЛЯ ПРЕДСТАВНИКІВ 100 КИЇВСЬКИХ ШКІЛ. ПОЗМАГАЙМОСЯ У 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ! 
28 січня фахівці ВБО «Інститут місцевого розвитку» Кадрія Сафіуліна, Дар'я Коляда, Олена Шевченко та 
головний інженер комунального підприємства «Група впровадження проекту з енергозбереження в 
адміністративних і громадських будівлях міста Києва» Вадим Литвин провели навчальний семінар для 
керівників 100 шкіл столиці, відібраних для участі у конкурсі на зменшення споживання електроенергії, який 
проводитися з 2 лютого по 2 квітня поточного року в рамках третьої хвилі Проекту ДТЕК «Енергоефективні 
школи». У семінарі взяли участь 159 директорів та заступників директорів ЗНЗ Києва, представники 
енергетичної компанії ДТЕК, керівництво Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу 
Київської міської ради (КМДА), спеціалісти Проекту ДТЕК «Енергоефективні школи».
Учасники семінару отримали змістовну інформацію про участь у конкурсі, можливі шляхи економії електричної 
енергії та енергоощадні заходи, які можуть бути впроваджені у навчальних закладах; було визначено конкретні 
цілі та завдання.

«Сьогодні від кожної людини, від кожної організації залежить енергетична й політична незалежність нашої 
країни. Тому ДТЕК, який з 2012 року реалізує проект «Енергоефективні школи», робить усе можливе, щоб 
розширити цю програму на якомога більшу кількість навчальних закладів. Важливо, щоб школи не тільки мали 
можливість впроваджувати енергозберігаючі заходи, а й навчали дітей розумно споживати електроенергію. Цей 

проект став можливим завдяки співпраці ДТЕК із Департаментом освіти і науки, молоді та спорту КМДА та 
Інститутом місцевого розвитку. Ми вдячні небайдужим людям в цих організаціях, які розуміють цінність 
практичного навчання енергозбереження, і хотіли би, щоб усі учасники проекту були так само небайдужі», – 
наголосила Вікторія Гриб, керівник департаменту із соціального розвитку ДТЕК. 

Для того, щоб показати учасникам, що енергоефективність 
– це великий і абсолютно реальний крок до ощадливості, 
організатори розповіли про успіхи та досягнення ЗНЗ 
попередніх двох хвиль Проекту. Так, 11 школам-учасникам 
першої хвилі вдалося зекономити 19 тис. кВт·год 
(понад 23 тис. грн), 55 школам другої хвилі – понад 108 тис. 
кВт·год (майже 154 тис. грн). Тож організатори конкурсу 
висловили сподівання, що у третій хвилі учасники зможуть 
перевищити усі очікувані результати.
Олена Фіданян, директор Департаменту освіти і науки, 
молоді та спорту КМДА підкреслила важливість 

залучення до конкурсу саме керівників навчальних закладів: «Настав час відповідальності, а не говоріння. Ми 
маємо вчитися заощаджувати кожну копійку. Це дуже важливо. Ми, вчителі, маємо показати молодому 
поколінню, де саме можна заощадити енергію, дати учням ґрунтовні знання щодо енергозбереження. Якщо 
кожен з нас навчиться заощаджувати, ми зможемо вивільнити кошти на свій подальший розвиток – це буде наша 
спільна перемога!»
Міжшкільний конкурс на зменшення споживання електроенергії розпочинається 2 лютого 2015 року. Впродовж 
двох місяців його учасники запроваджуватимуть організаційно-технічні енергоощадні заходи у своїх школах. За 
результатами конкурсу заклади-переможці отримають енергозберігаючі подарунки, які дозволять їм 
заощаджувати і в подальшому.
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ДЛЯ ШКІЛ БУРШТИНА ТА ДОБРОТВОРА ІМР ПРОВІВ СЕМІНАР ЩОДО МОЖЛИВОСТЕЙ 
ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ. КОШТИ ЛЮБЛЯТЬ АУДИТ! 
23 лютого спеціалісти ІМР Руслан Тормосов, Кадрія Сафіуліна, Олена Шеліманова, Дмитро Левицький, Вікторія 
Погорєлова та Степан Маков'як, а також представники комунального підприємства «Група впровадження 
проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях міста Києва» Вадим Литвин та Сергій 
Наскальний провели семінар для шкіл щодо можливостей енергетичного аудиту.

Учасниками семінару «Енергетичний аудит будівлі школи – запорука підвищення енергоефективності та 
комфорту» стали керівники шкіл міста Бурштина та смт Добротвора – партнерів проекту ДТЕК 
«Енергоефективні школи», а також Добротвірський селищний голова та представники Агенції місцевого 
розвитку Кам'янка-Бузького району. Мета навчання – дати адміністраціям міст та шкіл розуміння необхідності 
проведення професійного енергоаудиту для залучення інвестицій у впровадження проектів із підвищення 
енергоефективності бюджетних будівель.
ЗНЗ, що брали участь у другій хвилі проекту «Енергоефективні школи» (2013-2014 н.р.), одержали результати 
проведеного за кошти ДТЕК енергетичного аудиту їхніх будівель. Ті ж, хто бере участь у третій хвилі (2014-2015 
н.р.), тепер мають змогу завчасно підготуватися до такого дослідження. Всі учасники отримали пояснення щодо 
етапів проведення енергоаудиту та інформацію про можливості, які він надає. Під час семінару школам другої 
хвилі, що продовжують упровадження проекту, а також школам третьої хвилі вручили розроблений фахівцями 
ІМР Збірник додаткових матеріалів для проведення факультативу з енергозбереження і конструктори для 
практичних занять з електрики та альтернативних джерел енергії.   

«Ми побудували семінар так, щоб показати 
весь спектр можливостей, які може 
використовувати школа разом із містом 
для підвищення енергоефективності. 
Безумовно, це може бути залучення 
грантів, участь у проектах міжнародної 
технічної допомоги, фінансування від 
донорів. Крім того, є можливості отримання 
банківських кредитів та співпраці з 
енергосервісними компаніями. Усе це 
потребує ,  перш за  все ,  фахово  
п р о в е д е н о г о  т а  д о к у м е н т а л ь н о  
підтвердженого енергетичного аудиту», — 
зазначив виконавчий директор ВБО 
«Інститут місцевого розвитку» Руслан 
Тормосов.

Спеціальними спікерами семінару стали представники донорських проектів: Андрій Міцкан, в.о. директора 
Проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» та Іма Хренова-Шимкіна, заступник директора 
Проекту «Енергоефективність у громадах» Німецького товариства з міжнародного співробітництва (GIZ). 
Результати енергоаудиту презентували представники комунального підприємства «Група впровадження 
проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях міста Києва» Вадим Литвин та Сергій 
Наскальний.
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Учасники з ентузіазмом сприйняли нові 
знання. «Ми раніше робили власні 
розрахунки щодо енергоефективності і 
думали, що цього достатньо. Але такого 
професійного енергоаудиту в нас не було. 
Тут усе розписано поетапно, системно, 
тому велике спасибі фахівцям. Від ваших 
консультацій ми отримали багато 
потрібної та важливої інформації», — 
підкреслила заступник директора 
Бурштинської загальноосвітньої школи 
№3 Любов Піцун.
«Ми маємо подібний аудит, бо завжди розуміли, що нам треба утеплюватися. Але бачимо, що цей аудит 
виконаний набагато більш професійно, він містить багато цифр, якими можна послуговуватися, та корисної 
інформації. Шкода тільки, що школи не мають можливості самостійно брати кредити та подаватися на гранти. 
Сподіваємося, що міський голова зможе акумулювати потреби всіх шкіл і залучити кошти для підвищення 
енергоефективності наших будівель, бо ми маємо в тому велику потребу», — додала директор Бурштинської 
гімназії Ольга Олійник.
Протягом березня семінар «Енергетичний аудит будівлі школи – запорука підвищення енергоефективності та 
комфорту» відбудеться для шкіл Києва, Дніпропетровська та Дніпропетровської і Запорізької областей.

Міста Луцьк та Хмельницький є учасниками другого етапу Проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа 
в Україні» (МЕР). Для їхніх представників 24-26 лютого 2015 р. спеціалісти Інституту місцевого розвитку провели 
триденну академічну сесію «Програма навчання фахівців комунальних підприємств та міських адміністрацій з 
питань розробки та впровадження Планів дій зі сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР)». У заході взяли участь 
28 членів робочих груп, які створені у Луцьку та Хмельницькому для співпраці з фахівцями Проекту МЕР у 
розробленні ПДСЕР. Серед них: спеціалісти департаментів/управлінь економіки, ЖКГ, промисловості та 
підприємництва, освіти, відділів енергоменеджменту районних та міських органів виконавчої влади, 
представники ОСББ.
Із вітальним словом до учасників сесії звернувся в.о. керівника Проекту МЕР Андрій Міцкан, який згадав про 
позитивний досвід співпраці з містами Луцьк та Хмельницький у Проекті USAID «Реформа міського 
теплозабезпечення в Україні» (РМТ, 2009-2013 рр.) і висловив надію, що за Проектом МЕР вони працюватимуть 
ще успішніше, в тому числі й при створенні Планів дій зі сталого енергетичного розвитку.
Досвідом м. Львова з розроблення ПДСЕР поділилася начальник відділу енергоменеджменту Львівської 

міської ради Іванка Гаврилко.
Напружена робота фахівців ІМР із представниками міст відбувалась упродовж усіх трьох днів навчальної сесії. Її 
головна мета полягала в тому, щоб робочі групи пілотних міст, за методологічної підтримки організаторів сесії, 
сформулювали цілі Планів дій зі сталого енергетичного розвитку своїх міст; охоплювані ними сектори міського 
господарства, основні завдання ПДСЕР, вирішення яких уможливить досягнення поставлених цілей; а також 
індикатори, за якими мають бути виміряні результати.

ПЕРША НАВЧАЛЬНА СЕСІЯ З РОЗРОБКИ ПДСЕР ДЛЯ ЛУЦЬКА ТА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
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Під час сесії спеціалістами Проекту розглядалися проекти і заходи з чистої енергії у різних сферах міського 
господарства, зокрема, в секторі житлових та громадських будівель (термомодернізація, реконструкція 
інженерних систем та ін.), системі теплозабезпечення (генерування, транспортування та реалізація теплової 
енергії), міського транспорту (впровадження нових технологій керування рухом, підвищення пасажиромісткості 
транспортних засобів, заміна традиційного пального на біопаливо і т.п.), освітлення (реконструкція мереж 
освітлення, впровадження системи автоматизованого управління та моніторингу освітлювальних мереж і т. ін.), 
у секторі озеленення тощо. На думку експертів, реалізація запропонованих проектів із урахуванням специфіки 
міст дасть змогу скоротити викиди парникових газів і отримати економічний та/або екологічний і соціальний 
ефект. Крім цих «жорстких» (досить дорогих) проектів, були висвітлені і так звані «м'які» проекти, які є порівняно 
маловитратними, проте також ефективними, зокрема, освітні програми для підвищення обізнаності населення 
щодо енергоефективності та енергозбереження, а також різноманітні заходи інформаційної кампанії Проекту 
МЕР.
Про масштабність першої навчальної сесії свідчить той факт, що в якості викладачів та модераторів практичних 
вправ у ній взяли участь 10 ключових фахівців ІМР.
З приємністю констатуємо, що представники Луцька та Хмельницького виявилися сумлінними студентами, 
оскільки були присутні на сесії у повному складі всі три дні з ранку до вечора. Вони активно працювали у малих 
групах, ставили запитання викладачам, брали участь у дискусіях. Мабуть тому, їхні відгуки були позитивними та 
емоційно забарвленими. Учасникам сподобалось все: і педагогічна майстерність лекторів, і гарна організація 
заходу, і дружня атмосфера. 
На завершення сесії від м. Луцька виступив начальник відділу з енергозбереження управління економіки міської 
ради Костянтин Патракеєв, який висловив щиру подяку спеціалістам Проекту за якісне та фахове проведення 
сесії. На його думку, учасники-лучани дізналися багато нового і корисного для подальшої роботи над ПДСЕР.
Представник Хмельницького, начальник відділу інвестицій та енергозбереження департаменту економіки 
міської ради Віктор Доброріз у своєму виступі зауважив, що під час участі міста у Проекті РМТ за допомогою 
фахівців Інституту міського розвитку був розроблений чудовий міський енергетичний план, який вже втілюється 
в життя.

За його словами, на цій навчальній сесії учасники з м. Хмельницького відкрили для себе, наскільки важливою 
для створення ПДСЕР є якість зібраних даних щодо енергоспоживання у різних секторах міського господарства, 
і в цьому напряму їхній робочій групі ще треба добре попрацювати. Він подякував спеціалістам Проекту за 
професіоналізм та прекрасну організацію заходу.
Сподіваємося, що проведення першої навчальної сесії дало потужний поштовх пілотним містам для більш 
активної роботи над ПДСЕР і вони оперативно нададуть фахівцям ІМР усі необхідні дані, яких наразі не 
вистачає.
Наступна сесія, під час якої представники Луцька та Хмельницького опанують подальші кроки з розроблення 
ПДСЕР і обговорять проміжні результати своєї роботи, відбудеться у квітні.
На останній, третій навчальній сесії у червні 2015 р. міста презентуватимуть підготовлені ними проекти Планів 
дій зі сталого енергетичного розвитку.
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ПРОЕКТ USAID «МУНІЦИПАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ»СОЦІОЛОГІЧНІ  ДОСЛІДЖЕННЯ

ВИМІРЮЄМО РІВЕНЬ ЗНАНЬ УЧНІВ ІЗ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 
ТА ДЖЕРЕЛ ЧИСТОЇ ЕНЕРГІЇ
 Юлія Свєженцева, соціолог, к.с.н., доцент

Одна з аксіом управління стверджує: «Якщо ви намагаєтеся чимось керувати, 
ви повинні вміти це вимірювати. Допоки щось не вимірюється, на це не 
звертають уваги». У Проекті ДТЕК «Енергоефективні школи» ми 
започаткували вимірювання ефективності  навчально-виховного процесу, 
тому що прагнемо «тримати руку на пульсі» Проекту і вдосконалювати 
майстерність та методику викладання факультативного курсу з питань 
енергозбереження. Було опитано 1528 учнів пілотних класів, і результати 
вхідного тестування вже надали підстави замислитися…
Методика впровадження 3-ї хвилі Проекту ДТЕК «Енергоефективні школи»  
збагатилася новим моніторинговим заходом – запроваджено тестування знань 
учнів пілотних класів, набутих під час факультативних занять та інших проектних 

заходів. Тест містить 16 запитань, що складені за темами основного посібника та збірника додаткових 
матеріалів, розроблених для факультативного курсу, і стосуються різних аспектів енергопостачання та 
енергозбереження. За методикою анонімне тестування учнів пілотних класів проводиться до початку занять та у 
фінальній фазі Проекту. Порівняння результатів вхідного та вихідного тестування дозволить зробити висновки 
щодо рівня засвоєння знань. 
Головний показник, за яким можна буде зробити висновок щодо ефективності навчально-виховної роботи у 
Проекті, є середня кількість правильних відповідей. В цілому цей показник за результатами вхідного тестування 
склав 6,84 з 16. 
Найбільше правильних відповідей учні пілотних класів дали на запитання щодо способу скорочення втрат тепла 
в квартирі або класі (79,2%); «Через які огородження будівлі школи втрачається теплота?» (77,2%) та «Для чого 
потрібні прилади обліку споживання енергоресурсів (лічильники)?» (64,9%).  Як бачимо, нинішня зима з її 
загрозою залишитися без опалення змусила українські сім'ї серйозно замислитися про енергозбереження та 
економію енергоресурсів, і знання учнів є підтвердженням актуальності цих тем і в сімейному колі, і в громадській 
думці.
Звісно, за деякими складними запитаннями технічного, економічного, фінансового характеру діти 
продемонстрували поки ще відсутність глибоких знань. Це не дивно, оскільки переважна більшість пілотних шкіл 
розпочала заняття лише в січні 2015 р. Тестування проведено під час першого або другого заняття. 
Проте дивує факт, що навіть з актуальних у громадській думці питань про підвищення тарифів, які, напевно, 
жваво обговорюються у родинах, учні здебільшого виявили повне нерозуміння проблеми. Наприклад, лише 
18,8%  учнів надали правильну відповідь на запитання: «Чому в Україні зросли і зростатимуть надалі тарифи на 
енергоресурси?»  
Вчителям при підготовці занять з фінансових проблем енергопостачальних підприємств слід приділити 
особливу увагу методиці викладення цього матеріалу. Для того, щоб людина засвоїла якусь інформацію, вона 
має хотіти її знати. Людям, зазвичай, властиво залишатися глухими до того, що неприємно чути, вони більш 
схильні засвоювати інформацію, яка несе емоційний позитив, надію, оптимізм. Саме тому учням слід 
пояснювати фінансові аспекти з викладенням причин зростання цін на енергоносії та відповідних тарифів для 
споживачів, роблячи акцент на необхідності таких кроків для досягнення позитивних результатів у майбутньому. 
Запропонована для тестування методика дозволяє оцінити рівень знань за кожною з тем факультативного 
курсу, виявити ті з них, що викликають найбільші складнощі і тому потребують додаткових методичних 
роз'яснень та інформаційних доповнень. Отже, ми сподіваємося, що тестування сприятиме удосконаленню 
діяльності за Проектом.
Слід також зазначити, що ефективність навчально-виховного процесу виявляється не тільки на рівні отриманих 
знань. Набагато важливішим результатом Проекту є зміни поведінкових установок, звичок та емоційних реакцій 
учнів щодо енергозбереження. Важливо не просто знати, а цілеспрямовано діяти заради енергоефективності. 
(Усі курці знають, що палити шкідливо для здоров'я, але далеко не всі позбуваються цієї поганої звички). 
Тестування знань, на жаль, не виявляє змін поведінки. Отже, важливо доповнити тестування іншими методами 
виміру ефективності навчально-виховного процесу, розрахованими на фіксування поведінкових, мотиваційних 
та емоційних змін у учнів пілотних шкіл та членів їх сімей, наприклад, шляхом анкетування.
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Скільки років тому почалося впровадження
централізованого теплопостачання?

Як отримують теплову енергію у котельні Теплоенерго
для надання споживачам послуг опалення і гарячого

водопостачання?

Що НЕ впливає на величину втрат тепла у теплових
мережах?

Запропонуйте правильний спосіб скорочення втрат
теплоти у вашому класі або у квартирі.

Повторне використання, утилізація теплоти
витяжного вентиляційного повітря - це... 

(оберіть правильну відповідь)

Через які огородження будівлі школи
втрачається теплота?

Скільки коштів, витрачених на опалення, 
економиться за рахунок зменшення температури 

у приміщенні на 1 градус?

На яких електростанціях в Україні виробляється
найбільше електроенергії?

Скільки електричної енергії в Україні споживає
населення (у % від загального обсягу споживання)?

Наскільки економнішим є використання
компактної енергозберігаючої лампочки порівняно
із лампою розжарювання, що дає стільки ж світла?

Для чого потрібні прилади обліку споживання
енергоресурсів (лічильники)?

Джерела якої енергії НЕ є відновлювальними?

Чистою називають таку енергію...
(оберіть правильну відповідь)

Чому в Україні зросли і зростатимуть надалі
тарифи на енергоресурси?

Яким чином держава захищає малозабезпечених,
що неспроможні оплачувати за підвищеними
тарифами повну вартість отриманих послуг?

Чому енергія НЕ може бути дешевою?
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НОВА ГЕНЕРАЦІЯ 

 

ПРОЕКТ USAID «МУНІЦИПАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ»АНАЛІТИКА

ЩО ТАКЕ ІТП  ТА НАВІЩО ВІН  ПОТРІБЕН У НАШИХ БУДИНКАХ?  
Анатолій Колієнко, к.т.н., професор , Кадрія Сафіуліна, к.т.н., доцент

Якщо запитати пересічних перехожих на вулиці звичайного міста: «Що 
таке ІТП?», скоріше за все найбільш поширеною відповіддю, крім 
знизування плечима, буде: «Та хто його знає!». Очевидно, що  
більшість з нас ніколи не замислювалась над цим питанням.  
І, виявляється, що даремно, оскільки сучасний 

, а саме так розшифровується це «таємниче» 
скорочення, він же  за певних 
умов може зробити наші з вами будинки . 

 (1) інтенсивну тепловіддачу від  опалювальних приладів (якщо 
простіше – гарячі поверхні батарей), щоб нам було комфортно і затишно; (2) 
можливість  гідравлічного і теплового регулювання  елементів системи 
опалення (тобто, регулювання тієї кількості та температури теплоносія – 
гарячої води – що проходить через труби та приєднані до них батареї знову-
таки для створення комфортних умов у помешканнях); (3) приладовий облік 
спожитої теплової енергії за допомогою лічильників (щоб ми могли платити 

не за міфічні квадратні метри, а за 
ту кількість теплоти, яку спожили); 
(4) необхідну якість води у системі (щоб вона не забруднювала труби та 
батареї системи опалення й не містила хвороботворні бактерії); (5) 
контроль за  параметрами теплоносія на вводі до системи (відповідність 
його температури та тиску нормативним); (6) регулювання відпуску 
тепла до будинку залежно від температури зовнішнього повітря, 
інсоляції, вибраної споживачами температури внутрішнього повітря 
тощо (щоб ми не відкривали кватирки, коли вже тепло, а до батарей 
неможливо доторкнутися). 

Ви можете поцікавитись, чи є такий дивовижний пристрій у вашому будинку. Безумовно, що мав би бути. 

. Зазвичай ІТП розташований у 
підвальному приміщенні після вводу трубопроводів теплових мереж до будинку. Обладнання ІТП належить 
споживачам теплової енергії, тобто це спільна власність мешканців будинку. 
У вас може виникнути ще одне, цілком слушне запитання: «А чому ж тоді в моєму будинку немає всього 
того, що ви тут так гарно описали?». Цьому також є логічне пояснення. Наявні ІТП у більшості будинків періоду 
інтенсивної забудови (70-ті-80-ті роки минулого століття) фізично і 
морально віджили своє. Старі, зношені, вони не спроможні виконувати 
покладені на них функції (рис.1 та 2). 
До речі, не треба лякатися схем або креслень  як у цьому матеріалі, так і 
взагалі: в них простіше розібратися, ніж вам здається, до того ж, 
графічні зображення підвищують наочність та покращують сприйняття 
прочитаного. Натомість, розібравшись, що таке ІТП, ви зможете 
професійною мовою спілкуватися з технічними спеціалістами і не дати 
їм «навішати собі локшини на вуха». 
Зверніть увагу, що на схемі (рис. 2) цифрою 13 позначений лічильник 
(вузол обліку теплоти). Проте встановлення лічильників теплової енергії на той час було необов'язковим, і тому 
більша частина будинків  як не мала їх тоді, так і не має дотепер. Ось чому облік і розрахунки за спожите тепло в 
нас здійснюються не за фактичними показаннями лічильника, а за нормативами, які встановлюються за 
величиною опалювальної площі. Відмулювачі (18) майже повсюдно не очищаються від накопиченого мулу, хоча 
це повинно виконуватись щорічно під час підготовки будинків до опалювального сезону. 

 
індивідуальний 

тепловий пункт
індивідуальний тепловий вузол вводу

ЕНЕРГОФЕКТИВНИМИ

Індивідуальний тепловий пункт – це складне інженерне обладнання, яке необхідне для приєднання 
внутрішніх систем теплоспоживання до зовнішніх теплових мереж

По-перше, це означає, що ІТП може забезпечити в будинку такі 
зручності:

А по-друге, як ви вже здогадалися, все це 
призведе до економії теплової енергії і, відповідно, зменшення оплати за неї. 
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1 – головний стояк; 2 – зворотна магістраль; 3 – опалювальні прилади;  4 –  регулювальна арматура; 5 – повітряні крани;  6 – 
проточний повітрозбірник;  7 – манометр тиску води після елеватора; 8 – манометр тиску води в подавальній магістралі; 9 – 
манометр тиску води у зворотній магістралі; 10 – термометр гарячої води з теплової мережі; 11 – термометр зворотної води; 
12 – елеватор (вузол змішування); 13 – вузол обліку теплоти;   14 – регулятор тиску; 15 – регулятор витрат; 16 – запірна 
арматура; 17 – зворотний клапан; 18 – відмулювач (фільтр для води)

Елеватор (12), призначений для підмішування  зворотної  води  з  системи  опалення  до  гарячого  теплоносія  
теплових  мереж  із  метою  регулювання його температури, також часто-густо виведений із ладу або взагалі 
відсутній. Руйнування елеваторів, із одного боку, пов'язане з відсутністю догляду за ІТП споживачами тепла, 
якими є ми з вами. А з іншого – з тим, що він зараз начебто і не потрібен, оскільки відпала необхідність у 
розбавленні гарячого теплоносія із теплових мереж зворотною водою, тому що відпуск теплоти від більшості 

0котелень останнім часом здійснюється за розрахунковим температурним графіком 95/70 C (хоча раніше 
0 0використовувалися температурні  графіки 150/70 C, 130/70 0C, 115/70 C тощо).

Погодимося, що донедавна нас з вами вся ця ситуація не дуже турбувала. Але зі збільшенням вартості газу і 
значним зростанням тарифів на теплову енергію питання місцевого регулювання параметрів теплоносія на 
вводі до будівель набуло великої значущості. Особливо у весняно-
осінній період опалювального сезону, коли теплогенерувальні 
компанії не мають технічної можливості регулювати відпуск 
теплоти відповідно до зміни температури зовнішнього повітря – за 

0 0його температури у -1...-2 С і вище  – до +8 С. Для більшості міст 
України цей період  становить 50…60% загальної тривалості 
опалювального  сезону. Ось тоді і доводиться відкривати кватирки, 
викидаючи гроші на вітер, бо наші будинки перегріваються. 
Саме необхідність у регулюванні відпуску теплоти і зумовила появу 
на ринку автоматичних ІТП із погодним регулюванням. Відмінність 
таких ІТП від їхніх попередніх аналогів не така вже і значна. Вона 
полягає лише в тому, що в них підмішування зворотної води до 
гарячого теплоносія із теплових мереж виконується за допомогою 
водяної помпи (насосу) з електронним керуванням в автоматичному режимі, залежно від показань датчиків 
температури зовнішнього і внутрішнього повітря (навіть можна обмежитись лише зовнішнім датчиком). Серед 
трьох варіантів облаштування насосу: (1) на перемичці між магістралями системи опалення (рис. 3); (2) на 
подавальній та (3) на зворотній магістралях найбільш прийнятними є варіанти  (1) та (2), оскільки при цьому не 
порушується гідравлічний режим у теплових мережах (ми з вами вже знаємо, що гідравлічний режим 
визначається кількістю теплоносія в системі опалення). 

Рисунок 1 – Такий вигляд мають застарілі
ІТП багатьох будинків періоду інтенсивної

забудови 

Рисунок 2 – Типова схема ІТП
багатоповерхівки того часу

  Тому основним регулювальним пристроєм в ІТП стали засувки (хоча за нормативами їх не можна використовувати як регулювальну 
арматуру), що приводить до швидкого виходу їх із ладу, а також до гідравлічного і теплового розбалансування системи опалення. 
  Температурний графік теплової мережі – це значення температури гарячої води після джерела теплопостачання на вході в теплову 
мережу і після її повернення від споживачів, який залежить від кліматичних умов.

2

3
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З огляду на погодні умови, споживач може  вибирати, за яким температурним графіком здійснювати відпуск 
теплоти і регулювати тим самим кількість тепла, яке надходитиме до будинку. ІТП дозволяє знизити витрати на 
природний газ на 8…10% за рахунок погодного регулювання й усунення «перетопів» у перехідний період.
Можна також зменшити подачу теплоти після проведення робіт із утеплення зовнішніх огороджень (стін, вікон, 
даху тощо) без порушення теплового і гідравлічного режиму роботи системи опалення.

4

Рисунок 3 – Схема влаштування  автоматизованого теплового вузла вводу з регулюванням відпуску 
теплоти залежно від температури зовнішнього повітря

1 – відмулювач; 2 – фільтр для очищення мережевої води на подавальному трубопроводі теплових мереж; 3 –  витратомір 

(елемент вузла обліку теплової енергії); 4 – зворотній клапан; 5 – запірна арматура; 6 – фільтр  очистки води на зворотному 

трубопроводі системи опалення; 7– циркуляційна помпа (насос); 8 – триходовий регулювальний клапан із електроприводом; 

9 – блок керування роботою регулювального клапану; 10 – обчислювач вузла обліку теплової енергії; Т – термометри і 

датчики температури ; З – манометри  для вимірювання тиску води

Для  реалізації  сучасного індивідуального теплового пункту з  автоматичним регулюванням відпуску теплової 
енергії  у багатоквартирному будинку можливі два варіанти  технічних рішень: 
1. Встановлення блочного модульного індивідуального теплового пункту заводського виготовлення, який 
сьогодні пропонується багатьма  фірмами.
 2. Реконструкція наявного теплового пункту шляхом виконання робіт із поелементного монтажу обладнання. 
Який би варіант ви не обрали, вам доведеться проходити такі етапи: отримання технічних умов від 
теплопостачальної організації, виконання проекту, узгодження проекту, демонтаж наявного ІТП, виконання 
монтажних робіт. Завершальний етап полягає у прийманні ІТП теплопостачальною організацією і органами 
Держстандарту (якщо до складу ІТП входить вузол обліку теплової енергії).

Вас, безумовно, цікавить, скільки ж коштує встановлення автоматизованого ІТП. Вартість модульного ІТП 
(разом з виконанням будівельно-монтажних робіт) може становити понад 200 тис. грн. Варіант з  реконструкцією 
наявного ІТП і поелементним монтажем нового обладнання має, на нашу думку, низку переваг. Серед них такі:
 - можливість використання оптимального обладнання – вузла обліку, регуляторів, насосів, залежно від 

особливостей будинку (вибір такого обладнання виконає для вас проектувальник під час розроблення 
проекту). Це дасть можливість уникнути закупівлі більш дорогого обладнання, параметри якого 
перевищують необхідні, та деякого зайвого обладнання, що входить до складу модульних установок;

   -  можливість виконання монтажних робіт обладнання  у стіснених умовах підвалів;
  - використання трубопроводів і обладнання, яке встановлене на наявному ІТП (за умови задовільного стану 

такого обладнання);
   - прозоре формування вартості ІТП  за кошторисом проектувальника;
   - уникнення переплат, які виникають у разі отримання послуги  «під ключ».

  Згідно з вимогами ДБН В.2.5-39 та ДБН В.2.5-67 приєднання систем опалення до джерел теплоти слід здійснювати через ІТП із 
автоматичним регулюванням теплового потоку, залежно від погодних умов.

4
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Послуги проектувальника коштуватимуть до 5 тис. грн. Вартість вузла обліку теплової енергії становить близько 
20 тис. грн.  Циркуляційний насос можна придбати за 7 тис. грн. Ціна регулятора і датчиків становитиме  близько 
10 тис. грн.  Запірна арматура коштуватиме 10-11 тис. грн.  Разом із виконанням монтажних робіт, вартістю 
трубопроводів, послуг на отримання технічних умов і узгодження влаштування ІТП шляхом реконструкції 
наявного можна виконати за 110-120 тис. грн.  для  80-квартирного житлового будинку (на сьогодні). 

Встановлення ІТП повинно виконуватись після підготовки необхідної 
проектно-кошторисної документації. Зауважимо також, що під час 
експлуатації автоматизованого ІТП потрібно проводити його технічне 
обслуговування, що може коштувати близько 500-600 грн на місяць (з 
урахуванням накопичення коштів на повірку лічильників). Але за 
наявності такого обслуговування оновлені ІТП зможуть служити нам 
довго та віддано. 
Оптимізація регулювання відпуску теплоти за допомогою 
автоматизованих ІТП є одним із енергоощадних проектів, які можуть 
впровадити мешканці будинку. 

Ми для вас порахували, що для п'ятиповерхового 80- квартирного житлового будинку з розрахунковим тепловим 
навантаженням на потреби опалення 290 кВт і річними витратами теплоти на потреби опалення в межах 
550…600 Гкал (630…690 МВт∙год) за опалювальний період величина річної економії теплової енергії може 
становити до 60…67 Гкал. За умови вартості 1 Гкал із 1.04.  2015 р. 644 грн/Гкал 

, це дасть економічний ефект у 38,7…43,2 тис. грн.  Тоді 
період окупності заходу становитиме 2,5…3,1 років 
Встановлення ІТП має супроводжуватись іншими енергоефективними заходами, які дають можливість 
зменшити подачу теплової енергії до будинку.
За статистичними даними ( ), утеплення зовнішніх стін 
будівель забезпечує близько 35% економії теплової енергії в рік від загального обсягу споживання, утеплення 
огороджувальних конструкцій та встановлення теплових пунктів – 60% (вікна – 5%, стіни – 30%, верхні поверхи – 
10%, фундамент – 4%, ТП – 11%). 

(http://ru.tsn.ua/groshi/s-aprelya-
teplo-dlya-naseleniya-podorozhaet-azh-na-72-413823.html)

http://energefficiency.in.ua/images/files/3_2012.pdf

Де можна взяти кошти на впровадження енергоефективних заходів у будинку, читайте в наступному 
випуску.

http://energefficiency.in.ua/images/files/3_2012.pdf
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НОВА ГЕНЕРАЦІЯ ПРОЕКТ USAID «МУНІЦИПАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ»АНОНСИ  ЗАХОДІВ

КОМУ НАДАВАТИ СУБСИДІЇ? 

ПІДТРИМЦІ РЕСУРСНИХ ЦЕНТРІВ З РОЗВИТКУ ОСББ І ЧИСТОЇ ЕНЕРГІЇ – БУТИ!

ПРЕДСТАВНИКИ ОСББ М.РІВНОГО ДІЗНАЮТЬСЯ ПРО МОЖЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ЗАХОДІВ

КРУГЛИЙ СТІЛ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ДРУЖНЬОЇ ДО АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ 
ПОЛТАВЩИНИ

СЕМІНАР ЩОДО ЕНЕРГОАУДИТУ ШКІЛЬНИХ БУДІВЕЛЬ

12 березня у м. Києві Мінсоцполітики України за сприяння проекту USAID «Муніципальна енергетична 
реформа в Україні» (МЕР) та спеціалістів ІМР проведе національний семінар «Нові механізми та 
можливості надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг». Представників управлінь 
соцзахисту населення усіх регіонів України навчать новому порядку надання субсидій на оплату комунальних 
послуг, організації роботи органів соціального захисту населення з надання субсидій, а також новим механізмам 
отримання даних та врахування доходів при наданні субсидій.

У рамках виконання проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» ІМР ініціює проведення 
трьох навчальних заходів для представників Ресурсних центрів (РЦ) із розвитку ОСББ і чистої енергії. Перший 
тренінг «Інформаційна та PR-підтримка діяльності Ресурсних центрів» відбудеться 17-18 березня в 
Києві. Учасники дізнаються, як подавати інформацію про себе, щоб їх читали та слухали, як працювати у 
соціальних мережах тощо. Тематика наступних двох тренінгів (дати ми проанонсуємо згодом) буде 
скоригована згідно з побажаннями та потребами РЦ.

20 березня у м. Рівному в рамках виконання проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» 
ІМР спільно з ПАТ АКБ «Львів» проведуть семінар «Реалізація енергоефективних заходів у 
багатоквартирних будинках: технічні, фінансові та організаційно-правові аспекти» для представників 
ОСББ м. Рівне та виконавчих органів влади міста.В ході семінару буде детально висвітлено та обговорено 
шляхи реалізації енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках – від їхнього визначення та 
розрахунку аж до залучення кредитного фінансування від комерційних банків. Фахівці обґрунтують доцільність 
залучення банківських кредитів як одного з небагатьох доступних джерел фінансування енергоефективних 
заходів у житлових будинках.

31 березня в Миргороді в рамках виконання проекту USAID «Місцеві альтернативні джерела енергії:  
м. Миргород» відбудеться круглий стіл «Створення сприятливих умов для реалізації проектів по 
заміщенню природного газу місцевою біомасою в Миргородському та Великобагачанському районах 
Полтавської області». Учасників ознайомлять із технічними та функціональними рішеннями, реалізованими в 
рамках пілотного проекту з реконструкції котельні ОКВПТГ «Миргородтеплоенерго» (м. Миргород, пров. 
Спартаківський, 8), а також з особливостями створення логістичної інфраструктури постачання соломи для 
потреб комунальної біоенергетики м. Миргорода. Окрім фахівців Проекту, у заході візьмуть участь іноземні 
партнери, які розкажуть про фінансові аспекти втілення подібних до пілотного проектів.

Енергетичний аудит будівлі школи – запорука підвищення енергоефективності та 
комфорту» для представників шкіл-учасників третьої хвилі Проекту із залученням учасників попереднього 
етапу з Дніпропетровська, Дніпропетровської і Запорізької областей.  Школи, що брали участь у 2-й хвилі 
проекту «Енергоефективні школи» (2013-2014 н.р.), одержать результати енергетичного аудиту їхніх будівель, 
що був проведений за кошти ДТЕК. Ті ж, хто бере участь у 3-й хвилі, отримають пояснення щодо значення 
енергоаудиту та інформацію про можливості, які він надає.

23 березня у Дніпропетровську і 24 березня у Павлограді в рамках проекту ДТЕК «Енергоефективні школи» 
ІМР проведе семінари «
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РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ «IMPulse»

Кадрія Сафіуліна – головний редактор, к.т.н, доцент, 
Марія Помазан – райтер, 
Дар'я Коляда – райтер, 
Юлія Свєженцева – райтер, к.с.н., доцент,
Олена Миколенко – коректор,
Олександр Шевченко – дизайнер, верстальник.

ОПИТУВАННЯ.  Для нас важлива ваша думка!

Чи є встановлений у Вашому будинку ІТП і чи відчули Ви його ефективність з огляду на тепловий 
комфорт та /або зменшення/стабілізацію оплати за теплову енергію? 
Найцікавіші відповіді ми опублікуємо в наступному номері.  Також будемо дуже вдячні за зворотній зв'язок щодо 
нашого нового видання. Що було для вас цікавим? Висвітлення яких тем ви хотіли б бачити у найближчих 
випусках? Щодо яких питань вас цікавить думка експертів? 
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