


Звіт про роботу Ресурсного  центру 
за травень-серпень 2015 року  

 

Людмила Шанц 
м. Київ 
07-08 вересня 2015 року 



Форум енергетичного партнерства 
22 травня 2015 року 

• Захід зібрав понад 350 
представників з різних 
областей України 

  
• На Форумі працювало три 

Панелі 
 
• Ключовий момент Форуму  - 

підписання з областями 
чотирьохсторонніх 
Меморандумів про 
партнерство у сфері 
енергоефективності житлових 
будинків між 
Держенергоефективності та 
обласними ОДА, обласними 
радами та головами міст-
обласних центрів  
 



 
Створення  

Центру енергоефективності 
12 червня 2015 року 

 Центр створений для: 
- популяризація заходів 
з підвищення 
енергоефективності 
- підвищення 
обізнаності з питань 
енергоефективних 
технологій 
- популяризації 
ощадного використання 
енергоресурсів в 
житлових будинках 



 
Cемінар енергоефективного партнерства 

16 червня 2015 року 

  

За ініціативи громадської 
організації "Об'єднання 
житлово-будівельних 
кооперативів, співвласників 
багатоквартирних будинків 
"Вікторія" Агенством 
Держенергоефективності 
спільно із Запорізькою 
обласною державною 
адміністрацією проведено 
семінар енергоефективного 
партнерства у м. Запоріжжя 



Відкриття Днів Сталої Енергії в Запоріжжі 
16 червня 2015 року 



Головна тема конференції - 
впровадження енергоефективних 
заходів, які сприятимуть 
зменшенню споживання 
енергоресурсів, в тому числі 
природного газу та електроенергії 
 
В рамках Конференції відбулася 
Панельна дискусія «Роль 
Ресурсних центрів в проведені 
енергоефективних заходів в 
багатоквартирних будинках» 
 
Були представлені практики трьох 
Ресурсних центрів із 
Дніпропетровська, Запоріжжя та 
Львова 

I Всеукраїнська практична конференція   
«Комфортний, енергоефективний будинок – 

вимога сьогодення»  
07-09 липня 2015 року 



 
                      Cемінар 

                     «Як обрати енергоефективне вікно» 
                      22 липня 2015 року 

  

Ціль проведення наради -
ознайомити учасників 
семінару на що слід 
звернути увагу під час 
вибору енергоефективного 
вікна: теплоізоляційна 
характеристика 
вікон,  маркування скла для 
склопакетів, дистанційна 
рамка, а також про вибір 
дверей для створення 
комфорту у будинках 



Засідання робочої групи з підготовки проекту рішення 
щодо відшкодування відсотків ОСББ та ЖБК 

 

До складу групи увійшли 
представники ОМС, банків, 

громадськості 
 

Підсумок роботи групи:  

- Підготовка проекту рішення  

- Прийняття рішення на 60 сесії 
Запорізької міськради 



Громадська організація “Об’єднання 
житлово-будівельних кооперативів, 

співвласників  багатоквартирних 
будинків “Вікторія” 

Ресурсний центр  
ефективних власників 

Ресурсний центр  
підтримки ОСББ з питань чистої 

енергії 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

м. Запоріжжя 
вул. Дзержинського,26 
тел. (0612)270-61-18, тел-факс. (061) 764-54-20 
E-mail: victoriabest@ukr.net 
Сторінка на facebook: https://www.facebook.com/GO.RC.Victoria 
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