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Термомодернізація: основні напрямки 
діяльності та промо-матеріали   

Київ, семінар для Ресурсних центрів, 7 вересня 2015 рік 



Співпраця з Державними органами влади 
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Співпраця з Державними органами влади 

• Участь у робочих групах та засіданнях Державного 
агентства з енергоефективності та енергозбереження 

  

•Адаптація законодавства (ДСТУ, ДБН) до Європейських 
стандартів 

 

•Проведення семінарів ДАЕЕ (для ОСББ)  
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Співпраця з Державними органами влади 

Участь у робочих групах та засіданнях Державного агентства 
з енергоефективності та енергозбереження 

 

Результат: 

- Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 
жовтня 2011 року № 1056 

 

- Сформований «Орієнтовний перелік енергоефективного 
обладнання та/або матеріалів……, що визначені Порядком 
використання коштів, …, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 17 жовтня 2011 року № 1056» 
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Співпраця з Державними органами влади 

Участь у робочих групах та засіданнях Державного агентства 
з енергоефективності та енергозбереження 

Включено в перелік та постанову (з обладнання Данфосс) 

 

Для ОСББ 

- ІТП та всі матеріали для облаштування 

- Балансувальні клапани 

 

Населення одно- та двоквартирних житлових будинків  

- Радіаторні терморегулятори (та всі супутні матеріали) 

 

Населення квартир у багатоквартирних житлових будинках  

- Радіаторні терморегулятори (та всі супутні матеріали) 

 

 



Проведення просвітницької діяльності серед 
населення  
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Проведення просвітницької діяльності серед 
населення  

• Участь у круглих столах та семінарах  
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Проведення просвітницької діяльності серед 
населення  

• Публікація PR матеріалів  

 

 в Інтернет-виданнях (Україна комунальна, ProfiDom, iBud) 

 в друкованих виданнях (журнал ЖКХ, газета «Бізнес», газета «Освіта 
України», журнал «Деньги») 

 на сайті proOSBB (публікація матеріалів та ведення спец.рубрики 
«Енергозбереження та термомодернізація») 

 на FaceBook (особисті сторінки співробітників «Данфосс» та сторінка РЦ) 
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Інтернет-видання  
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Друковані видання  
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Сайт proOSBB 
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FaceBook 
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Проведення просвітницької діяльності серед 
населення  

• Участь у теле-проектах та радіо-передачах  

 

 teplo.ua 

 виступ А. Берестяна на Громадському радіо  

 участь у теле-випусках «1+1» у якості експерта 
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Проект teplo.ua 
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Виступ на Громадському радіо 
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Проведення просвітницької діяльності серед 
населення  

•  Створення та адміністрування сайту «Термомодернізація» 
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Проведення просвітницької діяльності серед 
населення  

•  Публікації відео-матеріалів на каналі «Термомодернізація » в 
YouTube 

 

 

 

 

 
https://www.youtube.com/user/DanfossTOV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

https://www.youtube.com/user/DanfossTOV
https://www.youtube.com/user/DanfossTOV
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Проведення просвітницької діяльності серед 
населення  

• Спонсорство дитячого конкурсу з енергозбереження на STB  

 

 

 

 



Проведення просвітницької діяльності серед 
журналістів 
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Проведення просвітницької діяльності серед 
журналістів 

• Проведення Дня відкритих дверей (травень, жовтень) 
 

 

 

 



Створення та розповсюдження просвітніх 
матеріалів  
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Створення та розповсюдження просвітніх 
матеріалів  
 

 

 

•  Інфографіка 

•  Книга по термомодернізації 

•  Брошури по термомодернізації (на базі інфографіки) 

•  Плакати   

•  ДЕМО стенди з продукцією (балансувальні клапани та 
терморегулятори) 

•  Блокноти  

•  Відео  
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Брендована  

НЕ-брендована  

Інфографіка 
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Книга по термомодернізації  
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Брошюра брендована  Брошюра НЕ-брендована  

Брошури на базі інфографіки  
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Плакати – формати А1 та А4  
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ДЕМО стенд  
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Блокноти  
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Відео   



Співпраця з 
банками/IFC/проектувальниками/ВУЗами 
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•Співпраця банками 

Проведення навчального семінару для Ощадбанку  

 

 

•Співпраця з IFC 

Проведення спільних семінарів для голів ОСББ 

 

•Співпраця з проектувальниками 

Проведення навчання для проектувальників по створенню проектів 
з реконструкції будівель  

 

•Співпраця з ВУЗами 

Конкурс дипломних проектів з пріоритетом на реконструкцію 
житлових будівель. 

 



Співпраця з ресурсними центрами  
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Співпраця з ресурсними центрами  

•  Участь у Всеукраїнському форумі ОСББ 

•  Участь у Навчальних семінарах РЦ 

•  Проведення навчальних семінарів для ОСББ на базі РЦ 

•  Забезпечення роздатковим та наглядним матеріалом    

•  ДЕМО стенди з продукцією 
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Матеріали для РЦ 

Книга по термомодернізації,  
Брошура брендована 

Плакати (формат А1, А4) 

ДЕМО-стенд з обладнанням (там, де є місце 
для розміщення) 

Відео-матеріали 




