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Шановні наші читачі!
Як ви гадаєте, з чого починається весна? Правильно, з пробудження: природа 
прокидається після зимової сплячки, а разом з нею прокидаємось і ми. Треба 
причепуритися самим і навести лад у своїх квартирах, зробити генеральне прибирання, 
до блиску відмити  вікна. А чи замислюємося ми про те, як пережив зиму наш будинок? 
Адже наскільки би чудово не виглядала будь-яка квартира, вона не існує сама по собі. І 
непоодинокими є випадки, коли  в наших із вами будинках протікають дахи, з підвалів 
тягне затхлістю, в під'їздах ні вікон ні дверей, а на облуплених стінах очі «радують» 
картинки ще того змісту... 
Відразу виникають одвічні запитання: «Хто винен?» і «Що робити?». На перше 
запитання, напевно, можна відповісти так: «Усі потроху». Усі – це і влада, і комунальні 
служби, і звичайно, мешканці, тобто ми з вами. Бо навряд чи працівники ЖЕКу темними 
ночами бруднять нам стіни або підпалюють кнопки в ліфті. 
А відповідь на запитання: «Що робити?» цілком однозначна: «Створювати об'єднання співвласників 
багатоквартирних будинків!». 
Станом на 01.03.2015 р. – це початок календарної весни (а вона ще буває астрономічною, метеорологічною та 
кліматичною) – в Україні налічується 16 588 ОСББ, що становить 22,1% загальної кількості багатоповерхових 
будинків країни 

Наш весняний випуск ми присвячуємо саме цій важливій темі (весняним він називається тому, що об'єднує 
матеріали про діяльність ІМР  упродовж березня, квітня та травня). 
«Люди розуміють, що задарма вже нічого не буде. Квартира — це найбільше матеріальне благо для більшості 
українців, тому ми маємо передати її у спадок нашим дітям як цінне та доглянуте майно. Для цього необхідно 
створювати ОСББ. Інакше – ніяк». Це, шановні читачі, цитата з інтерв'ю із, не побоюсь цього слова,  флагманом 
руху за створення та підтримку ОСББ в Україні, головою правління Асоціації ОСББ «Лучани» (м. Луцьк), членом 
Національної ради сприяння та створення ОСББ при Кабінеті Міністрів України Юлією Сабатюк, людиною, яка 
«любима Богом», і тому в неї виходить все – і можливе, і неможливе.  
У цьому номері ми також надаємо, як обіцяли в минулому випуску, інформацію, де взяти гроші для фінансування 
енергоефективних заходів, у тому числі й на влаштування в будинку індивідуального теплового пункту. 
Багато важливих подій за ці три місяці відбулось за Проектом USAID «Альтернативні джерела енергії: 
м. Миргород». Найголовніше – це реконструкція котельні, де вже у квітні завершено першу фазу робіт 
(установлення димоходу) і розпочато основне будівництво. 
При цьому ми не забуваємо про інформування мешканців міста щодо досягнень Проекту.  Не можу не 
похвалитися нашими білбордами, які ось-ось з'являться на вулицях Миргорода, Ви перші, хто зможе подивитись 
на них раніше – на сторінках нашого IMPulse. 
Щиру подяку за всебічне сприяння та конкретну допомогу висловлюємо координатору Проекту, заступнику 
Миргородського міського голови Максиму Верещаку.  
За Проектом USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» (МЕР) кількість семінарів, що відбулись цієї 
весни, просто зашкалює. Консультанти ІМР провели семінари для працівників соціального захисту стосовно 
нової системи призначення субсидій у Вінниці, Дніпропетровську, Запоріжжі, Києві (для представників Луганської 
та Донецької областей), Луцьку, Рівному, Херсоні та Хмельницькому. Більш детально про них ви дізнаєтесь у 
цьому випуску.  
Для представників Ресурсних центрів (РЦ) підтримки ОСББ та чистої енергії проведено три семінари (у Києві, 
Дніпропетровську та Кам'янці-Подільському). Останній семінар за ініціативи нашої колеги Вікторії Погорєлової 
ряснів вишиванками, в які були одягнені майже всі учасники. У випуску розміщене дуже гарне фото, ви самі 
зможете в цьому переконатися. Взагалі персонал РЦ − це золотий фонд нашого Проекту МЕР. Галина Когут зі 
Львова, Роман Гученко із Сум, Людмила Шанц із Запоріжжя, Оксана Горова з Павлограда, Юрій Трегубко з 
Херсона та багато інших. Небайдужих, завзятих та зацікавлених у просуванні ідей ОСББ та чистої енергії. 
Проводити для них семінари – суцільне задоволення, стверджую на основі власного досвіду. Ми сподіваємося 
на вашу допомогу, дорогі наші друзі, у популяризації та розповсюдженні серед широкого загалу інформаційних 
матеріалів Проекту. 
Відбулися дві начальні сесії для членів робочих груп із розроблення Планів дій сталого енергетичного розвитку 
(ПДСЕР) пілотних міст Луцька та Хмельницького. 
Пройшла низка семінарів для банків, які кредитують енергоефективні заходи. 
Вийшов із друку практичний посібник «Підготовка проектних пропозицій із чистої енергії», який стане в нагоді всім 
тим, хто має наміри сприяти зменшенню викидів CО  шляхом упровадження заходів із енергоефективності та 
чистої енергії. Він гарно оформлений, написаний доступною мовою, містить багато реальних прикладів 
упровадження енергоефективних заходів у різних галузях міського господарства, і в тому числі в секторі 
житлових будинків. 

(http://proosbb.info/2015/03-27/17:32/udoskonalennya-sistemi-upravlinnya-v-zhitlovomu-gospo-
darstvi.html).

КОЛОНКА ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА
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Оскільки авторів багатенько, то ми зробили так, щоб «країна знала своїх героїв» − у вступі вказано, хто саме 
готував той чи інший розділ або підрозділ посібника. 
Феєричними підсумковими конференціями завершилася третя хвиля Проекту ДТЕК «Енергоефективні школи» у 
Дніпропетровську, Павлограді, Бурштині та Києві. Представники пілотних шкіл презентували свої проектні 
пропозиції з підвищення енергоефективності шкільних приміщень, після оцінювання яких конкурсні комісії 
підводили підсумки участі ЗНЗ у Проекті. Під час урочистої частини конференцій відбувалося нагородження 
переможців та учасників Проекту, а також учнів-призерів конкурсів відеороликів та соціальної реклами з 
енергозбереження. Ці події також висвітлені у весняному номері. 
Красуня-весна непомітно перейшла у спекотне літечко. Попереду пора відпусток. Проте активність ІМР не 
знижуватиметься і влітку. Нас чекає багато роботи за нашими Проектами, а вас, дорогі читачі, нові випуски 
інформаційно-аналітичного огляду «IMPulse» Інституту місцевого розвитку.

Кадрія Сафіуліна, к.т.н., доцент.
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КОРОТКО ПРО ВАЖЛИВЕ

НОВА ТЕХНІКА ДЛЯ ЗБИРАННЯ СОЛОМИ
У рамках реалізації проекту USAID «Місцеві альтернативні джерела енергії: м. Миргород», окрім реконструкції 
котельні за адресою пров. Спартаківський, 8 та встановлення твердопаливного котла, що працює на соломі, 
передбачене створення логістичного ланцюга доставки біопалива і придбання спеціалізованої техніки.

Тож у березні  2015 р .  Миргород (зокрема,  КП 
«Спецкомунтранс», підприємство, визначене базовим для 
заготівлі, транспортування та зберігання соломи й іншого 
біопалива) отримав від Проекту телескопічний навантажувач 
Massey Ferguson MF 9407. Він може піднімати декілька тюків 
соломи, вагою від 2,5 т, на висоту 7 м, а також 1,25 т – на виліт 
стріли вперед на 4 м. Навантажувач розвиває швидкість до 40 
км/год, має оптимальні витрати палива, високу прохідність і 
маневреність. Він використовуватиметься в полі для збирання 
тюків соломи, їхнього навантаження на транспортний засіб, а 
також для пересування тюків на оперативному і центральному 
складах.  Технічне обслуговування навантажувача 

здійснюватиме сервісний пункт ТОВ «АМАКО Україна» в Полтавській області. Його спеціалісти провели тренінг 
із тонкощів роботи на навантажувачі для персоналу КП «Спецкомунтранс». 

ДРУГЕ ЖИТТЯ КОТЕЛЬНІ
У квітні 2015 р. за проектом USAID «Місцеві альтернативні джерела енергії: м. Миргород» завершилась перша 
фаза робіт із реконструкції пілотної котельні. На її території встановлений 20-метровий димохід, закладений 
фундамент для розміщення трьох нових газових котлів, 
проведене їхнє подальше монтування, налагоджувальні 
роботи та введення в експлуатацію. 
Результати Проекту обговорили на рівні Полтавської області 
(с. Велика Багачка, м. Лубни). З метою поширення інформації 
про досягнення Проекту на національному та міжнародному 
щаблях, 22 квітня виконавчий директор ІМР Руслан 
Тормосов презентував його на Міжнародному екологічному 
форумі «Довкілля для України».
У липні 2015 р. стартуватиме друга фаза робіт із реконструкції 
котельні. Вона передбачає демонтаж п'яти фізично та 
морально застарілих газових котлів; реконструкцію самої 
будівлі котельні з прибудовою оперативного складу соломи, 
встановлення твердопаливного котла і периферійного обладнання, зокрема системи подавання палива. 
Введення біокотельні в експлуатацію передбачене у вересні поточного року. 

 ІНСТИТУТ

МІСЦЕВОГО

РОЗВИТКУ

Місцеві альтернативні джерела енергії: м. Миргород

МИРГОРОД – ФЛАГМАН БІОЕНЕРГЕТИКИ
7 травня 2015 р. представники ІМР, виконавця Проекту USAID «Місцеві альтернативні джерела енергії: м. 
Миргород», та Миргородської міської ради підписали меморандум про взаєморозуміння та співпрацю щодо 
підготовки бізнес-плану для залучення кредиту НЕФКО. Гроші витратять на будівництво біокотельні для 
забезпечення теплом Миргородської школи №1 та міського Центру естетичного виховання. Того ж дня ІМР 
підписав меморандум про взаєморозуміння та співпрацю із Миргородським підприємством теплопостачання. 
Відповідно до Меморандуму, експерти Проекту підготують техніко-економічне обґрунтування біоенергетичних 
проектів, щоб допомогти підприємству подати заяви на фінансування біоенергетичних проектів у рамках 
національних і регіональних програм.
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У МИРГОРОДІ ЗБУДУЮТЬ ЦЕНТРАЛЬНИЙ СКЛАД СОЛОМИ 

ЗАЛУЧИТИ СТУДЕНТІВ!

МИРГОРОД ПЕРЕМАГАЄ ГАЗОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ!

Проект USAID «Місцеві альтернативні джерела енергії: м. Миргород» передбачає створення логістичного 
ланцюга зі збирання, доставки та зберігання біопалива. Одним із заходів із виконання завдань Проекту є 
реконструкція наявної на території КП «Спецкомунтранс» 
складської будівлі зі збільшенням її місткості. Центральний склад 
соломи використовуватиметься для накопичення тюкованої соломи 
в період жнив, її зберігання і використання протягом року в якості 
альтернативного виду біопалива для пілотної котельні. Містобудівні 
умови та обмеження видані Миргородським управлінням 
містобудування та архітектури. Санітарно-захисна зона для складу 
визначена на підставі розрахунків і становить 15 м. Будівельно-
монтажні роботи будуть виконані відповідно до проекту із 
дотриманням вимог нормативної документації. У травні проведений 
конкурс на вибір підрядника для виконання робіт. Перемогу в 
конкурсі здобуло ТОВ «Доломіт-Буд». Роботи розпочнуться в червні. Склад буде введений в експлуатацію 
у вересні цього року. 

20 травня 2015 р. консультант проекту USAID «Місцеві альтернативні джерела енергії: м. Миргород» Семен 
Драгнєв узяв участь у інформаційному заході «Університет 
USAID», який відбувся на кафедрі землеробства Херсонського 
державного аграрного університету. Студентам-аграріям 
розповіли про  розвиток сільського господарства в Україні та 
нагальну необхідність підвищення енергоефективності й 
впровадження альтернативних джерел енергії (АДЕ) в АПК, 
висвітлили проблеми водопостачання в агросекторі країни. 
Семен Драгнєв говорив зі студентами про стан та перспективи 
заміщення природного газу місцевою біомасою, демонстрував 
зразки різних видів біомаси тощо. До того ж, студенти отримали 
інформаційні брошури, розроблені спеціалістами ІМР, у яких 

розкриваються екологічні, технічні та економічні аспекти використання біомаси у комунальній теплоенергетиці. 
Захід проведений спільно зі спеціалістами Проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні». 

Найближчим часом на вулицях Миргорода можна буде побачити яскраві білборди, які популяризують заміщення 
природного газу місцевими альтернативними джерелами енергії, зокрема соломою. Вони створені фахівцями 
ІМР у рамках Проекту USAID «Місцеві альтернативні джерела енергії: м. Миргород».



 За допомогою близьких кожному українцю візуальних образів на білбордах роз'яснюються суть Проекту та його 
значення для Миргорода й України загалом. Інформаційна кампанія здійснюється за активної підтримки 
Миргородської міської ради . 
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КОМПАНІЯ HENKEL ГОТОВА ПІДТРИМУВАТИ РЕСУРСНІ ЦЕНТРИ З ЧИСТОЇ ЕНЕРГІЇ 
11 березня 2015 р. відбулась робоча зустріч експертів Проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в 
Україні» (МЕР) Віри Ілляш, Вікторії Погорєлової та Кадрії Сафіуліної із представницею компанії Henkel 
Ганною Бортяною. У рамках Меморандуму про співпрацю з Проектом МЕР Henkel пропонує розробити та 
впровадити стандарти підтримки Ресурсних центрів із чистої енергії шляхом навчання ОСББ, РЦ та 
громадськості міст із питань енергоефективності та термомодернізації житлових будинків. Під час зустрічі 
обговорювалась участь компанії в обладнанні РЦ наочними матеріалами (стендами, плакатами, зразками 
продукції) для утеплення будинків, та підвищенні кваліфікації працівників РЦ шляхом проведення для них 
тренінгів з питань термомодернізації, систем утеплення тощо. Henkel пропонує співпрацю на Інтернет-
майданчику РЦ: розміщення навчальної інформації про системи утеплення (зокрема, Ceresit; поради технічного 
експерта Ceresit тощо). За словами Ганни Бортяної, Henkel готовий підтримувати РЦ у всіх сферах роботи з 
громадськістю. 

ПРОЕКТ USAID «МУНІЦИПАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ»

 

КОМУ НАДАВАТИ СУБСИДІЇ? 
12 березня поточного року Міністерство соціальної політики України за сприяння проекту USAID 
«Муніципальна енергетична реформа в Україні» та спеціалістів ВБО «Інститут місцевого розвитку» провело 
національний семінар «Нові механізми та можливості надання субсидій на оплату житлово-комунальних 
послуг». У заході взяли участь 90 осіб: заступник Міністра соцполітики України Віталій Мущинін, директор 
департаменту державної соціальної допомоги Віталій Музиченко, керівники та фахівці обласних управлінь 
соціального захисту населення всіх регіонів України. На семінарі розглянули новий порядок надання субсидій на 
оплату комунальних послуг в умовах підвищення тарифів, організацію роботи органів соціального захисту 
населення з надання субсидій, а також новий механізм отримання даних та врахування доходів при наданні 
субсидій. 
«Зміни в законодавстві призведуть до значного збільшення кількості претендентів на субсидії. Вона зросте з 1,09 
млн до 4…5 млн домогосподарств. Наразі органи соціального захисту не готові прийняти таку кількість клієнтів. 
Тому ми маємо допомогти працівникам місцевих підрозділів соцзахисту не лише навчитися новим механізмам 
надання субсидій, а й змінити підходи до організації своєї роботи», – зазначив консультант із питань 
соціального захисту населення Проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» Антон 
Левицький.
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КРУГЛИЙ СТІЛ ІЗ ПИТАНЬ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ВОЛИНІ

ЗВІТ З ЕНЕРГОАУДИТУ ДИТСАДКА «НЕЗАБУДКА» В ЛУЦЬКУ

1892. БІЛЬШЕ МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ ОСББ

 
12 березня 2015 року старший спеціаліст із технічних питань Проекту МЕР Анатолій Колієнко взяв участь у 
круглому столі «Упровадження енергозберігаючих проектів та заходів скорочення споживання природного газу 
альтернативними видами палива – шлях до енергетичної незалежності України. Волинь», що відбувся в Луцьку. 
До обговорення було залучено близько 60 осіб. Анатолій Колієнко презентував результати термомодернізації 
житлових будинків за Проектом USAID «Реформа міського теплозабезпечення в Україні» на прикладі будинку за 
адресою вул. Перемоги, 10 у м. Луцьку та в інших містах України. Експерт висвітлив питання розроблення 
ПДСЕР у м. Луцьку в рамках Проекту МЕР та зупинився на основних заходах із енергоефективності в 
будинковому секторі, зробивши наголос на економічному ефекті від їхнього упровадження.  
За результатами обговорення на круглому столі було прийняте рішення про створення програми комплексної 
санації будівель бюджетної та соціальної сфери та житлового фонду (ОСББ) Волинської області, механізмів її 
фінансування та забезпечення контролю впровадження енергоефективних проектів. Рішення направлять до 
Кабінету Міністрів України. 

У рамках Проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» фахівці ІМР виконали енергетичний 
аудит дитсадка № 27 м. Луцька (вул. Є. Коновальця, 10а). Енергетичне обстеження будівлі виконувалося в 

період з 21 січня по 31 березня 2015 року. Енергоаудит 
виявив проблеми із зовнішніми стінами, які, незважаючи 
на задовільний стан, втрачають багато теплової енергії. 
Перевитрати тепла відбуваються і через вікна (дерев'яні 
спарені блоки з листовим двійним склінням займають 
40% площі вікон, металопластикові з однокамерним 
склопакетом – 60%). Дах будівлі теж має задовільний 
стан, проте значення опору теплопередачі дахового 
перекриття в чотири рази менше за нормативне.
Із інженерними системами ситуація ще гірша. Внутрішня 
система опалення, а також система вентиляції основних 
приміщень (дитячих груп) не відповідають вимогам 
державних будівельних норм та санітарних правил. 

Внутрішнє та зовнішнє освітлення здійснюється переважно світильниками з лампами розжарювання, які не є 
енергоощадними. За результатами проведеного енергетичного обстеження будівлі визначено низку 
ефективних заходів для зниження потреб закладу в енергоресурсах. Очікувані обсяги скорочення викидів CO  в 
результаті виконання запропонованих енергоефективних заходів становлять 87,2 т/рік.

18 березня 2015 р. Верховна Рада прийняла закон «Про 
внесення зміни до Податкового кодексу України щодо 
оподаткування деяких неприбуткових організацій № 263-
VIII», проект якого (законопроект №1892) був 
підготовлений консультантами ВБО «Інститут місцевого 
розвитку» Димитром Левицьким та Вікторією 
Погорєловою в рамках проекту МЕР. Цей закон 
повернув ОСББ, ЖБК та асоціаціям співвласників 
багатоквартирних будинків статус неприбуткових 
організацій, який вони втратили внаслідок прийняття 
нового Податкового кодексу (ПК) в грудні 2014 року. За 
закон № 263-VIII проголосували 246 народних депутатів, 
жоден не голосував проти та не натиснув кнопки 
«Утримався». Закон скасував перереєстрацію неприбуткових організацій та установ, які зазначені у підпунктах 1 
та 2 п. 133.1.1 ст.133 ПК, і були внесені до Реєстру неприбуткових організацій та установ станом на 1 січня 2015 р. 
Він також встановив, що неприбуткові організації, зазначені у підпунктах 1 та 2 п. 133.1.1 ст. 133 ПК, 
зареєстровані після 31 грудня 2014 р. та до набрання чинності цим Законом, у разі внесення їх до Реєстру 
неприбуткових організацій та установ протягом шести місяців із дня набуття чинності Законом, вважаються 
такими, що внесені до Реєстру неприбуткових організацій та установ із дня їхньої державної реєстрації.
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«Фактично цей законопроект дає навіть трохи більше можливостей для ОСББ, оскільки тепер всі доходи, які 
можуть бути в об'єднання у вигляді надходжень від орендної плати за допоміжні приміщення, паркомісця чи 
використання стін для рекламних засобів тощо, не будуть оподатковуватись податком на прибуток. Таким 
чином, всі кошти, які може заробити об'єднання, будуть спрямовуватись на ремонт будинку. Це дуже хороший 
ресурс для наших громадян, які можуть тепер вкладати кошти в житло, яке наразі в не дуже гарному стані», – 
прокоментувала новий закон народний депутат Альона Бабак.

У березні 2015 р. ключові фахівці Інституту місцевого розвитку в рамках проекту USAID «Муніципальна 
енергетична реформа в Україні» підготували посібник, у якому системно розглядаються усі стадії створення 
проектних пропозицій для Планів дій зі сталого енергетичного розвитку міст (ПДСЕР). Зокрема, у ньому подано 

інформацію щодо постановки завдання та техніко-економічного 
обґрунтування, екологічної оцінки і визначення конкретних джерел 
фінансування. Виконано аналіз обмежень технічного, екологічного, 
фінансового та соціального характеру, які гальмують ефективне 
впровадження проектів із чистої енергії. Також посібник пропонує низку 
проектів із чистої енергії в найбільш доцільних, із огляду на зменшення 
енергоспоживання та скорочення викидів СО , сферах міського 
господарства. ПДСЕРи є ефективним знаряддям реалізації ідеї сталого 
енергетичного розвитку в рамках Європейської ініціативи, яка має назву 
«Угода мерів». Приєднуючись до цієї ініціативи, місцеві органи влади 
добровільно зобов'язуються зменшити викиди в атмосферу парникових 
газів до прийнятих в Угоді цільових показників. Станом на лютий 2015 р., 
Угоду мерів підписали представники органів місцевої влади 6270 міст із 
загальною чисельністю населення 193 млн осіб. В Україні до Угоди 
долучились уже майже 80 міст.
Специфічні особливості розвитку різних держав, що беруть участь у 
реалізації цієї ініціативи (у тому числі й України), потребують адаптації 

європейської методології відповідно до ситуації у кожній країні. Саме цього і намагалися досягти автори 
Посібника. Він стане у нагоді всім, хто має наміри сприяти зменшенню викидів парникових газів у довкілля як 
шляхом розроблення та втілення в життя Плану дій зі сталого енергетичного розвитку, так і за допомогою 
впровадження енергоефективних заходів у повсякденному житті: на роботі та вдома. Завантажити посібник 
можна за посиланням:  

 У березні цього року консультанти ІМР Анатолій Колієнко, Кадрія Сафіуліна та Дар'я Коляда у рамках 
проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» підготували брошуру про роботу 
індивідуального теплового пункту (ІТП) у багатоквартирному будинку. У матеріалі розглядаються переваги 
індивідуальних теплопунктів, роз'яснюється їхній вплив на енергоефективність будинку. Брошура розрахована 
на мешканців для розповсюдження через ресурсні центри підтримки ОСББ та чистої енергії. Зокрема, в ний 
ідеться про те, що ІТП може забезпечити в будинку низку суттєвих покращень: можливість регулювати кількість, 
температуру та якість гарячої води (теплоносія), що проходить крізь труби та батареї для забезпечення 
теплового комфорту в приміщеннях; контроль та погодне регулювання параметрів теплоносія; облік спожитої 
теплової енергії за допомогою лічильників тощо. Це призводить до економії теплової енергії і, відповідно, 
зменшення оплати за неї.
У той самий час ІТП, наявні у більшості будинків періоду інтенсивної 
забудови (70-ті…80-ті роки минулого століття), знаходяться в неробочому 
стані й не виконують покладені на них функції. Тому автори брошури 
наголошують на необхідності реконструкції старих або встановлення в 
будинках нових ІТП, які дозволяють знизити витрати на природний газ на 
8…10%. Якщо разом зі встановленням ІТП проводити інші енергоощадні, 
економія може зрости у кілька разів. 
Ознайомитись із брошурою можна за посиланням на сайті Проекту:  

 

РОЗРОБЛЕНИЙ ПОСІБНИК ІЗ ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ІЗ ЧИСТОЇ ЕНЕРГІЇ

ІТП У ЗАПИТАННЯХ ТА ВІДПОВІДЯХ

http://www.mdi.org.ua/files/file/Publications/CleanEnergy_Manual_Final+_Apr-2015.pdf

http://www.merp.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=19
2:2015-07-11-10-05-49&catid=79&Itemid=974&lang=uk
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РОБОЧА НАРАДА З ОБГОВОРЕННЯ ПДСЕР У ВІННИЦІ

У ЖИТОМИРІ РЕФОРМУЮТЬ СИСТЕМУ НАДАННЯ ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ

ЗАХИЩАТИ НЕЗАХИЩЕНИХ ЗА НОВИМИ МЕХАНІЗМАМИ

24 березня 2015 р. у Вінниці відбулася робоча нарада, на якій фахівці ІМР презентували розроблені в процесі 
вдосконалення Плану дій зі сталого енергетичного розвитку м. Вінниці на 2012-2020 роки документи. Зокрема, 
консультанти Інституту представили результати моніторингу даних із енергоспоживання секторами м. Вінниця 
та оновлений базовий кадастр викидів м. Вінниці в 2008-2013 рр. Крім того, були презентовані оновлена форма 
Плану дій зі сталого енергетичного розвитку для розміщення на сайті Єврокомісії, каталог інвестиційних проектів 
та інвестиційна стратегія ПДСЕР міста Вінниця.
Директор Департаменту енергетики, транспорту та зв'язку Вінницької міської ради Олексій Підоченко високо 
оцінив роботу спеціалістів ІМР, та підтвердив, що ці напрацювання будуть дуже корисними для підготовки 
відповідей на зауваження Єврокомісії до ПДСЕР міста та звіту з моніторингу виконання ПДСЕР, а також 
сприятимуть підвищенню ефективності його впровадження. Виконавчий директор ВБО «Інститут місцевого 
розвитку» Руслан Тормосов презентував підхід ІМР до вдосконалення ПДСЕР м Вінниці, основні положення 
розроблених документів, а також Інвестиційну стратегію впровадження ПДСЕР та очікувані результати.
Старший технічний консультант ІМР з муніципальної транспортної інфраструктури Юрій Грисюк та старший 
консультант із технічних питань Анатолій Колієнко зробили доповіді щодо проведеної ІМР роботи з підготовки 
відповідей на зауваження Єврокомісії та результати коригування базового кадастру викидів, а також 
представили розроблені ІМР проекти у сфері транспорту та інших муніципальних секторах. Всі проекти 
попередньо були підтримані учасниками заходу. В цілому підхід ІМР до розробки Інвестиційної стратегії 
впровадження ПДСЕР був визнаний раціональним та обґрунтованим. За результатами заходу було прийнято 
рішення ухвалити розроблені документи після додаткового вивчення и доопрацювання ІМР із урахуванням 
коментарів представників міста, якщо такі виникнуть.

26 березня поточного року департамент праці та соціального захисту населення Житомирської обласної 
державної адміністрації провів семінар-нараду для керівників підрозділів та фахівців районних та міських 
управлінь щодо реформування системи надання житлових субсидій та призначення державної соціальної 
допомоги. На запрошення керівництва департаменту в семінарі взяв участь консультант Проекту USAID 
«Муніципальна енергетична реформа в Україні» Антон Левицький. На нараді були присутні близько 90 осіб. 
Роботу висвітлювали представники місцевих засобів масової інформації. Антон Левицький виступив із 
презентаціями: «Етапи реформування системи соціального захисту споживачів комунальних послуг в умовах 
підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги», «Нові механізми надання житлових субсидій, 
запроваджені постановою Кабінету Міністрів України №106 від 28 лютого 2015 року», «Порядок та особливості 
перерахунку субсидій при підвищенні тарифів на газ, тепло, електроенергію з 1 квітня 2015 року». Учасники 
відзначали окремі заходи нового положення, реалізація яких вимагає додаткового регулювання. Зокрема, це 
вимоги до заповнення заяви та декларації про доходи громадянами; взаємодія з громадянами при перерахунку 
субсидій на наступні періоди; облік домогосподарств, які орендують житло та визначення членів такого 
домогосподарства; неоднозначні моменти врахування осіб, які тимчасово не проживають; отримання даних про 
доходи від органів державної фіскальної служби; форми та умови взаємодії з організаціями з метою отримання 
даних, необхідних для призначення субсидій. Керівники департаменту праці та соціального захисту населення 
Житомирської обласної державної адміністрації висловили щиру подяку Проекту МЕР за допомогу у проведенні 
семінару. 

Протягом квітня-травня 2015 р. Проект МЕР у співпраці зі Світовим Банком провів навчальні одноденні 
семінари для працівників органів соціального захисту населення України у кожній області (всього 25 семінарів). 
Консультанти Проекту МЕР Антон Левицький та Кадрія Сафіуліна провели семінари у містах-партнерах 

проекту: 16 квітня – у Дніпропетровську, 17 квітня – у 
Донецьку (також проводився у Дніпропетровську), 21 
квітня – у Запоріжжі, 23 квітня – у Херсоні, 28 квітня – у 
Вінниці, 30 квітня – у Хмельницькому, 5 травня – у 
Рівному, 7 травня – у Луцьку. 
Семінари були орієнтовані на нові соціальні норми 
(затверджені Наказом Кабміну № 106 від 28 лютого 
2014 року) і нову програму субсидування; документи 
та джерела інформації про надання субсидій, у тому 
числі сукупний дохід сім'ї; терміни надання субсидій; 
нові норми споживання житлово-комунальних послуг; 
перерахунок субсидій, заснованих на підвищені 
тарифів із 1 квітня 2015 року; психологічні аспекти 
роботи з клієнтами. Загалом до заходів долучилися 
434 особи. 
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ПРОЕКТ USAID «МУНІЦИПАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ»СПІВВЛАСНИКИ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ – ЙОГО ПОВНОЦІННІ ГОСПОДАРІ

ЧИСТА ЕНЕРГІЯ ДЛЯ МІСТ

Верховна Рада прийняла закон №417-VIII «Про особливості здійснення права власності у 
багатоквартирному будинку», допомогу у створенні якого надавали консультанти «Інституту місцевого 
розвитку». Тож уже з 1 липня набувають чинності зміни до законодавства, які дозволять кожному співвласнику 
багатоквартирного будинку брати участь в ефективному розпорядженні спільним майном. Закон встановлює 
чіткі правила управління будинком, скасовує монополію ЖЕКів, дає поштовх реформі житлово-комунальної 
сфери в Україні.
Відтепер саме співвласники розпоряджаються спільним майном багатоквартирного будинку, слідкують за його 
станом, відповідають за вчасне проведення ремонтів та належну експлуатацію – незалежно від того, чи 
створено в них ОСББ. За спільною згодою (ухваливши рішення на зборах) співвласники можуть здавати в 
оренду допоміжні приміщення та отримувати дохід зі спільної власності. Розмір відповідальності та вага голосу 
кожного співвласника є пропорційною до його частки у спільному майні, яка визначається залежно від площі 
житлових чи нежитлових приміщень будинку, якими він володіє. На зборах співвласники визначають форму 
управління будинком: ОСББ, більшість співвласників, або ж професійний управитель. Якщо протягом року вони 
не змогли визначитися, управителя призначає місцевий орган самоврядування. Щодо спільної власності також є 
зміни: тепер нею стає не лише сам будинок, а й прибудинкова територія та навіть земельна ділянка. Більш того, у 
разі руйнування багатоквартирного будинку майнові права на земельну ділянку, на якій він розташований, а 
також належні до нього будівлі, споруди та прибудинкова територія зберігаються за співвласниками.

7 – 8 квітня 2015 р. у м. Кам'янці-Подільському спеціалісти 
ІМР провели семінар-практикум для пілотних міст Проекту 
USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» (МЕР) 
«Підготовка проектних пропозицій із чистої енергії та 
визначення реальних джерел їхнього фінансування як 
запорука успішного виконання Планів дій зі сталого 
енергетичного розвитку». 
Участь у семінарі взяла 31 особа – представники керівного 
складу управлінь та відділів виконавчої влади з 16 міст 
(Дніпропетровська, Кривого Рогу, Запоріжжя, Вінниці, 
Чернігова, Тернополя, Сум, Кам'янця-Подільського, 

Хмельницького, Рівного, Івано-Франківська, Луцька, Львова, Краматорська, Херсона, Києва), до компетенції 
яких належать питання міської енергетичної політики. На заході був презентований практичний посібник 
«Підготовка проектних пропозицій із чистої енергії», про який ішлося вище. В перший день семінару спеціалісти 
розглядали проекти з чистої енергії у житлових та громадських будівлях, системах тепловодопостачання та 
водовідведення, міському транспорті, освітленні. Був проаналізований потенціал відновлюваних джерел 
сонячної та вітрової енергії, енергії біомаси, вторинних джерел тощо. Розглянуто основні екологічні бар'єри та 
обмеження застосування АДЕ і ВДЕ. Учасники отримали вичерпну інформацію щодо сучасного стану та 
перспектив розвитку відновлюваної енергетики в Україні. Зацікавили учасників і доповіді представників 
донорських та фінансових організацій, які висвітлювали практику 
надання фінансових ресурсів українським містам та запрошували 
присутніх долучитися до співпраці з метою отримання 
фінансування проектів ПДСЕР. Після завершення першого дня 
учасники побували на екскурсії, де відвідали котельні 
підприємства КП «Міськтепловоденергія», що працюють на 
біопаливі (пелети з соломи). Вони генерують теплоту для  міської, 
районної і дитячої  лікарень, пологового будинку, громадського 
центру «Довголіття», поліклініки. Учасники оцінили, що на 
котельнях встановлені котли вітчизняного виробництва 
(Рівненського та Коростенського заводів). 
У другий день семінару-практикуму розглядали техніко-економічного обґрунтування проектів із чистої енергії, 
різні джерела фінансування проектів із чистої енергії: місцевий та державний бюджети, амортизацію та прибуток 
комунальних підприємств, кошти міжнародної фінансової допомоги, кошти приватних інвесторів, у т.ч. залучені 
на засадах державно-приватного партнерства та за рахунок співфінансування мешканців. Крім того, у другий 
день увага учасників була сконцентрована на практичних прикладах втілення заходів із енергозбереження та 
енергоефективності в містах: Луцьку, Львові тощо. Семінар отримав від учасників лише позитивні відгуки. 
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ОДЕСА: ВИКЛИКИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ПРИЙНЯТО!

ІНСТИТУТ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ ПРОВІВ СЕМІНАР ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

ОЦІНКА АКТИВІВ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ – ПЕРЕДУМОВА СТИМУЛЮЮЧОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ

30 квітня 2015 р. в Одесі відбувся форум «Виклики енергоефективності: самоорганізація та державна 
підтримка», організований Держенергоефективності України та Одеською обласною радою для роз'яснення 
механізмів надання державної підтримки на термомодернізацію багатоквартирних та індивідуальних 
будинків, прийнятих Урядом 8 квітня поточного року. В рамках Проекту МЕР Інститут місцевого розвитку 
надав допомогу в проведенні заходу. Так, консультант Проекту Вікторія Погорєлова виступила з 
презентацією щодо ролі Ресурсних центрів ОСББ в реалізації енергоефективних заходів. Голова 
Деренергоефективності Сергій Савчук ознайомив присутніх з умовами та механізмами державної підтримки 
термомодернізації житлових будівель при впровадженні енергоефективних заходів. Керівники обласних 
управлінь АТ «ОЩАДБАНК» та АБ «УКРГАЗБАНК» зосередили увагу на досвіді кредитування населення та 
висловили наміри стати партнерами ОСББ, розповіли про перспективи кредитування об'єднань 
співвласників. А голова Асоціації ОСББ «Лучани» 
(м. Луцьк) Юлія Сабатюк поділилася власним досвідом фінансування заходів в ОСББ та аргументувала 
доступність фінансування енергоефективних проектів за умови підтримки їх містом та державою. Аудиторія 
жваво реагувала на виступи. Під час дискусії були як вислови з негативною реакцією самої ідеї залучення 
кредитних коштів ОСББ, так і з зацікавленістю до програми підтримки. 

20 травня 2015 р. Інститут місцевого розвитку провів семінар для персоналу Національної Комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Темою семінару стали особливості 
оподаткування діяльності ліцензіатів у сфері теплопостачання та їхній взаємозв'язок і вплив на формування 
тарифів. А також проблемні аспекти обліку та оподаткування інвестиційних програм, амортизації та витрат на 
ремонти основних засобів ліцензіатів в сфері теплопостачання. Це перший  був семінар із одинадцяти 
запланованих. У семінарі взяли участь 44 особи – представники Департаменту із регулювання відносин у сфері 
теплопостачання включно з директором, Департаменту ліцензійного контролю, Департаменту стратегічного 
розвитку та планування. Спікерами стали керівник Проекту МЕР по завданнях ІМР Ольга Романюк та 
консультанти Інституту Надія Лисенко, Олена Нич, Наталія Алексєєва та Анна Кузуб. Персонал Комісії брав 
активну участь в дискусіях та обговореннях. Загальним підсумком семінару став висновок про необхідність 
внесення змін до чинних або розробка нових нормативно-правових актів для вирішення проблемних питань, 
розглянутих під час семінару. 

26-27 травня 2015 р. у Дніпропетровську 
консультанти ІМР Олена Нич, Наталія Алексєєва 
та Андрій Шульга взяли участь у семінарі 
«Планування управління активами» в рамках 
проекту GIZ «Реформа управління на сході 
Україні». Фахівці інституту зробили дві презентації, 
що стосувалися методики оцінки активів природних 
монополій у сферах водопостачання та 
водовідведення,  а  також стимулюючого 
регулювання суб'єктів таких природних монополій.
У семінарі взяли участь три представника 
Національної комісії, що здійснює регулювання у 
сфері державного регулювання комунальних 
послуг. Також на ньому були присутні представники 
чотирьох компаній, що надають послуги з 
водопостачання та водовідведення у Дніпропетровську, Новомосковську, Білій Церкві та Тернополі.
Організатори семінару презентували базу даних активів, що була створена для Дніпропетровської компанії з 
водопостачання та водовідведення. На думку фахівців Інституту місцевого розвитку, такі бази даних активів 
можуть бути використані лише як один із додаткових інструментів для оперативного управління активами та для 
додаткового підтвердження пріоритетних інвестиційних заходів. Неможливо використати таку базу даних для 
оцінки активів як передумови стимулюючого регулювання. Тому GIZ та Проект МЕР могли би поєднати зусилля 
задля того, щоб підкріпити базу даних оцінювальними параметрами.
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ФАХІВЦІ БАНКУ «ЛЬВІВ» ОЗНАЙОМИЛИСЯ З ДІЯЛЬНІСТЮ ЕСКО
26 травня 2015 р. в рамках програми кредитних гарантій Установи кредитування розвитку USAID ІМР провів 
тренінг з питань діяльності ЕСКО для фахівців головного офісу Банку «Львів». У тренінгу взяли участь 
працівники, які безпосередньо задіяні в усіх питаннях співпраці банку з ЕСКО-компаніями. Дмитро Левицький, 
старший консультант ІМР із юридичних та регуляторних питань, розповів учасникам тренінгу про суть моделі 
ЕСКО в житлі та систему договірних відносин в рамках цієї моделі, а також детально висвітлив положення 
новоприйнятих законопроектів про запровадження механізмів енергосервісних договорів. Вадим Литвин, 
консультант проекту МЕР з технічних питань, поінформував учасників тренінгу про технічні аспекти 
впровадження енергосервісних договорів в житлі та особливості визначення економії як власне прибутку ЕСКО-
компаній. Було розглянуто питання зацікавленості банків в реалізації ЕСКО-механізмів, при цьому наголошено, 
що за поточного рівня процентної ставки такий механізм за участю банків може бути реалізований лише для 
швидкоокупних заходів, таких як облік та погодне регулювання. Коментарі представників банку щодо 
найближчих перспектив кредитування ЕСКО не дуже оптимістичні. Причин кілька. По-перше, банки зараз 
працюють із «короткими грошима» (до 5 років), а строк окупності проекту з ЕСКО – завеликий (від 10 років). По-
друге, гроші зараз задорогі для самих ЕСКО, а для банків є інші, більш швидкоокупні проекти, в які цікаво 
вкладати гроші. Утім, було відзначено, що Банк «Львів» є поки єдиним банком-учасником програми кредитних 
гарантій Установи кредитування розвитку USAID, хоча Проект МЕР також веде роботу з низкою інших банків.
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ВІДБУЛИСЯ ФІНАЛЬНІ КОНФЕРЕНЦІЇ III ХВИЛІ ПРОЕКТУ ДТЕК «ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ 
ШКОЛИ»
Протягом травня-червня 2015 р. у Дніпропетровську, Павлограді, Бурштині та Києві відбулися заключні 

конференції III хвилі проекту «Енергоефективні школи». Цьогоріч 
у ньому взяли участь 50 шкіл Дніпропетровська, Києва, Івано-
Франківської, Дніпропетровської та Запорізької областей, а також 
100 шкіл м. Києва – у додатковому конкурсі на зниження 
споживання електроенергії. 
Загальний призовий фонд проекту в 2015 році склав 2 млн 525 
тис. грн (з яких 1 млн 725 тис. грн виділила компанія ДТЕК, а у 
Дніпропетровську – обласна та міська ради, які надали призовому 
фонду по 400 тис. грн бюджетних коштів).

Докладніше читайте у розділі Головні новини.

ПРОЕКТ ДТЕК «ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ШКОЛИ»

     

ПРОЕКТ ДТЕК «ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ШКОЛИ»

ІНСТИТУТ

МІСЦЕВОГО

РОЗВИТКУ

ІНСТИТУТ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ ТА ДТЕК НАГОРОДИЛИ НАЙКРАЩІ ДИТЯЧІ 
ВІДЕОРОЛИКИ ПРО ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
На фінальних конференціях проекту ДТЕК «Енергоефективні школи» організатори відзначили дітей, які 
надіслали найкращі відео, що вчать економії енергоресурсів. У травні школи-учасники Проекту надсилали свої 
надбання: мультфільми, постановки, шкільні телепередачі, соціальну відеорекламу, спектаклі та казки. 
Найкращих обирали в межах всієї України. Призерами 
відеозмагання стали учні та команди трьох шкіл міста 
Дніпропетровська, п'яти столичних навчальних 
закладів та однієї школи міста Енергодара. Переможці 
отримали подарунки.
Найбільше враження на конкурсну комісію – 
представників Інституту місцевого розвитку та ДТЕК – 
справили мультфільми, що діти намалювали 
власноруч із використання досить складної техніки. 
Семикласник дніпропетровської гімназії №3 Михайло 
Ткаченко зробив емоційний мультфільм про 
важливість енергозбереження з клаптиків: намальовані 
образи та герої вирізалися зі звичайного паперу та 
акуратно розкладалися на білому аркуші, потім камера 
фіксувала найменший їхній рух. «Це справді важка та 
кропітка робота, бо важливо на жоден міліметр не порушити потрібне розміщення об'єкту та ракурс. Але 
працювати було дуже цікаво, і мені, здається, вдалося знайти творчий підхід до енергозбереження», – каже 
хлопець. 
Дівчата-старшокласниці з Енергодарського НВК № 5 Поліна Щитініна та Анастасія Климова свій мультик 
малювали на папері, а потім – зробили відео у прискореному темпі та озвучили. Їхній мультфільм – поради про 
те, як економити енергоресурси. 
У номінації «соціальна реклама» перемогли ролик «Про Петренків та економію», авторами якого стали учасники 
медіагрупи творчого клубу «Креатив» із дніпропетровської школи №50, і «Людство та енергетика» 
Політехнічного ліцею м. Києва. Перший ролик лякав глядачів цифрами у рахунках за енергоресурси та давав 
практичні поради, другий – звертав увагу громадськості на проблему вичерпності традиційних джерел енергії та 
надмірної залежності людей від них.
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Ще три київських школи представили відеоролики у жанрі 
«телевізійна програма». Школа №257 надіслала дуже якісне 
учнівське відео «Діти говорять про енергетику». Школа 
№315 зробила пародію на відоме телешоу «Інспектор 
Фреймут», ведучою якого стала учениця-інспектор 
Вознесенська. Журі оцінило дотепність подачі матеріалу. А 
ось школа №252 відзняла науково-популярне дитяче шоу 
«Лабораторія енергоефективності», яке відзначилося не 
тільки цікавим задумом, а й надзвичайно високою 
акторською майстерністю дітей-учасників.
Дві столичних школи стали переможцями у номінації 
«шкільні вистави». Школа №257 представила спектакль 
«Наталка Полтавка шукає енергоефективного» для 
середніх класів за мотивами відомого твору Івана 
Котляревського, який діти саме вивчали у школі. У 
енергозберігаючій версії Наталка ніяк не могла одружитися з Петром, доки той не навчиться раціонально 
поводитися з енергоресурсами. Школа №167 зробила постановку енергозберігаючої казки «Рукавичка» для 
наймолодших дітей, у якій також давалися поради з енергозбереження у кожному, навіть малесенькому, 
будиночку. Казковий підхід для малюків використала і дніпропетровська школа № 31 – її робота-презентація 
була оцінена поза номінаціями.
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ГОЛОВНІ НОВИНИ

 ІНСТИТУТ

МІСЦЕВОГО

РОЗВИТКУ

Місцеві альтернативні джерела енергії: м. Миргород

ПОШИРЕННЯ КРАЩИХ ПРАКТИК ВИКОРИСТАННЯ АДЕ
У березні, квітні та травні 2015 р. у рамках Проекту USAID «Місцеві альтернативні джерела енергії: м. 
Миргород»  фахівці ІМР провели серію круглих столів та зустрічей із представниками міст Полтавської області 
(Миргород, Лубни, Велика Багачка, Полтава, Карлівка), щоб обговорити заходи для залучення приватного 
сектора до біоенергетичних проектів у тому числі на засадах державно-приватного партнерства (ДПП). У 
поточній ситуації з енергетичною залежністю України подібні заходи можуть стати рятівними, адже несуть для 
невеликих міст інформацію про їхні можливості у надважливих питаннях заміщення дорогого та дефіцитного 
природного газу альтернативними джерелами енергії з урахуванням регіональних  особливостей.  
31 березня у Миргороді відбувся круглий стіл «Створення сприятливих умов для реалізації проектів із 
заміщення природного газу місцевою біомасою в Миргородському та Великобагачанському районах 
Полтавської області». Під час круглого столу учасникам презентували пілотний проект із реконструкції газової 
котельні із встановленням котла на соломі, який реалізується в Миргороді за фінансової підтримки Агентства 
США з міжнародного розвитку (USAID).
У заході взяли участь представник USAID Марія Гарастовська, перший заступник голови Полтавської ОДА 
Олег Пругло, Миргородський міський голова Сергій Соломаха, експерти проекту USAID «Місцеві 
альтернативні джерела енергії: м. Миргород», представники аграрних підприємств, кредитно-фінансових 
установ, органів державної влади та місцевого самоврядування, іноземних, комунальних і комерційних 
підприємств тощо. Таким чином, круглий стіл об'єднав усіх зацікавлених у реалізації проектів у сфері 
виробництва та постачання теплової енергії з біомаси.



17

Керівник Проекту, виконавчий директор Інституту місцевого розвитку Руслан Тормосов наголосив: «Проект 
працює більше року. За цей час наші фахівці розробили та обґрунтували комплекс оптимальних техніко-
економічних та організаційних проектних рішень щодо заміщення природного газу місцевої біомасою в 
комунальній теплоенергетиці. Ці рішення вже  реалізуються в м. Миргороді. Триває реконструкція пілотної 
котельні, і в наступному опалювальному сезоні мешканці будинків, які вона обслуговує, отримуватимуть тепло з 
соломи, зібраної на полях Полтавщини. Уперше в Україні створюється стала інфраструктура зі збору, 
транспортування, зберігання та постачання соломи для виробництва теплової енергії на комунальному 
біоенергетичному об'єкті. Вже розроблена проектна документація на будівництво центрального складу, 
закуповується техніка для навантаження-розвантаження та транспортування соломи. На часі мультиплікація 
отриманого досвіду та ініціювання нових проектів із зеленої енергетики в Полтавській області. В умовах 
сьогодення проекти заміщення природного газу місцевою біомасою — це можливість зробити впевнений крок у 
напряму досягнення енергетичної незалежності як окремих регіонів, так і всієї країни».
Полтавська область зацікавлена в розвитку власного біоенергетичного потенціалу, саме тому Проект USAID 
«Місцеві альтернативні джерела енергії: м. Миргород» отримав підтримку не лише в місті Миргороді, але й у 
Миргородському,  Великобагачанському та інших районах області. 
23 квітня круглий стіл щодо реалізації біоенергетичних проектів у Лубенському районі Полтавської області 
відбувся в м. Лубни.  Його мета − об'єднання зусиль органів місцевого самоврядування і Проекту USAID «Місцеві 
альтернативні джерела енергії: м. Миргород» для розроблення бізнес-планів біоенергетичних проектів. Така 
співпраця вкрай важлива для сприяння участі приватного сектору і міжнародних фінансових інституцій у 
реалізації біоенергетичних проектів. Учасники круглого столу обговорили можливість заміщення природного 
газу місцевою біомасою на газових котельнях КП «Лубнитеплоенерго» та визначили котельні, що потенційно 
можуть стати платформою для реалізації подібних проектів. 
13 травня у м. Велика Багачка Полтавської області пройшла робоча зустріч спеціалістів ІМР із представниками 
міської влади. Порядок денний зустрічі був подібний до програми круглого столу в м. Лубни. Важливим 
результатом зустрічі стало рішення Великої Багачки рухатись у напрямку втілення біоенергетичних проектів у 
міських системах теплопостачання. Передбачено підписання Меморандуму про взаєморозуміння між 
представниками Великобагачанського району та Проектом. 
9 червня зустрічі із презентації біоенергетичних проектів були заплановані в містах Полтава та Карлівка 
(Полтавська область).  
Проведені круглі столи та зустрічі допомогли містам зрозуміти свої можливості в біоенергетичному секторі. 
Тепер черга за ними. Усе, що потрібно зробити – це проявити ініціативу! 
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ЗАЦІКАВИТИ ГРОМАДСЬКІСТЬ ДІЯЛЬНІСТЮ РЕСУРСНИХ ЦЕНТРІВ ІЗ ПІДТРИМКИ ОСББ
17-18 березня 2015 р. у Києві в рамках Проекту USAID 
«Муніципальна енергетична реформа в Україні» (МЕР) 
відбувся перший навчальний семінар для персоналу 
Ресурсних центрів підтримки ОСББ з питань чистої 
енергії «Інформаційна та PR – підтримка діяльності 
Ресурсних центрів». Участь у заході взяли 29 представників 
Ресурсних центрів підтримки ОСББ (РЦ) зі Львова, Києва, 
Павлограда, Сум, Краматорська, Запоріжжя, Вінниці, 
Луцька, Кам'янця-Подільського, Хмельницького та Херсона.
У вступному слові керівник Проекту МЕР від Інституту 
місцевого розвитку Ольга Романюк наголосила: «Ми 
приділяємо велику увагу підвищенню кваліфікації 
працівників Ресурсних центрів підтримки ОСББ, 
розширенню їхньої компетенції щодо чистої енергії, тому що 
саме в них вбачаємо великі можливості і значний потенціал 
д л я  в п р о в а д ж е н н я  п р о е к т і в  і з  п і д в и щ е н н я  
енергоефективності у багатоповерхових будинках, а також 
широкого поширення набутого досвіду серед ОСББ в інших 
містах України. Це дуже нелегкий процес, але наше 

завдання – розповсюдити найкращий досвід, щоб українці втілювали його в життя, і, зменшуючи втрати енергії, 
покращували добробут, як свій, так і країни».
Протягом двох днів учасники опановували секрети побудови ефективних відносин із різними аудиторіями: 
представниками ОСББ, журналістами, чиновниками тощо.
Зокрема, перший день був присвячений темі комунікацій. Консультанти з питань зі зв'язків із громадськістю 
Марія Помазан і Дар'я Коляда розповіли про те, як спілкуватися із громадськістю та працювати у соціальних 
мережах. Велику увагу приділили організації ефективної взаємодії із журналістами. Представники Ресурсних 
центрів підтримки ОСББ наводили приклади успішної та не дуже співпраці як із «четвертою владою», так і 
мешканцями своїх міст. Один із вдалих прикладів – налагодження роботи 

, яка допомагає містянам у режимі онлайн визначати та вирішувати нагальні проблеми ЖКГ. 
Наприкінці навчального дня консультант 
Проекту з технічних питань Олена 
Шеліманова розповіла про технічні 
тонкощі встановлення індивідуальних 
теплових пунктів (ІТП) у багатоповерхівках, 
а старший консультант з питань 
інвестицій та бізнес-планування Степан 
Маков'як  запропонував учасникам 
ознайомитись із доступними для ОСББ 
д ж е р е л а м и  ф і н а н с у в а н н я  
енергоефективних проектів та презентував 
розрахункову модель фінансування 
проекту встановлення ІТП із залученням кредитних коштів. Відповідно, учасники отримали можливість 
скористатися напрацюваннями спеціалістів Проекту МЕР і самостійно розрахувати необхідну вартість робіт 
залежно від поверховості будинку, його площі тощо. За результатами реальних розрахунків представники РЦ 
зможуть внести пропозиції із покращення розробленої моделі.
Другий день стосувався останніх змін та подальших кроків держави у сфері соціального захисту населення. 
Старший консультант Проекту з питань соцзахисту населення Антон Левицький розповів про те, хто може 
отримувати субсидії за новими правилами, якими мають бути розмір цих субсидій та порядок їхнього 
оформлення.

електронної системи «Комунальний 
патруль» у Луцьку

http://patrol.lutsk.ua/


Не менш актуальними для учасників стали юридичні аспекти діяльності ОСББ, які висвітлив Дмитро 
Левицький, старший консультант з юридичних та регуляторних питань. Ця доповідь викликала гарячу 
дискусію щодо захисту представниками ОСББ своїх прав та прав мешканців своїх будинків. Тож учасники могли 

не лише послухати цікаву та корисну інформацію, а й отримати наочні приклади того, як закон (за умови його 
знання) може працювати на громадян.
Про те, як працюють інформаційні кампанії з енергозбереження та енергоефективності на прикладі Проекту 
МЕР розповіла менеджер зі зв'язків із громадськістю та ЗМІ Віра Ілляш. Доповідь зацікавила учасників, адже 
вони зізнавалися, що бачили певні білборди та ролики у своїх містах та на телебаченні.
Однією з умов ефективної роботи з громадськістю є розроблення та оприлюднення зрозумілих та доступних 
інформаційних матеріалів. Проект розробив брошури щодо встановлення у багатоповерхівках ІТП для 
розповсюдження в Ресурсних центрах, тож учасники могли висловити свої думки з приводу інформації та 
порадити доречні зміни.
Представники Ресурсних центрів підтримки ОСББ з питань чистої енергії також мали змогу поділитися досвідом 
та особливостями роботи у своїх містах у період із грудня 2014 по березень 2015 року, розповісти про 
прецеденти, які траплялися із ними у роботі з комунальними службами міст, і про те, як уникати неприємних 
ситуацій.
Протягом двох днів (до початку навчальної програми семінару та після неї) учасники під Верховною Радою 
відстоювали ухвалення депутатами законопроекту №1892, який мав повернути ОСББ статус неприбуткових 
організацій і з яким народні обранці певний час зволікали. Наприкінці другого дня семінару стало відомо, що 
законопроект таки підтримали. Це стало чудовим прикладом того, як громада може відстоювати власні права, та 
приводом для радощів учасників.
Представники Ресурсних центрів ОСББ залишились задоволеними семінаром та новими знайомствами, 
запрошували завітати до їхніх міст.
Семінар «Інформаційна та PR-підтримка діяльності Ресурсних центрів» став першим із трьох навчальних 
заходів для представників Ресурсних центрів із підтримки ОСББ для розширення їхньої компетенції із питань 
чистої енергії. Другий відбувся наприкінці квітня у Дніпропетровську, а третій – наприкінці травня у Кам'янці-
Подільському.
На завершення семінару його учасники отримали анкети, за результатами обробки яких фахівці Проекту МЕР 
сформували теми, що розглядалися під час двох наступних заходів. Така взаємодія дозволила зробити 
подальшу роботу кориснішою та на 100% ефективною.
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ІМР ТА БАНК ЛЬВІВ НАВЧИЛИ РІВНЕНСЬКІ ОСББ ЗАЛУЧАТИ КОШТИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ЗАХОДІВ
20 березня 2015 р.  у м. Рівному ІМР спільно з Банком Львів провів семінар для ОСББ, асоціацій ОСББ, 
представників органів місцевого самоврядування на тему: «Реалізація енергоефективних заходів у 
багатоквартирних будинках: технічні, фінансові та організаційно-правові аспекти». Семінар пройшов у рамках 
програми кредитних гарантій Установи кредитування розвитку USAID для фінансування енергоефективних 
заходів в містах-учасниках проекту та з метою підвищення попиту на комерційне кредитування від Банку Львів.
У семінарі взяли участь 34 особи, які представляли ОСББ, асоціації ОСББ та органи місцевого самоврядування, 
що опікуються питаннями створення та діяльності ОСББ, міста Рівне. Володимир Хомко, міський голова м. 
Рівне, відкрив семінар та доповів учасникам семінару про зусилля міської влади у підтримці впровадження 
енергоефективних заходів у багатоквартирних будинкам м. Рівне та, зокрема, ОСББ. Петро Вахнюк, 
координатор обласного ресурсного центру проекту ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду», 
детально ознайомив присутніх з умовами затверджених містом програм співфінансування впровадження 
енергоефективних заходів, компенсації відсоткових ставок за кредитами комерційних банків, а також з 
результатами їхнього виконання. 
У ході семінару консультантами проекту МЕР було детально висвітлено та обговорено шляхи реалізації 
енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках – від їхньої ідентифікації та розрахунку в результаті 
проведення енергоаудиту житлового будинку до формулювання енергоефективних заходів як інвестиційного(-
их) проекту(-ів) та визначення відповідних джерел його (їхнього) фінансування, й аж до залучення кредитного 
фінансування від комерційних банків на прикладах м. Львова та м. Луцька. Зазначене вище було також 
детально/покроково проаналізоване з зору погляду порядку організації та дотримання усіх правових аспектів 
реалізації саме для багатоквартирних будинків та ОСББ.
Зокрема, спікери продемонстрували доцільність залучення банківських кредитів як одного з небагатьох реально 
доступних джерел фінансування для фінансування енергоефективних заходів в житлових будинках. Було 
детально проаналізовано «живі» приклади ОСББ м. Львів та м. Луцьк щодо отримання та використання ОСББ 
кредитів комерційних банків на впровадження енергоефективних заходів та взаємодії ОСББ з комерційними 
банками.
Крім того, учасники семінару отримали інформацію про програму кредитних гарантій Установи кредитування 
розвитку USAID, участь в якій дає комерційному банку, окрім ряду інших переваг, можливість видавати кредити 
на фінансування енергоефективних заходів на значно довший термін, ніж зазвичай видає більшість комерційних 
банків – до п'яти років. Банк Львів є поки єдиним банком-учасником програми кредитних гарантій Установи 
кредитування розвитку USAID, хоча робота ведеться з рядом інших банків також.
Андрій Захаревич, керівник програми кредитування енергозбереження Банку Львів, та Олександр Данченков, 
начальник Рівненського відділення Банку Львів, поділилися досвідом банку у кредитуванні ОСББ на здійснення 
енергоефективних заходів та деталізували кредитні умови та вимоги банку до позичальників, розповівши про 
поточну банківську програму кредитування енергоефективних заходів Банку Львів.
Надзвичайно корисними були виступи представників ОСББ міст Львова та Луцька. Стефанія Климко, голова 
правління асоціації ОСББ «Оберіг», м. Львів, детально розповіла про безпосередній позитивний досвід її 
асоціації у залученні п'ятирічного кредиту від Банку Львів на фінансування реконструкції системи опалення – 
першого кредиту виданого ОСББ Банком Львів. Юлія Сабатюк, голова правління асоціації ОСББ «Лучани», 
детально розповіла про безпосередній позитивний практичний досвід її асоціації у залученні кредитів 
комерційних банків для фінансування енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках.
На прохання Банку Львів до участі в семінарі було запрошено представників компанії «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД», з 
якою Банк Львів підписав меморандум про співпрацю та впроваджує програму пільгового кредитування, які 
стисло ознайомили учасників семінару з умовами співпраці компанії, Банку Львів та ОСББ. На завершення було 
досягнуто домовленості з Банком Львів про проведення у квітні 2015 року спільного з Банком семінару у м. 
Тернопіль та тренінгу з питань діяльності ЕСКО для фахівців головного офісу Банку Львів у м. Львів.
Аналіз відгуків учасників семінару показує, що тема семінару та викладена інформація є актуальною та 
своєчасною і була сприйнята із зацікавленням та готовністю до застосування. Учасники семінару підкреслили, 
що їм бракує знань про досвід ОСББ інших міст у впровадженні енергоефективних заходів, та висловили 
зацікавленість у створенні в місті ресурсного центру для ОСББ.
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РЕСУРСНІ ЦЕНТРИ ОСББ З ПИТАНЬ ЧИСТОЇ ЕНЕРГІЇ ГОТОВІ ДО РОЗШИРЕННЯ 
ПОВНОВАЖЕНЬ
23-24 квітня 2015 р. ІМР організував у Дніпропетровську другий семінар для персоналу Ресурсних центрів 
підтримки ОСББ з питань чистої енергії «Проведення енергоефективних заходів: можливості та практичний 

досвід Ресурсних центрів». Завдяки навчанню та 
застосуванню власного досвіду РЦ мають стати 
одночасно і майданчиками, і координаторами 
взаємодії зацікавлених сторін (влади, споживачів, 
виробників та постачальників, фінансових установ, 
громадського сектору) щодо використання 
екологічно чистих і відновлюваних джерел енергії та 
енергозберігаючих технологій.
У семінарі взяли участь більш ніж 50 осіб: 
працівники ресурсних центрів із 11 міст (Луцьк, 
Запоріжжя, Кам'янець-Подільський, Хмельницький, 
Херсон, Краматорськ, Дніпропетровськ, Львів, 

Павлоград, Суми, Вінниця), представники Дніпропетровського осередку громадянської мережі ОПОРА, 
представники міст Чернігів та Кривий Ріг (вперше взяли участь); виробники матеріалів та обладнання (Данфосс, 
Хенкель, Века Україна, Віконда, REHAU). Захід розпочався із проведення круглого столу «Залучення коштів на 
енергоефективні заходи: можливості та практичний досвід ОСББ», який було організовано спільно з 
Дніпропетровською міською радою. У заході взяли участь представники міст-партнерів проекту, 
Дніпропетровської міської ради, представники громадських організацій м. Дніпропетровська.
Під час круглого столу було презентовано проект «Цільової програми з підвищення енергоефективності у 
житлових будинках міста Дніпропетровська», яка є складовою частиною плану сталого енергетичного розвитку 
міста. На сьогодні проект програми проходить обговорення серед фахівців профільних служб міської ради, 
представників громадських організацій, ОСББ, ЖСК тощо. Після цього документ буде винесений для 
затвердження на сесії міської ради. Консультанти Проекту МЕР надали свої рекомендації до програми.
Другий день семінару дозволив представникам ресурсних центрів дістати необхідних знань, поділитися 
власним досвідом та отримати важливий зворотній зв'язок від фахівців Інституту місцевого розвитку. Зокрема, 
старший консультант ІМР із юридичних та регуляторних питань Дмитро Левицький надав інформацію про 
поточний стан законодавства щодо ОСББ та актуальні законодавчі ініціативи. Під час дискусії він відповів на 
питання щодо проекту закону «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку» та 
правок, що було внесено при підготовці законопроекту до другого читання. Також учасники отримали знання 
щодо змін законодавства з питань соціального захисту та їхнє практичне застосування в будинках, де створено 
ОСББ. Присутні жваво обговорювали порушені питання та наводили приклади щодо несвоєчасності 
відшкодування управліннями соціального захисту зобов'язань держави перед ОСББ з відшкодування наданих 
громадянам субсидій.

Представники асоціацій виробників матеріалів та обладнання зосередили увагу на типових помилках та 
порушеннях при виконанні енергоефективних заходів: утепленні огороджуючих конструкцій, модернізації 
системи опалення, заміні світлопрозорих конструкцій.
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Одне з завдань Ресурсних центрів – стати ще більш цікавими і корисними. Кадрія Сафіуліна ознайомила з 
основними принципами подачі інформації та надала корисні поради, використання яких зробить виступ цікавим. 
Вона розповіла про правила написання гарного тексту, яких помилок припускаються недосвідчені  журналісти та 
ті, кому треба писати різні інформаційні матеріали. Також висвітлила питання проведення усної презентації в 
частині підготовки змісту, структури, слайдів. Надала поради із оформлення слайд-презентації, щоб вона краще 
сприймалася аудиторією. Потім представники РЦ виступили з презентаціями щодо результатів своєї роботи за 
останній час, а Кадрія Рашитівна проаналізувала виступи, наголосивши на сильних та слабких сторонах 
презентацій. 
Окрему увагу на семінарі також було присвячено розробки Інтернет-платформи для спілкування Ресурсних 
центрів «Ресурсні центри підтримки ОСББ. Україна». Відповідальна за роботу ресурсних центрів у Facebook від 
Проекту МЕР Дар'я Коляда ознайомила учасників з дизайном та правилами спілкування на єдиній для усіх 
ресурсних центрів підтримки ОСББ з питань чистої енергії сторінки у мережі Facebook. Сторінку створено за 
зверненням учасників першого семінару. В перспективі до цієї сторінки зможуть долучитись не тільки Ресурсні 
центри міст-партнерів, а і інших міст.
Наприкінці семінару учасники спланували подальшу роботу Ресурсних центрів з розвитку ОСББ та чистої 
енергії. Перш за все, вони вирішили заповнити опитувальники та анкети, аби зібрати узагальнену інформацію 
щодо стану відшкодування пільг і субсидій в цілому по країні і за окремими регіонами. Форму таких 
опитувальників запропонував консультант ІМР Антон Левицький. Паралельно з цим учасники запланували 
підготовку листів-скарг щодо дій чи бездіяльності місцевих управлінь праці та соціального захисту населення 
для організації подальшої роботи із забезпечення своєчасного відшкодування пільг та субсидій.

14 травня 2015 р. Інститут місцевого розвитку взяв участь у розширеному засіданні робочої групи з розробки 
ПДСЕР міста Чернігова. Захід відбувся у великій залі Чернігівської міської ради. Від ІМР на нараді були присутні 
виконавчий директор Руслан Тормосов, старший консультант із технічних питань Анатолій Колієнко, 
консультант Юлія Свєженцева. Основною метою заходу стало детальне ознайомлення членів виконкому, 
депутатів міської ради, представників ЗМІ та громадськості м. Чернігова з ПДСЕР.
На заході виступила місцевий представник Громадянської мережі ОПОРА Наталя Висіканець із презентацією 
проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа  в Україні», далі виконавчий директор ІМР Руслан 
Тормосов детально представив ПДСЕР м. Чернігів. Значну частину часу зайняли відповіді на запитання 
аудиторії та виступи учасників заходу з оцінкою презентованого документу. Найбільшу активність у запитаннях 
виявили представники ГО «Демократичний Альянс» та ЗМІ. Вони просили пояснити варіацію даних про 
споживання газу на окремих діаграмах; з'ясовували деталі щодо співфінансування заходів з енергозбереження 
з боку мешканців, особливо у ОСББ; цікавились, чи буде працювати ІТП, якщо температура теплоносія 50 °С. 
Були запитання і стосовно конкретних проектів, що представлені у ПДСЕР, через те, що фінансування на них 
вже частково було виділено з міського бюджету у 2015 році. На всі запитання аудиторія отримала вичерпні 
відповіді.
Депутат міськради Вячеслав Лебідь зазначив, що представлена гарна програма дій, добрі плани, очікується 
економія та скорочення споживання газу. Проте він висловив побоювання  стосовно того, чи будуть приватні 
компанії, наприклад, ТехНова, зацікавлені у скороченні ринку збуту, зокрема за рахунок енергозберігаючих 
заходів у будинках. Експерти ІМР дали пояснення стосовно мотивації різних зацікавлених осіб у реалізації 
заходів ПДСЕР.
Із компетентною експертною оцінкою ПДСЕР виступив директор КП «Чернігівводоканал» Олександр Шкінь. Він 
зазначив, що ПДСЕР дуже потрібний місту і давно очікуваний документ, який поєднує інтереси виробників та 
споживачів енергії. Є межа платоспроможності споживачів, за якою наступає загроза значних неплатежів. 
Виробники комунальних послуг зацікавлені у стабільності надходжень сплати від споживачів, тому і підтримують 
енергоефективні заходи. Підприємства теплопостачання особливо зацікавлені у реалізації ПДСЕР, адже якщо 
вартість послуг буде непосильною для людей, вони будуть відмовлятися від послуг і шукати більш дешеві 
альтернативи.
Олександр Шкінь зазначив, що без додаткових джерел фінансування (державно-приватне партнерство, 
інвестиції, концесії) реалізація енергоефективних заходів проблематична. Він поінформував про деякі можливі 
джерела запозичень. Він дуже високо оцінив компетентність спеціалістів ІМР, які розробляли ПДСЕР та 
закликав депутатів без коливань приймати ПДСЕР на сесії міської ради, адже документ містить найбільш 
необхідні та реалістичні проекти. Із заключним словом виступив перший заступник міського голови Микола 
Миргородський. Він закликав підтримати ПДСЕР, адже він є кроком у бік енергетичної незалежності держави, 
кроком до кращих умов життя нинішнім та прийдешнім поколінням.

У ЧЕРНІГОВІ ВЛАДІ, ЗМІ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ ПРЕДСТАВИЛИ ПДСЕР
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ДОНЕСЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЇ БУДИНКУ ДО МЕШКАНЦІВ 
БУДИНКУ ТА КЕРІВНИКІВ ОСББ ОБГОВОРИЛИ НА СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ СЕМІНАРІ ДЛЯ 
РЕСУРСНИХ ЦЕНТРІВ 
14-15 травня 2015 р. ІМР в рамках реалізації Проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» 
(МЕР) провів останній з трьох семінарів для Ресурсних центрів підтримки ОСББ з питань чистої енергії 
«Проведення термомодернізації будинку: донесення інформації до мешканців будинку та керівників ОСББ». 
Окрему увагу на семінарі також було присвячено питанню розвитку інтернет-платформи для спілкування 
Ресурсних центрів «Ресурсні центри підтримки ОСББ. Україна». Сторінка не існуватиме окремо – 
співпрацюватиме зі знаним та авторитетним ресурсом – спеціалізованою соціальною мережею ПроОСББ. 
Наприкінці семінару на прохання учасників окремий час було присвячено відповідям на актуальні запитання 
діяльності ОСББ, у тому числі, про необхідність «розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників 
(контролерів) юридичних осіб» при реєстрації ОСББ та при поданні відомостей про підтвердження юридичн ої 
особи до державної реєстраційної служби.

У семінарі взяли участь 45 осіб, які представляли 11 Ресурсних центрів ОСББ (Луцьк, Запоріжжя, Кам'янець-
Подільський, Хмельницький, Херсон, Краматорськ, Дніпропетровськ, Львів, Павлоград, Суми, Вінниця), 12 
міських рад; 11 представників виробників матеріалів та обладнання (Данфосс, Хенкель, Века Україна, REHAU).
Розпочався захід із проведення круглого столу «Залучення коштів на енергоефективні заходи: можливості та 
практичний досвід ОСББ», який було організовано спільно з  Кам'янець-Подільською міською радою. Крім 
учасників семінару, в заході взяли участь представники Кам'янець-Подільської міської ради, представники 
ОСББ міста. Під час круглого столу відбувся корисний обмін досвідом. Із досягненнями міста Кам'янець-
Подільського у сфері енергозбереження присутніх ознайомив радник міського голови Юрій Лягутко. Директор 
департаменту ЖКГ Кам'янець-Подільської міської ради Олександр Бабчинський розповів про результати 
програми «Теплий дім». Начальник відділу супроводу ОСББ Львівської міської ради Галина Когут надала 
інформацію про програму Львівської міської ради з відшкодування ОСББ 30% тіла кредиту.
Виступу консультанта ІМР Дмитра Левицького про актуальні законодавчі ініціативи щодо ОСББ передувала 
звістка про те, що саме в цей час Верховною Радою прийнято в 2 читанні і в цілому законопроект «Про 
особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку» (№1565). Присутні радісно зустріли цю 
новину.
Представники Ресурсних центрів міст-партнерів проекту МЕР Запоріжжя, Херсона, Павлограда, 
Хмельницького, Дніпропетровська, Сум виступили з презентацією Ресурсних центрів та ознайомили присутніх з 
тим, що зроблено Ресурсними центрами за минулий період (квітень-травень 2015 р). Підготовка презентації 
була одним з домашніх завдань, метою якого було відпрацювати на практиці теоретичні знання щодо 
проведення усної презентації (в частині підготовки змісту, структури, слайдів), які було отримано під час другого 
навчального семінару. Консультант ІМР Кадрія Сафіуліна зробила аналіз виступів та надала рекомендації 
щодо подальшого удосконалення виступів та оформлення слайд-презентації, щоб вона краще сприймалася 
аудиторією. 
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Представники асоціацій виробників матеріалів та 
обладнання (Henkel, Danfoss, REHAU, VЕКА) під час 
виступів зосередили свою увагу не стільки на 
інформації про свої організації, скільки на тому, що 
зроблено ними в напрямку співпраці з Ресурсними 
центрами ОСББ за останні півроку (проведення 
спільних семінарів, оснащення приміщень Ресурсних 
центрів інформаційними стендами Henkel, проведення 
енергетичного аудиту будинків). Завершив роботу 
першого дня виступ менеджера з проектів сталої 
енергії проекту МЕР Олександра Ніколаєнка 
«Енергоменеджмент та енергомоніторинг в житлових 
будинках». 

Другий день розпочався з презентації консультанта ІМР Кадрії Сафіуліної «Методи та прийоми ефективного 
ділового спілкування та робота у команді». Під час виступу було розглянуто етапи спілкування, правила 
переконання співрозмовника, стилі поведінки: конкуренція, уникнення, пристосування, компроміс та 
співробітництво. Доведено, що найкращими стилями поведінки для досягнення успіху є компроміс та 
співробітництво. Обговорені відмінності між групою, робочою групою та командою. Визначено переваги та 
недоліки роботи в команді, правила роботи команди та рівні досягнення суспільної згоди під час прийняття 
рішень.
Жваво пройшла робота в групах: «Проведення термомодернізації будинку: які аргументи і матеріали (формат, 
наповнення) необхідні для донесення інформації до мешканців будинку та керівників ОСББ». Учасники 
працювати в трьох групах (інженерні мережі, утеплення фасадів, світлопрозорі конструкції). Очолили робочі 
групи представники компаній Henkel, Danfoss та REHAU. Виробники матеріалів та обладнання відзначили 
роботу найбільш активних учасників робочих груп сувенірами. Всі присутні погодились, що результати роботи 
стануть корисними, у т.ч. для планування напрямків подальшої співпраці. 
Наприкінці семінару учасники висловили побажання щодо подальшого обговорення на подібних семінарах 
актуальних тем, які допоможуть в роботі Ресурсних центрів з розвитку ОСББ та чистої енергії.
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У ТЕРНОПОЛІ ОСББ НАВЧИЛИ ЗАЛУЧАТИ ФІНАНСУВАННЯ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ 
ЗАХОДИ
27 травня 2015 р. у місті Тернополі ІМР спільно з Банком Львів провів семінар для ОСББ, асоціацій ОСББ, 
представників органів місцевого самоврядування «Реалізація енергоефективних заходів у багатоквартирних 
будинках: технічні, фінансові та організаційно-правові аспекти». У семінарі взяли участь 49 осіб, які 
представляли місто Тернопіль та область, а також виробники енергоефективних матеріалів та обладнання.
Владислав Стемковський, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради м. Тернопіль, 

відкрив семінар та доповів учасникам семінару про зусилля міської влади у підтримці впровадження ЕЕ заходів в 
ОСББ м. Тернополя. Андрій Міцкан, заступник керівника проекту МЕР, поінформував учасників семінару про 
цілі та завдання проекту МЕР в цілому та мету й очікувані результати проведення семінару. Павло Савечко, 
завідувач сектору з питань енергозабезпечення управління житлово-комунального господарства, благоустрою 
та екології, детально ознайомив присутніх з умовами затверджених містом програм спів-фінансування в ОСББ 
впровадження енергоефективних заходів, а також з результатами їхнього виконання. 
У ході семінару консультанти Інституту місцевого розвитку детально висвітлили та обговорили шляхи реалізації 
енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках – від їхньої ідентифікації та розрахунку в результаті 
проведення енергоаудиту житлового будинку до формулювання енергоефективних заходів як інвестиційного 
проекту та визначення відповідних джерел його фінансування, й аж до залучення кредитного фінансування від 
комерційних банків на прикладах міст Львова та Луцька. Зазначене вище було також покроково проаналізоване 
з погляду порядку організації та дотримання усіх правових аспектів реалізації саме для багатоквартирних 
будинків та ОСББ.
Зокрема фахівці ІМР продемонстрували доцільність залучення банківських кредитів для фінансування 
енергоефективних заходів в житлових будинках. Було детально проаналізовано «живі» приклади львівських та 
луцьких ОСББ щодо отримання та використання кредитів комерційних банків на впровадження 
енергоефективних заходів.
Крім того, учасники отримали інформацію про програму кредитних гарантій Установи кредитування розвитку 
USAID, участь в якій дає комерційному банку, окрім ряду інших переваг, можливість видавати кредити на 
фінансування енергоефективних заходів на значно довший термін, ніж видає більшість комерційних банків – до 
п'яти років. Андрій Захаревич, керівник програми кредитування енергозбереження Банку Львів, та Людмила 
Данильченко, заступник керівника Тернопільського відділення ПАТ АКБ «Львів», поділилися досвідом банку у 
кредитуванні ОСББ та деталізували кредитні умови та вимоги банку до позичальників, розповівши про поточну 
банківську програму кредитування енергоефективних заходів Банку Львів.
Стефанія Климко, голова правління  асоціації ОСББ «Оберіг», м. Львів, детально розповіла про безпосередній 
позитивний досвід її асоціації у залученні п'ятирічного кредиту від Банку Львів на фінансування реконструкції 
системи опалення – першого кредиту виданого ОСББ Банком Львів. Поділилася досвідом і Юлія Сабатюк, 
голова правління асоціації ОСББ «Лучани». На прохання міської влади до участі в семінарі було запрошено 
представників компаній Данфос та Хенкель, які стисло ознайомили учасників семінару з асортиментом своєї 
енергоефективної продукції та умовами співпраці з ОСББ.
Аналіз відгуків учасників семінару показує, що тема семінару та викладена інформація є актуальною та 
своєчасною і була сприйнята із зацікавленням та готовністю до застосування. Учасники семінару підкреслили, 
що їм бракує знань про досвід ОСББ інших міст у впровадженні ЕЕ заходів та висловили зацікавленість у 
створенні в місті ресурсного центру для ОСББ.
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ПЕДАГОГИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИХ ШКІЛ ДІЗНАЛИСЯ ПРО МОЖЛИВОСТІ 
ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ
23 березня 2015 року консультанти ВБО 
«Інститут місцевого розвитку» провели в 
Дніпропетровську семінар «Енергетичний 
аудит будівлі школи — запорука підвищення 
е н е р г о е ф е к т и в н о с т і  т а  к о м ф о р т у » .  
Адміністрація шкіл, що беруть участь у Проекті 
ДТЕК «Енергоефективні школи», отримала 
інформацію про значення професійного 
енергоаудиту та можливості залучення коштів на 
втілення енергозберігаючих заходів.
У Дніпропетровську Проект «Енергоефективні 
школи» є частиною більш масштабного проекту 
«Енергозбереження задля майбутнього» – спільної ініціативи енергетичної компанії ДТЕК, Дніпропетровської 
обласної ради та Дніпропетровської міської ради. У ній беруть участь 20 навчальних закладів міста. Крім того, 
слухачами семінару стали 11 шкіл-учасників другої хвилі Проекту «Енергоефективні школи» (2013-2014 
навчального року) та два навчальних заклади, які виграли обласний конкурс із енергозбереження.
«Ми вдячні нашим партнерам, Дніпропетровській обласній раді та Дніпропетровській міській раді, а також ВБО 
«Інститут місцевого розвитку», яка здійснює організаційну та методологічну підтримку Проекту. Співпраця 
бізнесу, органів влади та громадських організацій – запорука того, що Проект зможе принести якнайбільше 
користі навчальним закладам. Продовжуючи робити свій внесок на всіх рівнях, ми зможемо зробити допомогти 
нашій країні дійсно стати енергоефективною та енергонезалежною», — наголосила Вікторія Гриб, керівник 

департаменту із соціального розвитку ДТЕК.
Викладачами семінару виступили консультанти 
ВБО «Інститут місцевого розвитку»: виконавчий 
директор Руслан Тормосов, технічний спеціаліст 
Проекту «Енергоефективні школи» Олена 
Шеліманова, старший консультант з інвестицій та 
бізнес-планування Степан Маков'як та запрошені 
експерти. Вони дали аудиторії основи знань про 
професійний енергоаудит. Ця робота вкрай 
необхідна для ефективного впровадження 
енергозберігаючих заходів, адже дозволяє 
правильно та максимально повно виявити 
проблеми будівлі, місця тепловтрат, потреби в 
т е р м о с а н а ц і ї  т а  р о з р о б и т и  в і д п о в і д н у  
документацію.

Володимир Афанасьєв, начальник відділу аудиту КП «Дніпропетровська муніципальна енергосервісна 
компанія», представив учасникам результати аудиту, що був проведений у школах Дніпропетровська минулоріч. 
Педагоги отримали пояснення щодо заходів із підвищення енергоефективності своїх закладів, а також 
інформацію про найбільш ефективні шляхи залучення коштів для їх упровадження. Про деякі з цих можливостей 
розповіли Олександр Гондар, директор департаменту промисловості, підприємництва та інвестицій 
Дніпропетровської міської ради, та Сергій Свистюк, менеджер проектної групи з енергоефективності ДТЕК.
«Нам часто доводилося чути від шкіл, що енергоаудит їм непотрібний, що краще було би за ті самі кошти 
замінити одне чи два вікна в класі. Але все не так просто. Не можна сліпо замінювати вікна: необхідно знати, 
наскільки це доцільно і чи доцільно взагалі, адже в певних випадках встановлення повітронепроникних 
склопакетів може лише погіршити ситуацію. Енергетичний аудит дозволяє зрозуміти, що саме варто 
модернізувати в кожній окремій ситуації. 
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Згідно з результатами проведених енергетичних аудитів, потенціал енергозбереження в закладах бюджетної 
сфери становить близько 60%, але про більшість можливих заходів адміністрації шкіл навіть і гадки не мали», — 

прокоментував завдання семінару виконавчий директор 
ІМР Руслан Тормосов.
Він наголосив, що Проект «Енергоефективні школи» 
передбачає значну практичну частину. Вивчаючи 
факультативний курс «Основи теплопостачання та 
теплозбереження», учні відпрацьовують лабораторні 
завдання за допомогою спеціальних електронних 
конструкторів, відвідують енергогенеруючі підприємства 
ДТЕК, під керівництвом кваліфікованого спеціаліста 
вчаться проводити термосканування шкільної будівлі.
В результаті школярі створюють власні проекти з 

підвищення енергоефективності своїх навчальних закладів, упровадження найкращих із яких фінансує ДТЕК.
«Ми дуже вдячні за можливість участі у Проекті. Лише за декілька місяців ми змогли побачити позитивні зміни — 
діти стали більш уважно ставитися до використання електроенергії, слідкувати за температурою повітря у 
класних кімнатах. Сьогоднішній семінар дозволяє підняти наші знання і знання наших учнів на новий рівень, 
зрозуміти важливість термомодернізації та вибрати оптимальні джерела фінансування. Дякую, що допомагаєте 
відкрити нам очі на проблеми, над якими ми раніше не замислювалися», — звернувся до організаторів Олег 
Олійник, заступник директора з НВР загальноосвітньої школи №87 м. Дніпропетровська.
Учасники третьої хвилі Проекту (2014-2015 навчальний рік) на семінарі навчилися правильно робити розрахунки 
та оформлювати учнівські проектні пропозиції. Завдяки поясненням тренера Проекту Олени Шеліманової вони 
зможуть передати нові знання учням та зробити підготовку до захисту пропозицій більш ефективною. Також під 
час семінару школам другої хвилі, що продовжують упровадження Проекту, і школам третьої хвилі вручили 
збірник додаткових матеріалів для проведення факультативу з енергозбереження і конструктори для 
проведення практичних занять з електрики та альтернативних джерел енергії.

20-21 травня 2015 р. у Павлограді Дніпропетровської 
області відбувся захист проектних пропозицій в рамках 
проекту ДТЕК «Енергоефективні  школи».  17 
шкіл-учасників нагородили 22 травня у Дніпропетровську. 
Ідеї з підвищення енергоефективності своїх навчальних 
закладів  презентували школярі  Павлограда,  
Першотравенська, Тернівки, Зеленодольська, шести сіл 
Павлоградського та Петропавлівського районів 
Дніпропетровської області, а також Енергодара 
Запорізької області. Найцікавіші пропозиції стосувалися 
реконструкції шкільних санвузлів, утеплення стін та стелі, 
модернізації та регулювання системи подачі тепла.
Конкурсна комісія оцінила не лише якість розрахунків та презентації учнівських проектів, а й те, як школи 
працювали з темою енергоефективності впродовж усього навчального року. Зокрема, наскільки їм вдалося 
знизити споживання електроенергії протягом лютого-березня (дані цих двох місяців 2015 року порівнювалися з 
усередненими даними аналогічних періодів трьох минулих років). У шкіл Дніпропетровської області та 
Енергодара цей показник чи не найліпший – разом вони змогли знизити енергоспоживання аж на 17%! Брали до 
уваги й проведені уроки з теплозбереження, й участь шкіл в інформаційній кампанії проекту.
Учасники змагалися між собою в рамках групи. З 17 навчальних закладів регіону вибрали п'ять найкращих. Ними 
стали середня школа села Хороше, Енергодарський навчально-виховний комплекс №5, Зеленодольські школи 
№№1 та 2 та середня школа села В'язівок. Кожен із навчальних закладів отримав по 40 000 грн грантових коштів 
на втілення своїх проектних пропозицій. Ще чотири школи отримали гранти на суму 30 000 грн кожна, а решта – 
заохочувальні призи по 20 000, які вони також зможуть використати на підвищення енергоефективності. 
«В рамках Проекту ми мали багато конкурсів, і чи не в кожному з них щоразу нові школи виходили на перші місця. 
А отже, ми до останнього моменту не могли сказати, хто переможе. Конкуренція була дуже високою. Але врешті 
перемогли ті, хто найбільше цього прагнув. 

У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ВИЗНАЧИЛИ ПЕРЕМОЖЦІВ ПРОЕКТУ ДТЕК 
«ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ШКОЛИ» 
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Це прагнення було помітне із загальної активності шкіл, із того, наскільки охоче вони брали участь у різних 
конкурсах, в інформаційній кампанії проекту. Утім, переможених не залишилося: всі учасники отримали 
нагороду, і що навіть важливіше, – користь для себе ще впродовж своєї роботи в Проекті», – наголосив 
виконавчий директор ВБО «Інститут місцевого розвитку» Руслан Тормосов.
 «Кожен презентований дитячий проект по-своєму 
унікальний і енергоефективний. Діти поставилися 
до їхньої підготовки й захисту з усією серйозністю 
й відповідальністю. Звичайно ж, надзвичайно 
корисними для школярів стали отримані раніше 
упродовж року практичні знання та навички. 
Переконаний, діти-учасники «Енергоефективних 
шкіл» стануть основою нового, свідомого, 
відповідального, кращого суспільства, яке всі в 
Україні мріють бачити. І завдяки їхньому 
ставленню до питань використання енергії нам 
вдасться не тільки навчити всіх берегти тепло, 
знижувати свої витрати на енергію, але й перейти 
на новий рівень розуміння, що таке порядок, як 
потрібно ставитися до довкілля, як потрібно 
берегти свою країну. За цим проектом — майбутнє енергобезпеки України!», — сказав генеральний директор 
ДТЕК Павлоградвугілля Сергій Воронін, який був присутній на захисті проектних пропозицій.
Самі діти кажуть, що Проект став справжньою подією у їхньому шкільному житті. «Це найкраще, у чому нам 
довелося взяти участь. Користь проекту для нас важко переоцінити: ми отримали все необхідне для того, щоб 
навчитися самостійно впливати на енергоспоживання будівлі. Всі знання ми з успіхом втілювали в себе вдома, 
навчили своїх батьків економити енергію, пропагували енергозбереження скрізь, залучили до проекту кожного 
односельця. Ми дуже старалися!», – хвалиться учениця школи з села Хороше. Школа набрала найбільше балів 
та заслужено посіла найпочесніше перше місце. Отримані за перемогу грантові кошти вона спрямує на 
реконструкцію вікон та утеплення зовнішніх стін.

22 травня 2015 р. відбулася фінальна конференція в рамках спільного конкурсу Дніпропетровської обласної 
ради, міської ради та енергетичної компанії ДТЕК «Енергозбереження задля майбутнього». Учасники конкурсу – 

20 шкіл Дніпропетровська – отримали гранти на реалізацію проектів у сфері енергоефективності, які підготували 
учні. Призовий фонд виділили з обласного, міського бюджету та коштів компанії ДТЕК. Зокрема, п'ять шкіл, які 
зайняли перше місце, отримали по 90 тис. грн, ще п'ять – за друге місце – по 60 тис. грн, всі інші школи-учасники – 
заохочувальні призи по 35 тис. грн. 

20 ШКІЛ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОТРИМАЛИ 1,1 МЛН ГРН ГРАНТОВИХ КОШТІВ НА 
РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОЕКТІВ ІЗ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
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Церемонії нагородження передував дводенний захист проектних пропозицій школярів. Кожна учнівська 
команда представила власну презентацію, у якій розповіла про свою участь у проекті, показала дані розрахунків, 
обґрунтувала вибір шкільного приміщення, яке пропонує зробити більш енергоефективним. Журі у складі 
експертів ВБО «Інститут місцевого розвитку» Анатолія Колієнка та Кадрії Сафіуліної, представників ДТЕК, 
обласної та міської ради оцінило знання дітьми основних засад енергозбереження та самостійність у підготовці 
пропозиції, творчий підхід до виступу, дотримання часу та технічних вимог. Цей етап став останнім в оцінюванні 
участі шкіл у конкурсі. Впродовж реалізації проекту консультанти ІМР враховували бали, які школи отримували 
за урочистий запуск проекту, проведення занять факультативу «Основи теплопостачання та тепло 
збереження» та позакласних заходів, економію електроенергії тощо. Також технічні спеціалісти Інституту 
оцінили зміст самих проектних пропозицій учнів.
У п'ятірці лідерів Дніпропетровська – гімназія №3, школа №143, школа №91, спеціалізована школа №134 та 
школа №140. Грантові кошти навчальні заклади спрямують на підвищення ефективності опалення, зменшення 
втрат тепла через коридори, утеплення шкільних спортивних зал та кабінетів. Але не менш важливим 
результатом став виховний: діти та вчителі свідчать, що тепер ретельно слідкують за витратами енергоресурсів 
в школі та вдома і навчають цьому своїх близьких. Завдяки участі в конкурсі, дніпропетровські школи вже змогли 
знизити місячне споживання електроенергії на 6%, не роблячи у це значних грошових інвестицій – в основному, 
за рахунок організаційних заходів.

25 травня 2015 р. пройшла фінальна конференція третьої хвилі проекту ДТЕК «Енергоефективні школи» на 
Західній Україні. У невеличкому місті Бурштин Івано-Франківської області вже не залишилося загальноосвітніх 

навчальних заклади, які б не брали участь у проекті: два з них 
стали учасниками другої хвилі та три – третьої. Зважаючи на 
кількість учасників, визначити переможця було неважко: кожна 
школа посіла призове місце. Почесну першу премію у розмірі 
40 000 грн отримала Бурштинська гімназія. Навчально-
виховний комплекс посів 2 місце із грантом у 30 тисяч гривень, 
ЗОШ №1 – третє місце, премія за яким склала 20 тисяч гривень.
Проект отримав позитивний відгук міської влади. «Такі 
програми, як проект ДТЕК «Енергоефективні школи», є дуже 
важливими для виховання нового покоління, яке буде цілком 
по-іншому думати. Завдяки проекту в нас з'явилися люди, які 

зважають на те, як вони споживають енергоресурси, які результати дає розумне використання електричної та 
теплової енергії. Ці діти думають на перспективу і знають, як досягти своєї мети. І ці знання дозволять їм 
власними руками створити абсолютно нову державу Україна», – наголосив міський голова міста Бурштина 
Петро Курляк.
Діти-переможці виглядають щасливими. «Ми раді, що змогли докластися до такого важливого питання як 
підвищення енергоефективності нашої гімназії. Впродовж проекту ми старанно працювали: проводили 
лабораторні роботи та теплові аудити, намагалися привчити інших людей до енергозбереження. Щозими в 
декількох класах та актовій залі дуже холодно, нам доводилося сидіти у верхньому одязі та думати не про 
навчання, а про те, як зігрітися. Та ж ми розуміємо, що у країні важкі часи, тому самостійно нам би не вдалося  
подолати цю проблему. А грант ДТЕК дозволить нам зробити перебування у гімназії більш комфортним, як для 
нас, так і для тих, хто надалі буде тут навчатися», – прокоментувала перемогу у проекті президент учнівського 
самоврядування Бурштинської гімназії Василина Козів, учениця пілотного класу, що брав найактивнішу участь у 
проекті.
Школярі особливо вдячні за матеріали для практичних робіт за проектом. Наприкінці лютого вони отримали 
електричні конструктори для моделювання різних ситуацій при виконанні лабораторних робіт, а ще на початку 
проекту – спеціальний набір для проведення теплового аудиту. Разом з інструктором, а потім і самі, вони 
виміряли показники у найхолодніших шкільних приміщеннях та обрали одне з них для реалізації проектної 
пропозиції. Вподобали діти й казкову дівчинку Теплинку, яку придумала автор підручника факультативного 
курсу «Теплопостачання та тепло збереження», старший консультант Інституту місцевого розвитку Кадрія 
Сафіуліна. Теплинка – персоніфікація проекту, його символ – скрізь: намальована – у презентаціях дітей, 
іграшкова – у журі, казкова – у шкільних спектаклях та піснях. Вона надихає дітей на нові енергозберігаючі 
перемоги. А перемоги – це не тільки отримання премій. Це і нові знання, і навички, і реальна економія. До 
прикладу, вже впродовж участі в проекті школи змогли знизити енергоспоживання а 14% (порівняно з 
аналогічними періодами минулих років). А отже, вже добре відчули на собі переваги енергозбереження!

ІМР ПРОВІВ НАГОРОДЖЕННЯ ТРЬОХ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ШКІЛ БУРШТИНА
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ІМР НАГОРОДИВ ПЕРЕМОЖЦІВ ПРОЕКТУ ДТЕК «ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ШКОЛИ» У КИЄВІ
3 червня 2015 р. у Києві пройшла фінальна конференція соціального проекту ДТЕК та КИЇВЕНЕРГО 
«Енергоефективні школи». 20 столичних шкіл-учасників проекту отримали 855 тис. грн грантових коштів на 
реалізацію енергозберігаючих проектів, створених учнями, та на впровадження заходів із підвищення 
енергоефективності.
Нагородженню передував захист школярами своїх проектних пропозицій. А до цього школи отримували оціночні 
бали за урочистий запуск проекту, проведення занять факультативу «Основи енергопостачання та 
енергозбереження» та позакласних заходів, показники економії електроенергії. Також технічні консультанти 
Інституту оцінили зміст самих проектних пропозицій учнів.

У результаті визначили п'ять шкіл-переможців, які отримали гранти по 120 тис. грн, дві школи, що отримали по 40 
тис. грн та ще три – заохочувальні призи по 25 тис. грн. Крім того, призи отримали 10 зі 100 шкіл Києва, які брали 
участь у додатковому конкурсі на зниження споживання енергії в рамках проекту. Їм вручили подарункові 
сертифікати на суму 10 тис. грн кожен, які вони можуть обміняти, за своїм бажанням, на професійний 
енергоаудит або на комплект енергозберігаючих ламп і регуляторів освітлення.
«ДТЕК як компанія, яка виробляє та постачає електричну та теплову енергію, працює над тим, щоб люди в 
Україні отримували світло і тепло, незалежно від політичної та економічної ситуації в країні. І ми зацікавлені в 
тому, щоб люди не витрачали енергію марно і не платили за зайві кіловат-години або кілокалорії. 
Енергоефективність вже кілька років є одним з пріоритетних напрямків діяльності ДТЕК у сфері сталого 
розвитку, і зараз як ніколи ми переконалися у правильності свого вибору», – зазначила керівник департаменту зі 
сталого розвитку ДТЕК Вікторія Гриб.
У Києві до п'ятірки лідерів увійшли навчально-виховний комплекс №167, гімназія №257 «Синьоозерна», 
спеціалізована школа №252, спеціалізована школа №196 та гімназія№39. Грантові гроші навчальні заклади 
направлять на підвищення ефективності опалення, зниження втрат тепла та електроенергії, утеплення 
шкільних спортивних залів та кабінетів. Завдяки організаційним, інформаційним і невеликим технічним заходам 
школам вже вдалося знизити споживання енергії на майже 25% в порівнянні з аналогічними періодами 
попередніх років.
«120 тисяч гривень, які ми отримали за перемогу в проекті, дозволять нам утеплити дах і стіни спортзалу та 
замінити батареї та систему освітлення в ньому. Зараз опалення абсолютно неефективне: спортзал, як це не 
смішно звучить, обігрівається теплом дітей, які займаються в ньому на уроках фізкультури. А неутеплені стіни і 
дах пропускають холод. Але можливість провести енергоефективні заходи – не єдиний результат проекту. Ми 
стали по-іншому ставитися до енергоресурсів, бережливо їх використовувати і передаємо ці знання батькам та 
знайомим», – прокоментувала перемогу в проекті учениця столичної гімназії №257 Катерина Русіна.
ДТЕК реалізує соціальний проект «Енергоефективні школи» з 2012-2013 навчального року. За три хвилі проекту 
його учасниками стали 216 шкіл (включаючи 100 шкіл Києва, які взяли участь лише в додатковому конкурсі на 
зниження споживання електроенергії). Загальні інвестиції ДТЕК у проект склали 11,7 млн грн, з них призовий 
фонд проекту – 5,18 млн грн.
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ІНТЕРВ'Ю

«РЕФОРМА ЖКГ ПОЧНЕТЬСЯ З ОСББ – ВОНИ ВИКРИВАТИМУТЬ КОРУПЦІЮ. САМЕ ТОМУ 
КОМУНАЛЬНИКИ ЧИНЯТЬ ТАКИЙ СУПРОТИВ, А УСІ НАШІ НОВОВВЕДЕННЯ ПРОХОДЯТЬ 
ІЗ БОЄМ», – ЮЛІЯ САБАТЮК
ЖКГ нині на слуху. А абревіатура ОСББ уже виявляється не 
такою страшною і недослідженою, як здавалося ще якихось 5 
років тому. Та поки є ті, кому все одно «аби не чіпали», є й ті, кому 
дуже треба щось змінити. Вони відстоюють свої права, 
перевіряють якість і обсяг послуг, що надають комунальні 
підприємства, та навіть судяться з тими, хто порушує їхні права. 
Однією з найактивніших та найуспішніших у царині ОСББ в усій 
Україні є голова правління Асоціації ОСББ «Лучани» (м. Луцьк), 
член Національної ради сприяння та створення ОСББ при 
Кабінеті Міністрів України Юлія Сабатюк. Про нагальні проблеми 
та перспективи галузі ми поспілкувалися з нею у перерві одного 
із заходів, які організовував Інститут місцевого розвитку у м. 
Кам'янці-Подільському.
— Юліє Володимирівно, чи можна зараз говорити про те, що ми, 
українці, готові до змін у системі житлово-комунального 
господарства? До того, що не абстрактний «хтось» прийде і все 
змінить на краще, а нам самим доведеться наполегливо працювати над цим?

— Мені здається, ми лише на початку шляху. На 
Західній Україні і безпосередньо в Луцьку люди 
частіше їздять за кордон. Через це, мабуть, прагнуть 
застосувати нововведення, які сусідні європейські 
країни мають доволі давно. Люди розуміють, що 
задарма вже нічого не буде: треба наполегливо 
працювати на себе і своє майно. Я взагалі роблю 

ставку на те, що квартира — це найбільше матеріальне благо для більшості українців, тому наша задача – 
передати її у спадок дітям як цінне і доглянуте майно. Щоб вони пишалися, що батьки залишили не руїни, а 
квартиру. Для цього необхідно створювати ОСББ. Інакше – ніяк.
— Із чого треба починати створення ОСББ?
— Спершу – взяти квитанції за рік, перерахувати й проаналізувати, скільки ви заплатили. Проаналізувавши, 
можна побачити, чи якість послуг відповідала цифрам, які стоять у квитанції. Повірте, у вас виникнуть сумніви, чи 
ці послуги надавалися взагалі. Після треба поговорити з сусідами, знайти однодумців, які захочуть щось 
змінювати. Якщо вони одразу не будуть вашими союзниками,  нехай хоча би просто засумніваються. Потім 
треба прийти до Ресурсного центру підтримки ОСББ (далі – РЦ), де вам допоможуть створити  об'єднання. І це 
буде лише початок. А далі треба буде думати про те, щоб запроваджувати в будинку якісь енергоощадні заходи. 
Я завжди рекомендую не починати з найдорожчого. Треба втілювати найдешевші рішення, щоб побачити, як 
реагують люди на наведення ладу в будинку.
— Реакція може бути різною?!

— Звісно. Люди різні. Ми 70 років жили при соціалізмі, 
який нічого не робив і тільки хотів брати з нас гроші. Одне 
покоління так виросло, і свідомість у людей цього 
покоління зовсім затуманена. Зараз ми можемо щось 
змінити, тому що Україна є незалежною державою і 
українці повинні бути насправді незалежними. Відтак ми 
маємо не тільки прагнути, а й щось для цього робити. А 
якщо ми хочемо щось робити, треба дуже захотіти. 
Захотіли, знайшли однодумців, прийшли до РЦ, 
запитали, а далі той-таки РЦ зорієнтує вас щодо 
енергоощадних заходів, які першочергово потрібні 
вашому будинку. Тобто будинок треба обстежити, 

провести енергоаудит, а далі вже потроху починати працювати.

«Квартира — це найбільше матеріальне благо 
для більшості українців, тому наша задача – 
передати її у спадок дітям як цінне і доглянуте 
майно. Щоб вони пишалися, що батьки залишили 
не руїни, а квартиру. Для цього необхідно 
створювати ОСББ. Інакше – ніяк».
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Звісно, це кропітка праця і вона не завжди легка, – навіть завжди нелегка, але хтось її має робити! Я рідко бачила, 
щоб ініціативні групи не доходили до створення ОСББ. Я хочу сказати тим, хто із пересторогою ставиться до 
комунальної незалежності: поява ОСББ не означає відмову від послуг ЖЕКу. Ви зможете укласти угоду на 
надання якихось окремих видів сервісу, якщо захочете.  
— А як це працює?
— Мешканці будинку створили ОСББ і платять, скажімо, 2 гривні за квадратний метр. Із 4-під'їзного 5-
поверхового будинку на місяць виходить приблизно 6 тисяч гривень. Вони кажуть: «Ми забагато платимо. 
Насправді в нас у будинку все нормально і ми нічого не хочемо робити. Давайте у ЖЕКу замовимо лише 
прибирання, вивезення сміття і ще щось — це нам коштуватиме 3 тисячі на місяць, а тоді ми платитимемо 1 
гривню за «квадрат». Цей приклад дуже добре відображає можливість прийняття рішень членами ОСББ. 
Наведу ще один. У Луцьку було дуже тепло цьогоріч. І в тих будинках, де встановлені ІТП, ми 10 днів теплоносій 
не пускали. Квартири, які хотіли догрітися, робили це за допомогою електрики, тому що ми порахували, що так 
буде дешевше. Тобто мешканцю будинку, де діє ОСББ не будуть просто так нараховувати плату за послугу. А він 
може замислитись, потрібна вона йому чи ні. 
— Ви – голова Асоціації ОСББ. До вас приходять по допомогу ті, хто наважився стати відповідальним 
господарем. Розкажіть про вашу команду?
— Команда збиралася дуже довго. Я починала у 2001 році. Як зараз пам'ятаю: 12 вересня було зареєстровано 
перше ОСББ і було дуже тяжко, ще ніхто не розумів, що це таке. Але якщо людина бачить ціль, то перед нею 

немає жодних перешкод. Це не перешкоди – завдання лишень, і 
нам треба їх вирішувати. З часом навколо мене почали 
збиратися такі ж ентузіасти, голови ОСББ. Разом ми 
аналізували комунальні послуги, які нам фактично не 
надаються, але з нас вимагають їхньої сплати. Так зібралася 
команда. У 2010 році ми зареєстрували Асоціацію ОСББ 

«Лучани». На даний момент вона налічує 32 ОСББ. Крім того, у нас є Рада голів ОСББ. Раз на два тижні ми 
збираємося й плануємо напрямок подальших дій, наприклад, енергоощадність та контроль якості послуг. За 
місяць ми збираємось і ділимося досягненнями. Якщо треба виходити на законодавчий рівень, працюємо з 
депутатами. Із цим, до речі, пощастило: я дуже вдячна Роману Бондаруку за те, що він був одним із депутатів, які 
відгукнулися і підтримали нас. Ми в Луцьку зробили одну програму, потім другу... Об'єднання почали вірити нам і 
в нас! Нещодавно було підвищення тарифів, тож мешканці сусідніх із ОСББ будинків тепер активніше просять 
допомоги у створенні об'єднань. Бо бачать, що у нас платня за комунальні послуги значно менша.
— На який порядок ця сума менша?
— Ми говоримо про опалення. Якщо по Луцьку тариф 9 гривень 62 копійки, то власники квартир, які поставили 
собі індивідуальний тепловий пункт (ІТП), у найхолодніший місяць цього опалювального сезону заплатили 5 
гривень. Різниця – 4 гривні 62 копійки. Для того, щоб заплатити за кредитом, мені потрібно 2 гривні. А ті 2 гривні 62 
копійки, що лишаються, ми заощаджуємо. От і вся математика. Тобто якщо правильно розкласти механізм 
видатків, сплачувати більше не буде потреби.
— А як ви можете ці «вільні» кошти використовувати?
— Правління вирішує на загальних зборах: або ми платимо повну суму і повертаємо швидше кредит, або ми 
заощаджуємо ще якісь кошти, але тоді можемо менше платити за квартиру. От і виходить: все здорожчало, а 
плата у нас фактично зменшилась. І тоді у людей, які живуть у комунальних будинках, виникає питання: «А може, 
в ОСББ?».
—  Ви розповіли про те, яких прав додає ОСББ, але ж є і обов'язки. Про що треба замислитися, 
створюючи ОСББ?
— У нашій асоціації практично всі будинки старі. 
Найстарішому 59 років. До нас приходять люди, які 
реально зіштовхнулися із проблемами і розуміють: 
без ОСББ далі — аж ніяк. Які їхні обов'язки? По-
перше, обов'язок відносно їхніх родин, тому що ми не 
вічні на цій Землі і лишаємо щось для нащадків. Ці 
люди розуміють: якщо вони створюють комфортні умови у квартирах, то так само треба робити і з місцями 
загального користування. Звідси і відповідь на ваше друге питання. Власник квартири повинен замислитися, що 
є обов'язки щодо спільного майна, і він зобов'язаний нести витрати на це спільне майно, але разом із тим він 
може вплинути на якість послуги.
— Чи складно зараз створити ОСББ? Я не про дорожню карту дій, а про загальну ситуацію в галузі.
— У Луцьку — взагалі не складно. Коли приходять ініціативні групи, ми фактично готуємо їм повний пакет 
документів. 

Якщо по Луцьку тариф на опалення – 9 
грн 62 коп, то власники квартир, які 
поставили собі ІТП, у найхолодніший 
місяць цього опалювального сезону 
заплатили 5 грн.

Власник квартири повинен задуматись, що є 
обов'язки щодо спільного майна, що він 
зобов'язаний нести витрати на це спільне 
майно, але разом із тим він може вплинути на 
якість послуги.
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При цьому в нашому ресурсному центрі є певний грант на створення 
ОСББ. Поворотний. Тому що, коли приходять люди з ініціативної групи, на 
початку вони реально не мають грошей – треба комусь одному брати на 
себе таку відповідальність. Але ж ми не знаємо, чи повернуться ці гроші. 
То ми на поворотній основі надаємо їм кошти, підписуємо угоду, що після 
створення ОСББ гроші повернуть. Це стартовий капітал для того, щоб на 
початку об'єднання не замислювалися над матеріальним аспектом. А 
потім, коли в них уже є рахунок і надходження, то ця сума, 800 грн, 
повертається до нас. Це така дрібничка. Але для чого когось обтяжувати, 
якщо він і так боїться? Він має бути головою ОСББ, а ти йому ще кажеш 
заплатити за реєстрацію чи ще за печатку.
— До речі, про голів. Якими якостями має володіти голова ОСББ, 
щоб бути ефективним?
— По-перше, він має бути розумним, передбачливим, відповідно, 

володіти інтуїцією, ну і однозначно, це має бути лідер, якому довірятимуть власники квартир. Голова ОСББ 
повинен бути ще й ефективним менеджером, який все прорахує, передбачить і переконає людей. І напевне, не 
менш важливо, має бути «любимим Богом». Це обов'язково, мені здається. Тому що, ми — працьовиті люди-
«трудяжки», які роблять щось для того, щоб власник квартири був незалежний від усіх комунальних підприємств 
і працював сам на себе, для свого будинку. Голова має виховувати відповідального власника. Бути не тільки 
менеджером, а ще й вихователем – змінювати свідомість людей.
– Розкажіть, будь ласка, про загальну тенденцію щодо створення ОСББ у Луцьку. Якою ви бачите 
ситуацію?
– До 2009 року тенденція на Волині була нормальною, 
об'єднування створювалися. І не в новобудовах, а в будинках, 
які мали реальні проблеми, які треба було витягувати з 
аварійних ситуацій. Зараз ці будинки добре працюють і все 
налагоджено. У 2010 році в нас у Луцьку була ситуація, коли 
Держгірпромнагляд судився з ОСББ (безпосередньо моїм) 
щодо того, що ми повинні відповідати за ремонт і експлуатацію 
ліфтів. Я розуміла, що у мене є організація, якій об'єднання сплачує 600 грн на місяць за ремонт ліфтів і ця 
організація повинна відповідати за ремонт. Але не все складалося так добре: ліфти час від часу відключалися. І в 
один момент я збагнула: без судової справи нічого не буде. Ніхто цього не розумів, але ми подали до суду і 
виграли справу. Незважаючи на шалений тиск у пресі, де розповідали, що Сабатюк безсовісна, не хоче нести 
відповідальність за ліфти і створює загрозу для життя мешканців у будинках, де вона головує. Я зрозуміла, що 
без роз'яснень Держгірпромнагляду чи Міністерства це буде безкінечно, і епопея не скінчиться. У 2010 році я 
стала членом Нацради при Кабінеті Міністрів. Одним із напрямків моєї діяльності було створення робочої групи 
по проблемах ліфтів. І це мало успіх – хоча змін на законодавчому рівні ми не добилися (тому що правила так і не 
змінені), але роз'яснення є. І Луцьк, можливо, єдине місто, виконком якого передав повноваження та 
відповідальність за експлуатацію на організацію, яка ремонтує ліфти. Але в проміжку між 2010 і 2012 роками 
мешканці не створювали ОСББ. 
— Що було далі?
— У 2012 році наша Асоціація залучила 8 кредитів для ОСББ, і люди очікували, що з цього вийде. Я теж боялася, 
та треба було щось робити, бо розуміла: тарифи зростатимуть. Але Бог мене повів, він мене пошкодував — були 
три теплі зими, і ми досягли 50% економії по теплу. Уже з жовтня 2014 року об'єднання почали створюватись 

інтенсивніше. До нас зараз приходить дуже багато 
ініціативних груп, бо люди бачать, яка у нас плата і 
яка у них. А у нас ще й благоустрій — Петриківський 
розпис малюємо по сходових клітинах. Коли 
правління працює, не можна зупинятися. Це як 
колесо — весь час щось треба робити. Взагалі я 
вважаю, що житловий будинок — це як організм 

людини. Коли у нас щось болить, ми ж не просто п'ємо таблетку, ми ідемо до лікаря, він нам щось прописує. Так 
само і ми: зробили енергоаудити, і тепер на майбутні 15 років я точно знаю, що маю зробити в будинку. Тож плани 
довгострокові. АЛЕ! Хочу сказати, що ми не довантажуємо людей матеріально. Тобто якщо плата за квадратний 
метр 2 гривні, то вона були такою три роки тому і після кредиту лишилася такою ж. Плата за утримання не 
збільшується. Ми віддаємо кредити з економії на енергоносіях.
— Ваші слова надихають.

Голови ОСББ — працьовиті люди-
«трудяжки», які роблять щось для 
того, щоб власник квартири був 
незалежний від усіх комунальних 
підприємств і працював сам на себе, 
для свого будинку.

Ми не довантажуємо людей матеріально. 
Тобто, якщо плата за квадратний метр 2 грн, 
то вона були три роки тому і після кредиту 
лишилася такою ж. Плата за утримання не 
збільшується. Ми віддаємо кредити з економії на 
енергоносіях.
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— Ми і свята разом робимо для кожного будинку. До Різдва обов'язково розмальовуємо під'їзди. І кожному 
під'їзду даємо грамоту за те, що він найкращий і це – взірець для цього об'єднання. І грамота в рамочці висить в 
якомусь одному під'їзді. Зі сходової площадки, яка оформлена найкраще, ми знімаємо місячну плату за 
утримання будинку, 100 грн. Тоді п'ємо шампанське, все як має бути, бо це Різдво, це родина. Я не відділяю 
колектив від родини, тому що, якщо створилася організація, в її основі має бути кістяк, правління, а правління 
має ніби щупальця розпустити і з кожним власником тримати близький зв'язок. 
— Ви казали, що у ваших будинках дуже високий відсоток сплати за комунальні послуги? Це через такий 
хороший клімат у об'єднаннях чи через занижені тарифи? 
— У нас відсоток сплат – 98. Тому що ми намагаємося зрозуміти, чого люди не платять. Не можуть? Треба 
придумати якусь роботу: прибрати у підвалі, підбити щось, може десь килимок почистити. Тобто людина зробить 
якусь роботу, а їй можна буде списати певні кошти за утримання будинку. Якщо власник не хоче платити, а має 
кошти, ми його залучаємо до правління або ревізійної комісії. І тоді він приходить на правління, бо незручно, і 
платить. Інша справа, коли це соціально незахищені сім'ї. Ми стараємося їм допомогти, підказати, що треба 
оформити субсидію або якусь пільгу.
— Приклад, який ви навели, що компанія, яка мала надавати послуги, їх не надавала – це правило чи 
виключення? І чи часто таке трапляється?
— Це не виключення і трапляється часто. Тому що монополісти також не змінили своєї свідомості. Якби ще й 
монополісти змінили... Ви ж розумієте, компанія, яка надає послугу, вона її хоче продати  що дорожче, то краще. І 
бажано  — ще й нічого для цього не вкласти. Це наші 
монополісти, іноді вони намагаються душити ОСББ. Але ж ми 
створили об'єднання і розуміємо, що хочемо платити тільки за 
послугу, яку отримали. То ми складаємо акт розбіжностей і 
кажемо: «Ви не зробили це, це і це». До речі. Я у 2010 році 
поставила перше ІТП, і наше «Міськтепло» хотіло мене 
провчити, щоб я не була така розумна. Вони почали занижувати мені графік подачі теплоносія на будинок. А я їм 
раз подала акт-претензію, тому що в мене електронна система і все роздруковується елементарно, і другий 
місяць також подала, і третій. Потім вони зрозуміли, що я не заспокоюся, і зробили суттєвий перерахунок. То 
тепер у мене менше ніж на 5-7 градусів не занижують графік, тому що вони розуміють, що втратять вони, а не 
об'єднання. Тобто тут плюси для створення ОСББ. Тому ще реально керувати у будинках «імені комунальної 
власності» неможливо. Тобі нарахували гроші і все, ти маєш заплатити.
— А що дає закон «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»?
— ЖЕКи не зможуть нав'язувати свої рішення власникам квартир. Навіть, якщо це не ОСББ. Тому що вони, по-

перше, мають запитати згоду власників, а власники вже будуть приймати 
рішення з того чи іншого питання. По-друге, в Луцьку, наприклад, 97% 
житла приватизовані. Тому мені не зрозуміло, про яке балансоутримання 
йдеться у наших платіжках. Я, власник квартири, не віддавала своє місце 
загального користування комусь на баланс. Я розумію, вся система працює 
за старими схемами, де ніхто нічого не хоче змінювати. А тут ще приходить 
якась голова ОСББ і хоче їх навчити новому. Звісно, для них це проблема. 
Так само і монополіст. Газовики от приходять до ОСББ і кажуть: «Якщо ти 
не укладеш угоду на постачання газу в ОСББ, то ми тобі відключимо газ». 
На якій підставі? Кожен власник квартири має угоду на газопостачання, 
чітко прописано, хто і що робить. Об'єднання як юридична особа не має 
жодного стосунку до газу, тому що воно не отримує газ і його не потребує 
абсолютно. А нести відповідальність за газову мережу чи за прилади по 
квартирах об'єднання навіть не має права. Монополістам це не 
подобається, тому що вони хотіли б подавати газ, а відповідальність 
скинути на когось іншого. Так само працюють ЖЕКи. А гроші викидаються 

на вітер. Наприклад, у тариф на газ закладена перевірка вентиляційних каналів. Але газовики вимагають 
платити за це окремо. До речі, у нас у Луцьку, це додатково 2 мільйони гривень! І це тільки в Луцьку. Незрозуміло 
куди і чому вони йдуть. І так по всій Україні. То які це гроші? Тому реформа буде починатись точно з ОСББ. І всю 
цю корупцію будуть викривати точно ОСББ. Саме тому комунальники такий супротив чинять, і саме тому з таким 
боєм ідуть усі наші нововведення.
— А є міста такі ж активні, як Луцьк?
— У кожному місті по-своєму. Я в чужу роботу не лізу. У Нацраді є чіткий розподіл, хто й чим займається, я 
спочатку вела роботу по ліфтах і по енергозбереженню. Тому хотіла показати всій Україні на своїх прикладах 
відмінну роботу. Я не зіштовхувалася ніколи з енергозбереженням, тому що не розуміла, для чого утеплюватися. 

Якщо колись існувало щось, що можна 
було побачити лише за кордоном, то 
зараз можна приїхати в Луцьк і все це 
п омац ати  і  до  всього  можн а  
доторкнутися!
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І колись проект USAID зробив мені подарунок — на 7 днів завіз на навчання у Словаччину, хоча я багато разів 
була за кордоном. Мене занурили зовсім в іншу сферу. А коли людина побачить на власні очі, вона зовсім інакше 
реагує на все, що треба зробити для будинку. То якщо колись існувало щось, що можна було знайти лише за 
кордоном, то зараз можна приїхати в Луцьк і все це помацати, і до всього можна доторкнутися. У мене був задум 
зробити так, щоб це все було у нас в Україні і показати, що це не збільшить для нас плату. Ми, українці, не такі 
багаті, але такі роботящі, такі гарні… І щоб нас мали за ніщо? Душа болить. Я вирішила, що все має бути так, як 
треба! І ці мої напрямки мають бути найкращими.
— На вашу думку, скільки часу має минути, щоб стало, як треба?
— Ох... спочатку треба, щоб влада трошечки змінилась. Влада нас не розуміє. Я не говорю про Президента. 
Влада як явище. Мер не робить роботу – її роблять клерки, які готують йому документи, то вони мають змінитися 
в першу чергу. Якщо ні, вони і далі доноситимуть до влади інформацію, яку доносили 20 років тому. А якщо ми в 

кожному кварталі робитимемо успішне ОСББ, тоді сусідні будинки тягнутимуться, і ті клерки, які живуть в тих 
будинках чи навіть поряд, інакше будуть ставитись до цього. Тому що їм не буде комфортно жити в будинках 
«імені комунальної власності», де нічого не робиться. Тоді вони самі будуть ініціювати процес. Я вірю, що все 
зміниться. Тому що я бачу зміни. Коли у 2012 році я брала кредити, мені всі біля голови пальцем крутили, казали, 
що я божевільна — це 7 мільйонів, величезні гроші. Хоча тоді кредитів я мала взяти 11, але два мені затримали 
гроші і три будинки відмовились. Побоялися. Там мало бути проведене утеплення, гроші виділяли в листопаді. 
Люди боялися, що на весну піднімуть розцінку, і гроші згорять. Але один будинок послухався, ми закупили одразу 
матеріали, підписали угоди з підрядником про те, що він не підніме нам ціни. Ми ж розуміємо реалії України і 
трохи себе застрахували. Мені казали: «Що ти робиш? Для чого це?». А тепер ті самі голови приходять до мене: 
«Порахуй мені ІТП? А давай візьмемо кредит, бо якщо ще 40% на матеріали держава компенсує — це взагалі 
дрібничка буде?» (тому що в ІТП 80% — матеріали, а решта — робота). Я стараюся завжди все показувати на 
прикладах. Приїдьте, я вам покажу квитанцію, ви зможете побачити різницю! Просто треба працювати, і все. Я 
бачу ціль і не бачу перешкод. Я не вірю у перешкоди, які можуть бути непрохідними для людини. Здолати можна 
абсолютно все!
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АНАЛІТИКА. ФІНАНСУВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ЗАХОДІВ У БУДИНКУ

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ. ЩО РОБИТИ І ДЕ ВЗЯТИ ГРОШІ?

1. ВСТАНОВЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТУ (ІТП) ТА БАЛАНСУВАННЯ 
ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ МЕРЕЖ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ (ДЛЯ БУДИНКІВ ІЗ 
ЦЕНТРАЛІЗОВАНИМ ОПАЛЕННЯМ)

2. УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ, ПОКРІВЛІ, ДАХОВОГО ПЕРЕКРИТТЯ ТА ПІДЛОГИ

Не помітити, що тарифи зросли, було доволі важко. Адже в середньому з квітня холодна вода здорожчала на 
15%, електроенергія – на 50%, гаряча вода – на 56%, опалення – на 73%, а газ узагалі на всі 400%! Крім того, 
скорочуються об'єми споживання, на які надаються пільги. 
Та оскільки впливати на тарифну політику ми не можемо, в наших силах хоча би навчитися витрачати менше. Як 
це зробити, не докладаючи додаткових фінансових зусиль? Як мінімум, менше споживати.
Звикли лити воду під час купання та миття посуду — навчіться користатися нею розумно. Досі не вимикаєте 
електроприлади з розеток — почніть уже сьогодні! Звільніть теплу від батарей шлях до кімнати, відсунувши 
меблі тощо. Але ці заходи надто локальні. Для досягнення більш суттєвих результатів у царині економії треба 
впроваджувати в будинках заходи з енергоефективності.  

Як зробити будинок енергоефективним? Для початку 
погляньмо, де наші з вами «фортеці» втрачають найбільше 
тепла.
Вражає, правда? Фактично, сплачуючи за опалення власної 
оселі, ми доплачуємо за обігрів вулиці. Що з цим робити?
Пропонуємо до вашої уваги перелік енергоефективних 
заходів (від найбільш пріоритетних), які допоможуть знизити втрати тепла будинком, а вам — заощадити.

Забезпечить:
1) можливість регулювання кількості та температури гарячої 
води, що проходить через труби та приєднані до них батареї 
для створення комфортних умов у квартирах;
2) інтенсивну тепловіддачу від гарячої поверхні радіаторів;
3) необхідну якість води в системі (щоб вона не забруднювала 
труби та батареї й не містила хвороботворні бактерії); 

4) контроль за параметрами гарячої води на вводі до системи (відповідність її температури та тиску 
нормативним); 
5) регулювання відпуску тепла залежно від температури зовнішнього та внутрішнього повітря, вибраних 
споживачами тощо; 
6) приладовий облік спожитої теплової енергії за допомогою лічильників; 
7) при встановленні ІТП, модернізації і балансуванні внутрішньобудинкових мереж — економію 20…30% тепла.

Що треба знати:

НА СКІЛЬКИ ЗРОСЛИ ТАРИФИ
(середні показники)

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ – це 
використання меншої кількості 
енергії для організації належного 
рівня енергетичного комфорту в 
приміщенні та будівлі.

Встановлення лічильників як таке 
економії не дає. Цей захід стимулює 
нас до раціонального використання 
ресурсів та сплати лише за 
спожиті обсяги.
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1.    Утеплення фасаду треба проводити лише повністю! Латкове утеплення – це не допомога, а шкода для 
вашого дому. 
2.    Проводити утеплення стін треба з урахуванням нормативних вимог до теплозахисних характеристик 
зовнішніх огороджень будівель (ДБН В.2.6-31: 2006 «Теплова ізоляція будівель»);
3.    При виборі систем утеплення мають бути врахховані  шкідливі для довкілля та здоров'я людини негативні 
властивості утеплювальних матеріалів;
4.    Майже всі утеплювачі (за винятком піноскла) мають характеристики, які впродовж експлуатації знижують 
ефективність теплоізоляції;
5.    Для утеплення різних частин будинку потрібно 
обирати утеплювач, оптимальний для конкретних 
умов експлуатації. Характеристики, на які треба 
звернути увагу: водопоглинання, стійкість до зміни 
температур, паропроникність, негорючість тощо. Що 
стосується даху, то вибір сценарію його утеплення залежить від виду, конструкції, її стану, наявності теплової 
ізоляції. Утеплюючи підлогу, треба пам'ятати, що її особливість полягає в тому, що існує висока вірогідність 
зволоження будівельних конструкцій із наступним погіршенням або втратою ними теплозахисних 
характеристик.

При заміні вікон обов'язково потрібно зважати на повітряний режим приміщень. Нові вікна не повинні порушувати 
режим природної вентиляції приміщення. Зменшити втрати тепла через вікна можна двома шляхами: або 
ущільнити ті, що вже є, або встановити нові, енергоощадні. У першому випадку втрати тепла зменшуються у 2…3 
рази, при цьому зберігаються здорові параметри мікроклімату. Встановлення ж нових склопакетів додасть тепла 
не лише за рахунок відсутності шпарин, а й через спеціальне покриття, яке забезпечує проникність у приміщення 
сонячного випромінювання (пасивне опалювання) і віддзеркалює назад у приміщення тепло від опалювальних 
приладів. Ущільнення чи заміна вікон дозволить підвищити температуру в приміщенні на 4…5 С. Вартість 
улаштування тамбура для вхідних дверей – 800…1000 грн на 1 м  дверного полотна. Якщо встановити перед 
д в е р и м а  т а м б у р  ч и  т е п л о в у  з а в і с у ,  в т р а т и  т е п л а  с к о р о ч у ю т ь с я  н а  8 0 … 9 0 % !  
Можливо, ви не знали, але, якщо у під'їзді ущільнити вікна та довести до ладу двері, то температура у квартирах 

(залежно від обсягу заходів) підвищиться на 3…5 
градусів!
Що би ви не вирішили робити в першу чергу, 
пам'ятайте, що зволікати не можна. Очікування 
сьогодні збільшить ваші витрати на відновлення 
будинку в майбутньому. Тож братися до справи треба 
якомога швидше! Після того, як ви дізнаєтеся про 

весь перелік заходів, які доцільно втілити у вашому будинку, у вас може виникнути запитання: «Де ж взяти гроші 
на всі ці енергоефективні задоволення»? Для мешканців багатоквартирних будинків, що замислились над 
питаннями енергозбереження, все доволі просто. Погляньмо:
1. У деяких містах України з 2015 року діє Програма відшкодування частини кредитних коштів, отриманих ОСББ 
та ЖБК на впровадження заходів із енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків. 
Вона передбачає відшкодування за рахунок міського бюджету частини суми кредитних коштів отриманих ОСББ 
(ЖБК) у банках на впровадження заходів із енергозбереження. Наприклад, Львівська міська рада має договори 
про таке відшкодування з трьома банками: «БАНК ЛЬВІВ», «Ощадбанк», «Укргазбанк». 
2. Крім того, можна скористатися державною програмою, яка діє в Україні від 2015 року. Вона передбачає 
компенсацію вартості енергоефективного обладнання/матеріалів для проведення утеплення індивідуальних 
житлових будинків та ОСББ: відповідно 30% і 40%. Відтак, загальна сума відшкодування може становити  до 
60%! То чому б не скористатися можливістю? 
3. У партнерстві з державною програмою та Держенергоефективності, кредитування на вигідних умовах 
надають державні Укргазбанк, Ощадбанк та Укрексімбанк.
УКРГАЗБАНК кредитує ОСББ та житлово-будівельні кооперативи (ЖБК). Кредити надають для придбання 
енергоефективного обладнання та/або матеріалів і для здійснення відповідних робіт із упровадження 
енергоефективного обладнання та/або матеріалів. Вимоги до позичальника: строк існування позичальника 
більший ніж 3 місяці, щонайменше 70% мешканців будинку – члени ОСББ/ЖБК. Умови: термін – до 10 років, сума 
– до 10 млн грн, ставка – від 23,5% річних, разова комісія – 1% суми кредиту; власний (авансовий) внесок та 
страхування – відсутні.

3. РЕКОНСТРУКЦІЯ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ

Латкове утеплення не можна вважати 
енергоефективним заходом. Часто його 
виконують без дотримання технологій, а це 
призводить до руйнувань фасаду будинку

Легкий для втілення, утім важливий для 
підвищення енергоефективності засіб – 
встановлення енергоощадних ламп. Він 
дозволить майже на третину скоротити 
витрати електричної енергії, при цьому жодним 
чином не погіршить якості освітлення.
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УКРЕКСІМБАНК видає такі ж гривневі кредити на термін до 5 років. Сума для м. Києва обмежена 600 тис. грн, 
для решти регіонів України – 400 тис. грн. Комісійна винагорода – 1,2%, власний внесок відсутній. Погашення 
кредиту здійснюється щомісяця рівними частинами протягом строку кредитування. Відстрочка погашення 
основного боргу може складати не більше одного року. 
ОЩАДБАНК надає кредити та кредитні лінії на термін від 6 місяців до 5 років. Максимальна сума кредиту – до 

90% вартості проекту, але не більше ніж 30 тис. грн на одну 
квартиру в будинку. Власний внесок має складати не менше 10%. 
Ставка – 25% річних. Разова комісія за надання кредиту – 3% 
розміру кредиту/кредитного ліміту. Умови: строк існування 
більший ніж 6 місяців; 70% мешканців будинку – члени ОСББ; 
щонайменше 75% співвласників на загальних зборах 
проголосували «за» рішення отримати кредит; ОСББ не має 
судових позовів, а рівень надходження платежів – не менше 95%. 
Серед інших джерел фінансування також варто сказати про:
1.  Власні кошти мешканців будинку, (спів)власників приміщень, 
ОСББ. Але ці кошти спочатку треба зібрати (а юридичних підстав 
для того, щоб зобов'язати мешканця будинку надати гроші нема), 
а потім і накопичити. При цьому не забувати про такий фактор, як 
інфляція.
2. Місцеве співфінансування з бюджету територіальної громади 
(на безповоротній основі). Цей варіант – для тих, хто готовий 

чекати довго і наполегливо, при цьому втрачаючи шанси, адже ймовірність тривалої дії такого джерела дуже 
низька. 
3. Гранти міжнародних організацій. Як і попереднє джерело, це явище для ОСББ дуже рідкісне та не дає великої 
надії.
4. Договір із енергосервісною компанією (ЕСКО). ЕСКО не просто виконує роботи в будинку, але й стає 
виконавцем/надавачем комунальної послуги з централізованого опалення в будинку. ЕСКО проводить 
енергоощадні заходи, внаслідок чого зменшується енергоспоживання, і за рахунок отриманої економії (тариф за 
послугу не переглядається) має можливість здійснити погашення кредиту. Цей перспективний механізм 
наразіна практиці майже не застосовується.
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СОЦІОЛОГІЧНІ  ДОСЛІДЖЕННЯ

ЧИ ЕФЕКТИВНІ «ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ШКОЛИ»? ВІДПОВІДЬ – ТРИЧІ «ТАК»!
У 3-й хвилі Проекту ДТЕК «Енергоефективні школи» запроваджено потрійну оцінку ефективності 
навчально-виховного процесу з питань енергозбереження через: 1) тестування знань учнів пілотних класів, 
набутих під час факультативних занять та інших проектних заходів; 2) анонімне опитування вчителів 
пілотних шкіл; 3) анонімне опитування батьків учнів, які брали участь у заходах Проекту. Результати 
такого тристороннього дослідження тричі підтвердили високу ефективність «Енергоефективних шкіл».
Головною цільовою групою, на яку направлена діяльність за Проектом «Енергоефективні школи», є учні 
пілотних шкіл. Саме вони мали в ході Проекту зацікавитися проблемами, що пов'язані з наданням послуг 
енергопостачання; набути знань, вмінь та практичних навичок із енергозбереження. У 3-й хвилі Проекту 
ефективність навчально-виховного процесу з енергозбереження була оцінена через тестування учнів пілотних 
класів/груп до початку занять (претест, вхідне тестування) та на фінальній фазі Проекту (посттест, вихідне 
тестування).
Разом із тим, Проект розрахований таким чином, щоб він затверджував принципи енергозбереження не тільки 
серед учнів, а й серед членів їхніх сімей, педагогів, сусідів та інших мешканців мікрорайонів. Батьки учнів 
пілотних класів і вчителі впродовж навчального року спостерігали за ходом Проекту, разом із дітьми брали 
участь у різних заходах, допомагали їм оволодіти факультативним курсом із енергозбереження. Ці дві категорії 
виступають і як безпосередні учасники Проекту, і як джерело зовнішньої оцінки того, (1) наскільки цікаво й 
корисно було навчатись учням пілотних класів; (2) з якими труднощами стикались учні, беручи участь у Проекті; 
(3) якими є результати Проекту; (4) чи слід впроваджувати заняття та заходи навально-виховного процесу з 
питань енергозбереження в інших загальноосвітніх навчальних закладах України. Враховуючи це, загальна 
оцінка результатів Проекту обов'язково повинна ураховувати не тільки набуті знання учнів, але й думку вчителів 
шкіл, що брали участь у проекті, та батьків учнів пілотних класів.
Тестування учнів пілотних класів. Запитання тесту були складені за темами посібника до факультативного 
курсу і стосувалися різних аспектів енергопостачання та енергозбереження. Порівняння результатів претесту та 
посттесту дозволило зробити висновки щодо знань, що були засвоєні у ході Проекту. 
Загалом було опитано у вхідному тестуванні 1528 учнів, у вихідному — 1569 учнів пілотних класів, які за 
методикою Проекту поділені на 4 групи: «Київ» — 10 шкіл; «Дніпро» — 20 шкіл; «Західна Україна» — 3 школи; 
«Південна та Центральна Україна» — 17 шкіл.
Порівняно з вхідним при вихідному тестуванні правильних відповідей значно побільшало за всіма запитаннями. 
Рівень знань школярів підвищився, адже на 13 із 16 запитань відсоток правильних відповідей перевищив 
позначку 70, на 9 запитань — позначку 80% (рис. 1).
Навіть  на складні  технічні та економічні  запитання, які передбачали запам'ятовування цифр або термінів, і на 
які у вхідному тестуванні було одержано тільки 14…16% правильних відповідей, у вихідному тестуванні було 
надано 61…78% правильних відповідей. Так, на запитання: «Скільки коштів, витрачених на опалення, 
економиться за рахунок зменшення температури у приміщенні на 1 градус?» кількість правильних відповідей 
зросла з 13,9% до 60,7%; на запитання: «Повторне використання, утилізація теплоти  витяжного вентиляційного 
повітря — це…» — з 16,6% до 59,9%. 
Учні пілотних класів добре засвоїли ефективні методи енергозбереження і почали детально розбиратися у 
роботі систем теплопостачання. Найбільше правильних відповідей учні пілотних класів дали на запитання 
«Через які огородження будівлі школи втрачається теплота?» (93,2%);  щодо правильного способу скорочення 
втрат теплоти в квартирі або в класі (89,5%); та «Як отримують теплову енергію у котельні Теплоенерго для 
надання споживачам послуг опалення і гарячого водопостачання?» (87,6%).  
Найважчою темою для усвідомлення учнями, як і населенням загалом, є причини підвищення тарифів на 
енергоресурси. Відсоток учнів, які правильно назвали такі причини, зріс із 18,8% у вхідному тестуванні до 58,9% у 
вихідному, проте на це запитання учні дали найменше правильних відповідей. Засвоєння занять, що стосуються 
зростання тарифів на енергоносії, неминуче стикається з протидією з  боку сталих емоційних упереджень 
громадської думки, які, за даними досліджень ІМР, достатньо сильні та поширені на сьогодні. Знаходячись в 
інформаційному полі, де підвищення тарифів обивательські розцінюється тільки негативно і в короткотерміновій 
перспективі, учні пілотних класів, звісно, піддані такому впливу, що знижує ефективність засвоєння матеріалу.  
Можна зробити висновок, що тема тарифної політики держави потребує удосконаленої методики викладання з 
урахуванням соціально-психологічних закономірностей формування громадської думки. Для того, щоб людина 
засвоїла якусь інформацію, вона має хотіти це знати. Людям зазвичай властиво засвоювати знання, які несуть 
емоційний позитив, надію, оптимізм. 
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Рисунок 1 — Відсоток правильних відповідей на запитання вхідного і вихідного тестування (всі групи шкіл разом)

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 та позитивних результатах у 
майбутньому. Слід розвінчувати поширені у громадській думці штампи, «відповіді без пояснень» (на кшталт 
«вимоги МВФ або ЄС» та «підвищення тарифів до європейського рівня» тощо) як украй небезпечні для 
економічного розвитку і політичної стабільності України. Тобто, учням слід давати цілісний перспективний, а не 
фрагментарний короткотерміновий погляд на зростання тарифів; пояснювати негативні наслідки тієї тарифної 
політики, якої дотримувалась Україна в минулі роки, встановлюючи тарифи нижче собівартості послуг 
енергопостачання. Зростання вартості послуг слід трактувати не як зло, а як неминучу терапію для 
оздоровлення економіки та крок до майбутнього благополуччя країни.
Найкращий рівень знань серед груп шкіл продемонстрували школи Києва: на 13 із 16 запитань київські учні 
надали більше правильних відповідей. 
Головним показником ефективності навчально-виховної роботи у Проекті є середня кількість правильних 
відповідей за всім тестом. У цілому цей показник за результатами претесту склав 6,84%, за результатами 
посттесту — 12,29%. Зростання цього показника переконливо свідчить, що учні пілотних класів набули багато 
нових знань у царині енергопостачання та енергозбереження. 
У розрізі груп шкіл середня кількість правильних відповідей зросла у групі «Київ» — з 6,11 до 13,47%; «Дніпро» —  
з 6,54 до 11,73%; «Західна Україна» — з 8,47 до 11,63%; «Південна та Центральна Україна» — з 7,80 до 12,20% 
(табл. 1). Отже, київські школи продемонстрували найвищий рівень ефективності навчання за факультативним 
курсом енергозбереження.
З 50 шкіл-учасниць 3 хвилі Проекту немає жодної, в якій не покращились результати вихідного тестування 
порівняно з вхідним.
Наведені результати свідчать про поглиблення знань учнів пілотних класів щодо енергоефективності та 
енергозбереження в школах, які брали участь у Проекті, а отже, про ефективність навчання учнів за 
факультативним курсом Проекту «Енергоефективні школи». 

Група шкіл Середня кількість правильних відповідей 
Вхідне тестування Вихідне тестування 

«Київ» 6,11 13,47 
«Дніпро» 6,54 11,73 
«Західна Україна» 8,47 11,63 
«Південна та Центральна Україна» 7,80 12,20 
Разом 6,84 12,29 

 

Середня кількість правильних відповідей за групами шкіл
Таблиця 1
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Опитування вчителів (1814 осіб). Учителі пілотних ЗНЗ високо оцінили заняття та інші заходи навчально-
виховного процесу з питань енергозбереження Проекту «Енергоефективні школи»: 91,0% педагогів оцінили їх 
позитивно, ще 8,0% — у цілому позитивно, але із зауваженнями. Високі оцінки переважали за всіма групами 
шкіл.
94,6%  опитаних  учителів  оцінили  зацікавленість  учнів  заняттями  навчально-виховного процесу як високу та 
скоріше високу. Найвищою, за оцінкою вчителів, була зацікавленість учнів у м. Київ.
Найбільш цікавим, за думкою 57,4% вчителів,  виявилось виконання різних творчих завдань, таких як підготовка 
малюнків, плакатів, творів, віршів, відеофільмів, рекламних роликів тощо. На другому місті було проведення 
дослідів, цей вид діяльності за Проектом як найбільш цікавий для учнів зазначили 36,7% опитаних вчителів. 
32,1% респондентів назвали екскурсію на теплопостачальне підприємство, 31,8% — проведення теплового 
аудиту, 28,8% — уроки з термосканування школи (рис.2).

Рисунок 2 − Які види роботи під час занять та інших заходів 
навчально-виховного процесу з питань енергозбереження, на вашу думку, 
викликали в учнів найбільшу зацікавленість?  (у % до опитаних учителів)

Лише 0,6% опитаних вчителів зазначили, що учнів нічого не зацікавило в Проекті. 
У ході Проекту практично весь педагогічний колектив пілотних шкіл був залучений до участі  у цілій низці заходів, 
найбільш широко – у підготовці та проведенні урочистого запуску Проекту: у цих заходах взяли участь відповідно 
74,9% та 63,3% опитаних вчителів.
46,2% вчителів оцінили рівень залучення батьків учнів до участі у проекті «Енергоефективні школи» як 
«високий», ще 42,5% − як «скоріше високий».
41,6% опитаних вчителів зазначили, що труднощів у них під час роботи за Проектом не було. Проте від 5 до 8% 
опитаних вчителів вказали на певні труднощі, що були пов'язані з недостатньою підтримкою з боку міського 
департаменту/відділу освіти та науки (7,9%), методикою викладання (7,8%), організаційними питаннями (7,1%), 
упровадженням результатів (7,5%), процесом пізнання та засвоєння матеріалу учнями (6,5%), недостатньою 
підтримкою з боку енергопостачального підприємства (6,5%), недостатньою підтримкою з боку батьків учнів 
(5,5%).
Посібник, який розроблено для факультативного курсу з енергозбереження, високо оцінено педагогами за 
переважної більшістю із запропонованих критеріїв: за шістьма критеріями позитивні оцінки висловили більше 
95% респондентів, причому повною мірою позитивну характеристику відзначили більше 80% вчителів, які 
оцінювали методичне забезпечення Проекту. 
Більше 80% учителів готові брати участь у впровадженні занять та інших заходів навчально-виховного процесу  
з питань  енергозбереження у  своєму навчальному закладі на постійній основі у майбутньому.
95,1% опитаних учителів підтримують упровадження Проекту «Енергоефективні школи» в інших загальних 
навчальних закладах України.
Опитування батьків учнів (4261 особа). Переважна більшість опитаних батьків – 97,5% − вважають участь у 
Проекті «Енергоефективні школи» корисною для виховання своєї дитини.
61,5% опитаних батьків зазначили, що вони обговорювали з дитиною проблемні питання курсу, 61,1% − 
допомагали дитині під час виконання творчих робіт, 38,7% − допомагали у розв'язуванні задач, 33,4% − під час 
проведення енергоаудиту, 31,9% − у роз'ясненні інформаційного матеріалу уроків. Лише 3,0% опитаних не 
надавали дитині допомоги у засвоєнні курсу з енергозбереження.

Рисунок  3 − Які енергоощадні заходи за розробленими 
дитиною рекомендаціями ви будете запроваджувати у вас вдома?  

(у % до опитаних батьків).
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ОПИТУВАННЯ.  Для нас важлива ваша думка!

Чи створили ви ОСББ? Якщо так, то що змінилося у вашому будинку? Якщо ні, чи плануєте ви створити 
ОСББ? 
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 би хотіли бачити у найближчих 
випусках? Щодо яких питань вас цікавить думка експертів? 

Найбільш поширеними енергоощадними заходами, які батьки  планують запроваджувати у себе вдома за 
розробленими дитиною рекомендаціями, є: заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі (69,7% 
респондентів), розміщення за батареями тепловідбивних екранів (35,4%), утеплення вхідних дверей (25,9%), 
ущільнення вікон (24,7%). Лише 0,4% з опитаних батьків зазначили, що ніяких енергозберігаючих заходів не 
будуть запроваджувати в себе вдома (рис. 3).

Завдяки участі дитини в Проекті «Енергоефективні школи» в 99,7% сімей відбулися зміни звичок енерго- та 
ресурсоспоживання (рис. 4).
Солідарні з педагогами щодо поширення Проекту в інших загальноосвітніх навчальних закладах України 96,8% 
опитаних батьків  учнів пілотних шкіл.  Проти – менше 1%. 
Отже, потрійна оцінка ефективності Проекту «Енергоефективні школи» підтвердила його високу ефективність: 
тестування засвідчило, що учні здобули багато знань у царині енергозбереження; а результати  анкетування  
свідчать  про  високу  оцінку  вчителями і батьками заходів Проекту  «Енергоефективні  школи», зокрема  його  
організаційного та методичного  забезпечення. Майже одностайною є підтримка  подальшого розповсюдження 
Проекту в Україні.   

Рисунок  4 − Які зміни звичок енерго- та ресурсоспоживання відбулися у членів вашої сім'ї 
завдяки участі у Проекті «Енергоефективні школи» (у % до опитаних батьків).
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