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ШАНОВНІ ПАРТНЕРИ!

Ящаслива мати нагоду подякувати

всім вам за плідну співпрацю та

переконливі результати нашої спільної

роботи, яких ми досягли за чотири роки

діяльності Проекту USAID “Муніци-

пальна енергетична реформа в Україні”.

Від початку своєї роботи Проект

USAID надавав підтримку Урядові

України в удосконаленні правового поля

для реалізації необхідних реформ у му-

ніципальному енергетичному секторі,

запровадженні системи тарифного регу-

лювання, коригування механізмів соці-

ального захисту для їхнього динамічного

функціонування в сфері комунальних по-

слуг. Крім того, активно підтримував роз-

виток потенціалу для розробки та

впровадження стратегій низьковуглеце-

вого розвитку. Проект допомагав орга-

нам влади України створювати підґрунтя

для фінансово життє здатного та сталого

муніципального енергетичного сектора,

що забезпечить надання якісних послуг

всім споживачам.

Експерти Проекту USAID брали

участь у роботі багатьох робочих груп

Уряду та Верховної Ради, а також вико-

навчих органів влади з метою розробки

законопроектів та положень і для забез-

печення їхньої відповідності законодав-

ству ЄС.

З допомогою експертів Проекту

USAID було розроблено та прийнято

центральними органами влади ряд

ключових законодавчих актів: 

• Пакет законів про енергоефективність,

у повному складі, який стимулює підви-

щення енергозбереження та прозорості

в комунальному секторі;

• Закон України «Про Національну комі-

сію, що здійснює державне регулюван ня

у сферах енергетики та комунальних по-

слуг», який надає відповідний статус

незалежному органу регулювання та

створює підґрунтя для реа лізації про-

зорих регуляторних практик;

• Регуляторний пакет для тарифної ре-

форми в муніципальному енергетич-

ному секторі, що створює стимули для

інвестування, зниження витрат та під -

вищення якості послуг, а також забез-

печує набагато вищу прозорість тарифів;

•  Стратегію низьковуглецевого розвитку

до 2050 року – перший довгостроковий

стратегічний документ для низьковугле-

цевого економічного розвитку в Україні. 
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Проект співпрацював з 36 міста -

ми, в яких проживає 44% міського на-

селення України. Фахівці Проекту

допомогли містам-партерам розро-

бити Плани дій зі сталого енергетич-

ного розвитку, налагодити роботу

систем енергоменеджменту. Для

наших міст-партнерів Проект виконав

сотні енергоаудитів будівель та де-

сятки енергоаудитів систем муніци-

пальної інфраструктури. 

Неабиякі зусилля було направлено

на залучення інвестицій для реалізації

численних проектів з енергоефективно-

сті та відновлюваної енергії у ключових

секторах муніципальної інфраструк-

тури. Для цього наші експерти та місцеві

спеціалісти працювали над розробкою

інвестиційних каталогів, техніко-еконо-

мічних обґрунтувань, бізнес-планів, які

допомогли нашим містам-партнерам

одержати фінансування. Ми пишаємося

тим, що в результаті успішної роботи

об’єднаної команди було мобілізовано

$ 330 млн на проекти, що мають вирі-

шальне значення для підвищення муні-

ципальної енергоефективності. 

У центрі уваги Проекту завжди знахо-

дився споживач. З самого початку роботи

наша команда запустила широкомас-

штабну інформаційну кампанію. В рам-

ках кампанії: безпосередня робота зі

споживачами під час публічних заходів у

містах-партнерах, розробка та розпов-

сюдження чисельних інформаційних ма-

теріалів та соціальної реклами, заходи

для преси та кампанії у ЗМІ. Завдяки пра-

вильно обраній стратегії, ми змогли допо-

могти українцям  змінити свою поведінку

в бік енергоефективності, почати викори-

стовувати альтернативну енергію в

житловому секторі. Також ми продемон-

стрували їм важливість відповідальної

позиції домовласників та переваги від

створення об'єднань співвласників бага-

токвартирних будинків. 

Висловлюю найщирішу подяку кож-

ному з вас особисто, всім організаціям,

установам, муніципалітетам, міністерст-

вам та відомствам, а також неурядовим

організаціям та іншим партнерам, які

співпрацювали з нами заради підви-

щення енергетичної безпеки та енерге-

тичної незалежності України. Разом ми

зуміли cуттєво розширити масштаби за-

стосування інноваційних технологій та

збільшити об'єми використання місцевих

ресурсів відновлюваних джерел енергії в

муніципальному енергетичному секторі.

Відтак, значною мірою сприяли розвитку

екологічно сталого та орієнтованого на

споживача стандарту надання комуналь-

них послуг в Україні.

З повагою, 

Діана КОРСАКАЙТЕ

Керівник Проекту USAID 

«Муніципальна енергетична 

реформа в Україні»
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ПІДТРИМКА, 
НАДАНА 
ПРОЕКТОМ 
USAID НА 
НАЦІОНАЛЬНОМУ
РІВНІ
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Проект USAID розпочав свою ді-

яльність в Україні у жовтні 2013

року. Весь цей час нашими партнерами

у досягненні позитивних змін були: Мі-

ністерство регіонального розвитку, бу-

дівництва та житлово-комунального

господарства, Міністерство екології та

природних ресурсів, Міністерство соці-

альної політики, Національна комісія,

що здійснює державне регулювання у

сферах енергетики та комунальних по-

слуг (НКРЕКП), Державне агентство з

енергоефективності та енергозбере-

ження (Держенергоефективності). Ми

також тісно співпрацювали з Кабінетом

міністрів України і профільними коміте-

тами Верховної Ради, органами місце-

вого самоврядування, а також

не   державними організаціями.

Діана КОРСАКАЙТЕ Георгій ГЕЛЕТУХАОльга РОМАНЮК

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ Антон ЛЕВИЦЬКИЙОлена НИЧ
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Нашими соратниками у впровад-

женні важливих для України ре-

форм були також і міжнародні фінан сові

організації, серед яких Світовий Банк

(WB), Європейський банк реконструкції

та розвитку (EBRD), Європейський інве-

стиційний банк (EIB), Північна еколо-

гічна фінансова корпорація (NEFCO) та

проекти технічної допомоги донорів,

таких як Європейський Союз (ЄC), Про-

грама роз витку ООН (UNDP), Міжна-

родна фінансова корпорація (IFC),

Deutsche Gesellschaft für Internationale

Zusammenarbeit (GIZ).

Експерти Проекту разом із партне-

рами брали участь у робочих групах

Парламенту, Уряду та інших відомств з

метою розробки нових законів і підза-

конних актів, а також внесення змін до

чинних нормативно-правових актів.

Екс перти Проекту надавали допомогу

в розробці ключових законів для ре-

формування сектора муніципальної

енергетики і житлово-комунальних по-

слуг, у розробці правових механізмів

залучення   інвестицій для проектів з

енерго ефективності і заходів з чистої

енергії, підвищенні ефективності та

прозорості системи формування  тари-

фів, покращенні рівня соціального за-

хисту населення і сприянні розвитку

ОСББ.

Обговорення Національного плану дій з відновлюваної енергетикиЗасідання Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, 
ядерної політики та ядерної безпеки щодо питань НКРЕКП
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Закон України «Про ЕСКО» та підзаконні норма-

тивно-правові акти («Про внесення змін до Закону

України «Про запровадження нових інвестиційних

можливостей, гарантування прав та законних інте-

ресів суб’єктів підприємницької діяльності для про-

ведення масштабної енергомодернізації»)

Закон України «Про особливості доступу до інфор-

мації у сферах постачання електричної енергії, при-

родного газу, теплопостачання, центра лізованого

постачання гарячої води, централізованого питного

водопостачання та водовідведення»

Закон України «Про теплопостачання»

Закон України «Про житлово-комунальні по-

слуги»

Закон України «Про комерційний облік теплової

енергії та водопостачання»

Закон України «Про енергоефективність будівель»

Національна енергетична стратегія до 2035 року

Національний план дій з відновлюваної енергетики

до 2020 року

Національний план дій з енергоефективності до

2020 року

Закон України «Про Національну комісію, що здій-

снює державне регулювання у сферах енергетики

та комунальних послуг»

Закон України «Про особливості здійснення права

власності у багатоквартирному будинку» та підза-

конні нормативно-правові акти  

ПІДТРИМКА 
У РОЗРОБЦІ 
ЗАКОНОДАВСТВА:
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Утісній взаємодії фахівці НКРЕКП та експерти

Проекту розробили низку документів для

тарифної реформи у сферах теплопостачання

та централізованого водопостачання і водовід-

ведення, що «відкриває» стимули для своєчас-

ного та достатнього інвестування, підвищення

ефективності діяльності та покращення якості

теплопостачання, централізованого водопоста-

чання та водовідведення.

ЗАВДАННЯ, ЯКІ ПРОЕКТ 
ДОПОМІГ РЕАЛІЗУВАТИ 
НА НАЦІОНАЛЬНОМУ 
РІВНІ У СФЕРАХ 
ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ, 
ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО 
ВОДОПОСТАЧАННЯ 
ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ:

Тренінги для фахівців НКРЕКП та ліцензіатів сфер теплопостачання,
централізованого водопостачання та водовідведення 
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ 

ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

У СФЕРАХ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ,

ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО 

ВОДОПОСТАЧАННЯ 

ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ:

Успівпраці з НКРЕКП експерти Про-

екту USAID розробили необхідну за-

конодавчу базу для переходу від чинної

системи регулювання тарифів (витрати

плюс) до системи на принципах стиму-

люючого регулювання. Впровадження

стимулюючого  регулювання забезпе-

чить своєчасне інвестування, підви-

щення ефективності та якості послуг.

Удосконалення системи державного

регулювання сфери муніципальної

енергетики проводилося паралельно з

розбудовою потенціалу. Для НКРЕКП

та ліцен зіатів сфер теплопостачання,

централізованого водопостачання та

водовідведення були проведені мас-

штабні навчальні заходи з питань про-

зорості регу лювання, стимулюючого

регулювання тарифів, розробки систем

бенчмаркінгу та моніторингу якості по-

слуг, удосконалення системи регуля-

торної звітності та запровадження

практики   відокремленого регулятор-

ного обліку за видами ліцензованої ді-

яльності та інші. 

Проведення навчальних заходів для фахівців НКРЕКП та підприємств

теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення.

За 2014-2017 рр. було проведено 34 семінари, які відвідали 1472 учасники. 

ЗОКРЕМА, ДОПОМОГА ПРОЕКТУ  USAID ВКЛЮЧАЛА:
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Крім того, підготовлено звіт щодо

удосконалення методики оцінки

активів з відповідним проектом змін для

допомоги НКРЕКП у дотриманні обов’яз-

кових законодавчих вимог щодо переходу

до стимулюючого регулювання тарифів.

Створено проект методичних рекоменда-

цій щодо розробки довгострокових інве-

стиційних програм для формування

тарифів на принципах стимулюючого

регулювання з метою забезпечення на-

лежного управління інвестиційними по-

токами коштів.

Упровадження системи відокрем ле -

ного регуляторного обліку для ліцен -

зіатів має велике значення для

прийняття обґрунтованих регуля тор -

них рішень. 

Загалом було розроблено 13 постанов НКРЕКП щодо запровадження

системи стимулюючого регулювання тарифів, з яких 8 ключових по-

станов НКРЕКП затверджено (набули чинності в 2018 році); 5 допоміжних

постанов знаходяться на етапі громадських консультацій і їх затверд-

ження НКРЕКП очікується навесні 2018 року. 

Розробка нормативної бази 
для запровадження 
стимулюючого регулювання
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Як невід’ємну складову для запро-

вадження стимулюючого регулю-

вання тарифів було розроблено

си стему бенчмаркінгу для суб’єктів у

сферах теплопостачання, централізова-

ного водопостачання та водовідведення.

В рамках цієї допомоги було проведено

комплексний аналіз діяльності підпри-

ємств зазначених сфер, визначено цільо -

ві показники ефективності та первинні

дані для їхнього розрахунку, здійснено

кластеризацію ліцензіатів. Методологічні

звіти й весь масив даних було передано

до НКРЕКП. 

Розробка системи
моніторингу якості
на основі кращих
міжнародних 
практик 

Урамках цієї діяльності було розроб-

лено методологію оцінки та моніто-

рингу якості для сфер теплопостачання,

централізованого водопостачання та во-

довідведення, яка враховує побудову

системного підходу до нормативних

вимог  якості послуг. Були розроблені ав-

томатизовані системи для моніторингу

показників якості, надано допомогу у

розробці форм звітності щодо якості по-

слуг. Форми були затверджені НКРЕКП.

В рамках цього завдання було

розроблено Правила (порядок) веден -

ня обліку за видами ліцензійної ді яль -

ності суб’єктами господарської

ді яль ності у сфері теплопостачання і

централізованого водопостачання та

водовідведення у разі застосування

стимулюючих тарифів. Наразі проекти

документів  перебувають на етапі

громадських консультацій. Аналогічні

Правила (порядок) відокремленого

регуляторного обліку було розроблено

для суб’єктів в рамках тарифного

регулювання на основі витрати плюс.

Обидві постанови – для сфер тепло -

постачання і централізованого водо -

постачання та водовідведення – було

прийнято НКРЕКП у 2017 році.

Розробка системи бенчмаркінгу 
на основі кращих світових практик
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Якість комунальних послуг з точки

зору споживачів оцінювалася за

допомогою спеціалізованого опиту-

вання. Ця робота охоплювала підго-

товку методології та інструментарію

для дослідження думок споживачів

щодо якості певних видів комунальних

послуг і потенційну готовність платити

більше у разі надання послуг кращої

якості. Результати опитування були

представлені у звіті в 2016 році. 

На більш довгострокову перспек-

тиву новостворена система моніто-

рингу якості послуг дає змогу

регуляторному органу визначати з ве-

ликою точністю цільові  показники яко-

сті, що потребують вдосконалення  в

рамках стимулюючого регулювання.

Прозорість 
регулювання 
тарифів

Фахівцями Проекту було проана -

лізовано та описано рекомендації

щодо регуляторної прозорості

 форму вання та встановлення тари фів,

які відображено у відповідному звіті. 

Покращення регуляторної звітності

полягало в допомозі у вдосконаленні

чинних форм та інструкцій до їхнього за-

повнення та підготовці проекту відповід-

ної Постанови НКРЕКП (затверджена і

набула чинності в 2017 році в рамках та-

рифного регулювання на основі витрати

плюс). Підготовлені й перебувають у про-

цесі консультацій проекти нових форм

регуля торної звітності та інструкцій для

підприємств на принципах стимулюючого

регулювання.
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Успівпраці з Міністерством соціаль-

ної політики Проект USAID допоміг

удосконалити систему соціального за-

хисту для малозабезпечених спожива-

чів житлово-комунальних послуг. Для

цього експерти Проекту проаналізу-

вали кращі світові практики, провели

аналітичні дослідження і надали екс-

пертну підтримку щодо підготовки від-

повідних документів та конкретних

рекомендацій для уряду та міст-парт-

нерів. Мета спільних напрацювань:

зробити систему цільових субсидій

більш доступною для вразливих

верств населення. Розроблена довго-

строкова модель консолідує стимули

до енергозбереження з боку тих, хто

отримує соціальну допомогу, а також

дозволяє підвищити прозорість і пла-

нування системи субсидій з боку дер-

жави. Запропоновані зміни мають на

меті заохотити населення до впровад-

ження енергоефективних заходів, а

також підвищити адресність субсидій і

стимулювати їхню монетизацію.

Удосконалення 
політики 
соціального захисту:

Прес-конференція щодо механізмів спрощеної системи надання
субсидій на житлово-комунальні послуги за участю представників
Міністерства соціальної політики та Проекту USAID
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Аналіз споживання житлово-комунальних послуг малозабезпеченими домо-

господарствами та підготовку рекомендацій щодо запровадження соціальних

нормативів

Розробку і впровадження соціальних нормативів

Розробку рекомендацій щодо удосконалення та спрощення порядку надання

субсидій

Участь у впровадженні нових механізмів надання субсидій

Проведення інформаційної кампанії щодо нових правил та механізмів на-

дання субсидій

Проведення навчання та надання консультацій для понад 3000 працівників

регіональних офісів Міністерства соціальної політики 

Розробку Концепції стимулювання до енергозбереження домогосподарств,

які отримують субсидії на оплату житлово-комунальних послуг

Розробку Концепції монетизації субсидій на оплату житлово-комунальних послуг

У РЕЗУЛЬТАТІ СУБСИДІЇ ОТРИМАЛИ 6,5 МЛН

ДОМОГОСПОДАРСТВ, ЩО ДОЗВОЛИЛО ЗНЯТИ СОЦІАЛЬНУ

НАПРУГУ ПІД ЧАС СТРІМКОГО ПІДВИЩЕННЯ ТАРИФІВ В

ОПАЛЮВАЛЬНІ СЕЗОНИ 2015-2016 ТА 2016-2017 РОКІВ

Зокрема, допомога 
Проекту USAID включала:

Проведення консультацій та навчання з питань соціального
захисту в регіонах України
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ЗАВДАННЯ, ЯКІ 
ПРОЕКТ ДОПОМІГ 
РЕАЛІЗУВАТИ 
НА НАЦІОНАЛЬНОМУ 
РІВНІ В СФЕРІ 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ, 
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 
ТА ВІДНОВЛЮВАНОЇ 
ЕНЕРГЕТИКИ

Разом зі спеціалістами Держенер-

гоефективності експерти Проекту

USAID реалізували низку ініціатив, які

стали рушійною силою в процесі впро-

вадження широкомасштабних змін у

сфері енергоефективності та викори-

стання відновлюваної енергії, а саме:

•  Розробили та сприяли прийняттю

«Національного плану з енергоефектив-
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теплових мереж «третім особам»

 (де  моно по лізація ринку теплопоста-

чання) з метою підвищення інвестиційної

привабливості та нарощування частки

альтернативного палива в секторі тепло-

постачання; економічну модель було

адаптовано для умов України. Звіт і пакет

законопроектів подано на розгляд Держ -

енергоефективності. Також було прове-

дено оцінку систем централізованого

теплопостачання кількох пілотних міст з

точки зору можливостей оптимізації та ін-

теграції мереж. З метою отримання оп-

тимальних показників для підвищення

ефективності системи і створення

можливостей використання залишко-

вої (чи іншої) теплової енергії для по-

стачання в інтегровану мережу – було

проведено роботи з технічно-інженер-

ного моделювання. Такий підхід дозво-

лить підвищити стабільність системи,

водночас зменшивши вартість тепло-

вої енергії. 

ності» та «Національного плану з віднов-

лювальної енергетики», а також законів

«Про енергетичну ефективність буді-

вель», «Про внесення змін до закону

«Про теплопостачання» щодо стимулю-

вання виробництва теплової енергії з аль-

тернативних джерел енергії», «Про

запровадження нових інвестиційних мож-

ливостей, гарантування прав та законних

інтересів суб’єктів підприємницької діяль-

ності для проведення масштабної енер-

гомодернізації»; 

• Провели початковий аналіз ресурс-

ного потенціалу біомаси та описали ре-

комендації щодо організації ринкового

обігу  біомаси з метою збільшення її ви-

користання  та забезпечення того, щоб

попит на тверде паливо в Україні задо-

вольнявся на основі ринкових принципів.

Звіт і пакет законопроектів подано на

розгляд Держенергоефективності.

• Розробили рекомендації щодо на-

дання доступу до інфраструктури
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• Працювали над проектом Закону

України «Про внесення змін до деяких

законодавчих актів України щодо роз-

витку сфери виробництва рідких біологіч-

них видів палива». Цей законопроект

було розроблено на виконання Націо-

нального плану дій з відновлюваної

енергетики. Проект Закону спрямований

на імплементацію положень Директиви

Європейського Парламенту та Ради

2009/28/ЄС від 23 квітня 2009 року про

заохочення до використання енергії, ви-

робленої з відновлюваних джерел. Для

впровадження закону Проектом USAID

вже підготовлено та проведено обгово-

рення національного стандарту «Біо -

паливо рідке та газове. Вимоги до

скоро чення викидів парникових газів».

• Започаткували та активно підтри-

мували державну програму «теплих

кредитів», а також сприяли прийняттю

більш ніж 150 муніципальних програм.

• Забезпечили можливість прове-

дення ЕСКО-тендерів через Систему

публічних електронних закупівель «Pro-

Zorro», що вже в 2018 році допоможе

укласти близько 250 ЕСКО-договорів у

бюджетній сфері.

Ці та багато інших ініціатив дозволили

Україні зробити важливі кроки на шляху

до впровадження енергоефективних за-

ходів та використання альтернативних

джерел енергії, що в свою чергу створить

міцний фундамент для забезпечення

енергетичної безпеки та енергонезалеж-

ності нашої держави.
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НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВИЙ
РОЗВИТОК УКРАЇНИ
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На початку 2015 року Проект USAID

спільно з Міністерством екології та

природних ресурсів України (далі – Мін-

природи) ініціював розробку Стратегії

низьковуглецевого розвитку України до

2050 (далі – Стратегія). За підтримки

Центру кліматичних стратегій Інк. (компа-

нія CCS) – партнера Проекту USAID,

який є світовим лідером з питань форму-

вання цілей та завдань низьковуглеце-

вого розвитку, – спеціалісти Мінприроди

та експерти Проекту USAID розробили

проект Стратегії. До роботи над

 до ку    ментом було залучено понад 700

зацікавлених осіб – представників уряду,

центральних органів виконавчої влади,

громадянського та експертного сере -

довища, науки, бізнесу. В результаті у

вересні 2017 року розроблену Стратегію

представили під час Третьої конференції

низьковуглецевого розвитку, а вже через

два місяці  опублікували на офіційному

сайті Мінприроди для громадського

Ірина ТРОФІМОВА Олександр ДЯЧУК

Світлана ГРІНЧУК Михайло ЧИЖЕНКО Наталія ПАРАСЮК

Наталя КУШКО
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обговорення. Це перший довгостроковий

стратегічний документ в Україні, який

моделює низьковуглецевий економічний

розвиток до 2050 року. 

Треба зазначити, що Стратегію було

розроблено відповідно до положень Па-

ризької угоди, яку Верховна Рада України

однією з перших у світі ратифікувала в

липні 2016 року. На виконання положень

цієї угоди Мінприроди за підтримки Про-

екту USAID розробило «Концепцію реа-

лізації державної політики у сфері зміни

клімату на період до 2030 року» та план

її реалізації. Обидва документи були

схвалені  Кабінетом Міністрів України. 

Ці нормативно-правові акти вперше з

часів незалежності України окреслили

проблему зміни клімату на національ-

ному рівні та визначили шляхи її вирі-

шення.  
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ЗА СПІВПРАЦІ 
З МІНПРИРОДИ 
БУЛО РОЗРОБЛЕНО:

ДЛЯ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ 
БУЛО СТВОРЕНО ШІСТЬ 
ТЕХНІЧНИХ РОБОЧИХ ГРУП, 
ДО СКЛАДУ ЯКИХ УВІЙШЛИ 140
СПЕЦІАЛІСТІВ З ПИТАНЬ:

•  енергопостачання 

•  енергоспоживання у промисловості

•  енергоспоживанння у ЖКГ 

•  транспорту 

•  управління відходами

•  сільського та лісового господарств 

Стратегію низьковуглецевого розвитку України 

Концепцію державної кліматичної політики та план

заходів з її реалізації 

Прогнозні сценарії розвитку сектору енергетики для

очікуваного національно-визначеного внеску

України до Паризької угоди та для Енергетичної

стратегії України до 2035 року   

Проекти підзаконних актів щодо системи моніто-

рингу, звітності та верифікації викидів парникових

газів

Національні методики для системи обліку викидів та

поглинання парникових газів 

Аналітичні матеріали впровадження Паризької угоди
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СПІВПРАЦЯ 
З МІСТАМИ-
ПАРТНЕРАМИ 



2323

Антон ШАПКОВСЬКИЙ Руслан ТОРМОСОВОлександр НІКОЛАЄНКО

Євген НІКІТІН

Ігор КУЛЕШОВ

Михайло ТАРНОВСЬКИЙ

Дмитро ЄМЕЛЬЯНЕНКО

Залучення інвестицій для реалізації енергоефективних

проектів, створення муніципальної системи енергетич-

ного планування та впровадження заходів для скорочення

енерговитрат кожного міста-партнера Проекту USAID – ось

ті ключові завдання, які були з успіхом реалізовані завдяки

унікальній синергії спеціалістів Проекту, активній позиції

очільників 36 міст-партнерів, зацікавленості та професіо-

налізму місцевих фахівців, підтримці містян.  
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Свою роботу експерти Проекту

USAID розпочали з проведення

оцінки ключових секторів міської інфра-

структури: тепло постачання, житлових та

громадських будівель, системи водопо-

стачання та водовідведення, транспорту,

вуличного освітлення, а також програм

поводження з твердими побутовими від-

ходами. Результати оцінки, розрахунки

спеці аліс тів та громадські обговорення

допомогли містам визначити пріоритетні

напрями, які потребували негайних змін

з точки зору енергозбереження та енерго -

не залеж ності. 

Спільно з містами експерти Проекту

USAID підготували 25 «Планів дій зі ста -

лого енергетичного розвитку» (ПДСЕР)

та «Планів дій зі сталого енергетичного

розвитку і клімату» (ПДСЕРК). При -

йнявши їх, депутати міських рад відкрили

для своїх громад реальні можливості для

залучення значних інвес тицій для реалі -

зації енерго ефективних проектів та ініці -

атив. Розроблені плани дій містять понад

600 проектів щодо впровадження енерго -

ефективних заходів та викорис тання

альтернативних джерел енергії в ключо -

вих інфраструктурних секторах. Для

Одесь кої області команда Проекту USAID

розробила перший в Україні Регі ональ -

ний енергетичний план (РЕП). Його реа -

лізація дозволить області не тільки

зеконо мити близько ₴2,6 млрд до 2022

року, але й зменшити власне споживання

енергоресурсів (природного газу на

понад 22%, електроенергії – на 36%);

скоротити обсяги викидів СО2; дивер -

сифікувати джерела виробництва енергії

за рахунок відновлюваних. Інвести ційна

програма РЕП містить енерго ефек тивні

проекти у різних секторах облас ного

господарства, на впровад ження яких до

2022 р.  потрібно ₴29,5 млрд. 

Для двадцяти ПДСЕР були роз роб -

лені окремі інвестиційні каталоги. За під -

ра хунками експертів Проекту USAID

за галь на потреба в інвестиціях для

реалізації зазначених у ПДСЕР ініціатив

оцінюється в понад $2 млрд. Лише за два

роки міста вже змогли профінансувати

енергоефективних заходів на суму

близь ко $150 млн. У разі успішної реа лі -

зації у повному обсязі всіх запропо -

нованих проектів міста зможуть знизити

своє річне споживання енергоресурсів

на 7 667 ГВт*год та скоротити щорічні

викиди СО2 в атмосферу на 7 млн тонн.

Розуміючи, що муніципалітети змо -

жуть реалізувати плани та проекти лише

за умови використання сучасних підходів

до управління енергетичними ре сур -

сами, команда Проекту USAID за -

пропонувала їм вдосконалити існуючі

або створити нові системи енерго -

менеджменту від повідно до положень

стандарту ISO 50001. 

ISO 50001 «Енергозбереження. Системи енерге-
тичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо
використання»
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За підтримки експертів міста розро-

били та запровадили  власну енер -

ге тичну політику, визначали її цілі,

завдан ня та плани дій, норми та стан-

дарти у сфері енергозбереження та під-

вищення енергоефективності. Близь ко 40

тренінгів та семінарів з питань оптимізації

функціонування систем енерго ме недж -

менту було організовано для очільників

та спеціалістів міських рад. Все це дало

змогу нашим містам-партнерам обрати

таку модель управ ління енергоресурсами

та енерго витратами, яка б найкраще від-

повідала вже існуючим в мерії організа-

ційним процесам та спри яла активному

за лу чен ню місцевих спеціалістів та

очіль ників міст.



Суми –  перше місто, яке за сприяння Про-

екту USAID успішно пройшло зовнішній

аудит міської системи енергоменеджменту та

зможе отримати сертифікат відповідності стан-

дарту ISO 50001. Аудитори перевірили ефектив-

ність впровадження міської енергетичної

політики, здійснення поставлених цілей та зав -

дань, розробку та реалізацію плану дій зі скоро-

чення енергоспоживання з урахуванням

законодавчих вимог, наявність відповідних доку-

ментів, компетентність та по інфор мованість пер-

соналу. 

Команда Проекту USAID активно підтри -

мувала впровадження системи енерго -

менедж менту в Сумах: екс пер ти роз робили

комплексну документацію з енего менеджменту

(загальну політику, про цедури), організували

необхідне навчання для більш ніж 170 осіб,

провели внутрішній аудит сис теми енергоме-

неджменту для забез печен ня відповідності

ISO 50001 та підготовки до зовнішньої серти-

фікації.

26

Дні сталої енергії. Суми, 2017 рік
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ПОЛОЖЕННЯ ПРО: 

•  Запровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних уста-

новах, що фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів. 

•  Проведення моніторингу споживання паливно-енергетичних ресурсів

бюджетними установами. 

•  Матеріальне стимулювання осіб, відповідальних за впровадження си-

стем енергетичного менеджменту в бюджетних установах.

•  Встановлення лімітів споживання енергоносіїв бюджетними установами.

Надана підтримка 
у розробці 
національних 
стандартів з 
енергоменеджменту 
та енергоаудиту

CПІЛЬНО З ДЕРЖЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ПІДГОТУВАЛИ:

ОГЛЯДОВИЙ ЗВІТ «ПРАКТИКИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДИРЕКТИВИ

ЄС 2012/27 ЩОДО СИСТЕМ ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ ТА

ЕНЕРГОАУДИТУ В УКРАЇНІ»

Завдяки спільним зусиллям Проекту

USAID та Держенергоефективності

українські міста можуть розробляти та

впроваджувати ефективні системи

енергетичного менеджменту, які відпо-

відатимуть всім міжнародним та націо-

нальним стандартам. Це дозволить

досягти без додаткових інвестицій еко-

номії енергоресурсів за рахунок енер-

гоефективної поведінки споживачів (від

5 до 8%), а також до 20% скоротити рі-

вень енергоспоживання за рахунок

налагодження енергоефективної екс-

плуатації об’єктів.
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За підтримки Проекту була проведена сертифікація

спеціалістів з енергетичного менеджменту міст-парт-

нерів відповідно до міжнародних стандартів. Понад

50 фахівців пройшли навчання та отримали дипломи

енергоменеджерів. 

Подбала команда Проекту USAID і

про залучення необхідних для реа-

лізації ПДСЕР коштів. За запитом від

міст-партнерів команда Проекту де-

тально опрацювала 60 інвестиційних

проектів загальною вартістю близько

$490 млн. Експерти Проекту USAID про-

вели детальні енергоаудити ключових

секторів муніципальної інфраструктури,

підготували інвестиційні техніко-еконо-

мічні обґрунтування (ТЕО), розробили

бізнес-плани та іншу необхідну докумен-

тацію. Зараз 22 проекти загальною вар-

тістю близько $200 млн вже знаходяться

на етапі реалізації або проходять про-

цедури затвердження. ПРОЕКТ USAID:

Надав допомогу у прийнятті національних стандартів•

з енергоменеджменту в Україні.

Розробив національний стандарт України «Методи та•

етапи проведення енергетичних аудитів будівель». 

Підготував методологію виконання енергоаудиту му-•

ніципальних енергетичних систем.

Розробив «Посібник з муніципального енергоменедж-•

менту».

Провів аналіз кращих практик, здійснив розробку єди-•

ної методології та стимулів для запровадження си-

стеми енергоменеджменту в муніципалітетах, надав

допомогу в розробці єдиної методології та настанов

щодо енергомоніторингу, енергоменеджменту, лімітів

енергоспоживання та використання коштів, одержа-

них від заощаджень.Вручення сертифікатів фахівцям, які успішно пройшли навчання з енергетичного аудиту будівель
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БУДІВЛІ

Наші експерти провели понад 930

енергоаудитів на об’єктах бюд-

жетної сфери у понад 30 містах-парт-

нерах Проекту USAID. Це  дозволило

розробити документацію для залу-

чення фінансування від міжнародних

фінансових організацій, як от Європей-

ський інвестиційний банк (ЄІБ), Євро-

пейський банк реконструкції та

розвитку (ЄБРР), Північна екологічна

фінансова корпорація (NEFCO) та

інших. За результатами проведеної ро-

боти муніципалітети зможуть мобілізу-

вати понад $101 млн на реалізацію

проектів з термомодернізації 306 бюд-

жетних будівель.
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ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ІНВЕСТИЦІЙ

$ 101 000 000
$ 7 000 000

938
об’єктів бюджетної сфери

138
об’єктів житлової сфери

ЩОРІЧНА
ЕКОНОМІЯ

БЮДЖЕТНИХ
КОШТІВ

41 377 ТОНН

СКОРОЧЕННЯ
ВИКИДІВ

ЕКВІВАЛЕНТУ
СО2

13 000 000 М3

СКОРОЧЕННЯ
ОБСЯГІВ

ВИКОРИСТАННЯ
ПРИРОДНОГО

ГАЗУ



31

ПРИКЛАДИ 
ПРОЕКТІВ 
У БУДІВЛЯХ 
БЮДЖЕТНОЇ 
СФЕРИ: 

Фахівці проекту провели енерго -

аудити 93 закладів освіти та підго-

тували інвестиційне ТЕО проекту для

міста Тернополя. У разі реалізації про-

екту вартістю €30,409 млн – місто

зможе замінити застарілі системи

тепло постачання, встановити системи

автоматичного регулювання подачі теп-

лоносія, модернізувати системи повіт-

рообміну у приміщеннях тощо. Такі

технічні рішення дозволять ефективно

споживати енерго ресурси, оптимізувати

температуру та вологість у приміщеннях

закладів до рівня комфортних, що

сприятиме зменшенню рівня захворю -

ваності учнів та вчителів, підвищенню

ефективності навчального процесу.

Сорок бюджетних закладів, серед

яких дитячі садочки, школи та адміні-

стративні будівлі найближчим часом

будуть термомодернізовані в Івано-

Франківську. На реалізацію цих важли-

вих проектів місто отримало  від NEFCO

та E5P €6,313 млн. Це стало можливим

завдяки підтримці Проекту USAID, екс-

перти якого провели енергоаудити та

підготувати ТЕО для впро вадження

енергоефективних заходів на цих

об’єктах. За попередніми підрахунками

місто зможе зменшити свої видатки на

енергоспоживання у зазначених бюд-

жетних закладах на понад $500 000, а

також зекономити більш ніж 1,178 млн

м3 природного газу та зменшити викиди

СО2 на 3 844 тонн. 

Ще одним містом, яке скористалось

допомогою міжнародних фінансових
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організацій, став Кременчук. На впро-

вадження енергоефективних заходів у

66 громадських будівлях, у тому числі

38 дитячих садках, 23 школах та 5 лі-

карнях, місто отримало необхідне фі-

нансування. Пакет складається з €6 млн

довгострокового кредиту ЄБРР, піль -

гового кредиту Фонду чистих технологій

(ФЧТ) у розмірі €1,5 млн та гранту зі спе-

ціального фонду акціонерів (СФА) ЄБРР

на суму €1,5 млн. 

Для проведення робіт з термомодер-

нізації цих закладів місто використовува-

тиме ЕСКО-механізм. Загалом програма

ЄБРР «Public Sector Energy Efficiency

Framework» має бюджет €115 млн  для

надання кредитів муніципальним ком-

паніям з енергоменеджменту під муні-

ципальні гарантії. Передбачається, що

це дозволить містам  фінансувати

енергоефективні заходи в бюджетних

закладах та секторі вуличного освіт-

лення, використовуючи при цьому

ЕСКО-механізм. 

ДЛЯ МІСЦЕВИХ ЖИТЕЛІВ ВТІЛЕННЯ

ЦИХ ТА ЩЕ НИЗКИ ІНШИХ ЕНЕРГО -

ЕФЕКТИВНИХ ПРОЕКТІВ СПРИЯТИМЕ

СТВОРЕННЮ ОПТИМАЛЬНО-КОМ -

ФОРТ НИХ УМОВ ДЛЯ ПЕРЕБУВАННЯ У

ГРОМАДСЬКИХ ЗАКЛАДАХ ТА ЖИТЛО-

ВИХ БУДІВЛЯХ, ДОЗВОЛИТЬ ПОКРА-

ЩИТИ ЕКОЛОГІЧНУ СИТУАЦІЮ ТА

ЗМЕНШИТИ ВИТРАТИ МІСЬКОГО БЮД-

ЖЕТУ ТА ДОМОГОСПОДАРСТВ НА

ОПЛАТУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ

ПОСЛУГ.
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ГРОМАДСЬКИЙ
ТРАНСПОРТ

За підтримки Проекту USAID укра-

їнські міста продовжують активну

роботу над оновленням застарілого та

подекуди навіть небезпечного муні -

ципального транспорту. Вже в 2018

році в Івано-Франківську та Чернігові на

маршрути вийдуть 75 нових тролейбусів,

які відповідають міжнародним технічним

стандартам та в повній мірі пристосо-

вані до потреб  людей з обмеженими

можливостями. Реалізація цих проектів

загальною вартістю близько $23 млн

дозволить містам скоротити власні

енерго  витрати на ₴7 млн, а викиди СО2

– на 2 415 тонн в рік.

Фахівці Проекту USAID розробили

Концепцію підвищення ефективно-

сті громадського транспорту для міста

Краматорська. В ній експерти надали свої

рекомендації щодо оптимізації функціо-

нування та удосконалення транспортної інфраструктури, а також розробили

базу даних  індивідуального та громадського транспорту міста (трамваї, тро-

лейбуси, автобуси, маршрутні таксі). Завдяки цьому муніципалітет може управ-

ляти інтенсивністю руху транспорту, оцінювати пасажиропотік та відповідно

до нього формувати нові та переглядати доцільність існуючих маршрутів.
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Бахмут

Лисичанськ

МАПА 
АКТИВНОСТІ 
МІСТ-ПАРТНЕРІВ 
ПРОЕКТУ 
USAID

Плани дій зі сталого енергетичного розвитку (25)

Інвестиційні каталоги (20)

Підтримка систем енергоменеджменту (36)

Підготовлені інвестиційні проекти (66)

Підготовлені демонстраційні проекти (14)

Ресурсні центри підтримки ОСББ із питань чистої енергії (18)

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ



35

ПРОГРАМИ 
ПОВОДЖЕННЯ 
З ТВЕРДИМИ 
ПОБУТОВИМИ 
ВІДХОДАМИ

Важливим напрямом співпраці з мі-

стами-партнерами є програми по-

водження з твердими побутовими

від ходами (ТПВ), адже насправді в

цьому секторі міської інфраструктури є

великий потенціал не тільки для впро-

вадження енергоефективних проектів,

але й для зменшення шкідливого впливу

на навколишнє середовище, а отже і на

стан здоров’я містян. Так для Івано-

Франківська, Кам’янця-Подільського та

Одеської області експерти Проекту

USAID розробили окремі програми по-

водження з твердими побутовими відхо-

дами (ТПВ). Ці «дорожні карти» містять

як загальну інформацію щодо ситуації з

поводженням з ТПВ в місті/області, так

і детальний опис і обґрунтування ключо-

вих напрямів розвитку цього сектору. 

Подбали експерти і про розробку

орга нізаційно-управлінських, фінансово -

еко но мічних, навчально-виховних та ін-

формаційних заходів. Все це дозволить

на шим містам-партнерам вдосконалити

існуючі системи первісного накопичення

та збирання відходів, налагодити новітні

системи сортування сміття на полігонах

ТПВ, а також використовувати звалищ-

ний газ для виробництва електричної та

теплової енергії. Наприклад, у Хмель-

ницькому та Івано-Франківську на місце-

вих полігонах твердих побутових відходів

вже запустили установки з дегазації, які

видобувають звалищний газ і перероб-

ляють його в електроенергію. Потуж-

ність установки дозволяє щороку

виробляти близько 3 млн 700 тис.

кВт*год електроенергії, яку продають за

«зеленим» тарифом державному під-

приємству. Завдяки цьому місто отри-

мує приблизно ₴2,5 млн на рік. 

Реалізація вже перших енергоефективних проектів, кошти

на які українські міста залучили завдяки підтримці Про-

екту USAID, показала, що муніципалітети можуть суттєво

зменшити споживання  традиційних видів палива, збільшити

обсяг їх заміщення альтернативними джерелами енергії та

спрямувати зекономлені кошти на подальшу енергоефективну модернізацію об’єк-

тів міської інфраструктури, а також на важливі для громади соціальні проекти. 



36

ДОСВІД 
ВПРОВАДЖЕННЯ 
ЕСКО-МЕХАНІЗМУ 
В УКРАЇНІ

За підтримки Проекту USAID було

розроблено та у 2015 році прийнято

Закон України «Про запровадження

нових інвестиційних можливостей, гаран-

тування прав та законних інтересів

суб’єктів підприємницької діяльності для

проведення масштабної енергомодерні-

зації», який відкрив для українців можли-

вість залучати приватних інвесторів для

реалізації енергоефективних проектів.

Законом передбачається, що впровад-

жувати енерго ефек тивні заходи в дер-

жавних і муні ципальних будівлях, а

також у житловому приватному секторі

відтепер можуть вітчизняні та міжнародні

ЕСКО компанії. І роботи для них на цій
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ниві є вдосталь – лише бюджетних закла-

дів, які надмірно використовують енерго-

ресурси та потребують проведення

термомодернізації на суму в ₴8 млрд, в

Україні нараховується близько 80 тисяч. 

У 2017 році депутати внесли зміни до

цього закону, відповідно до яких муні -

ципалітети змогли оголошувати на офі -

ційному порталі інформа цію про публічні

закупівлі України – prozorro.gov.ua, тен -

дери на закупівлю послуг ЕСКО компаній

для реалізації енергоефектив них про -

ектів у бюджетних закладах. Скориста -

тись цією можливістю вирішив Одеський

регіон. Отримавши від по тенційних

інвесторів вимоги до об’єктів, які б вони

хотіли модернізувати за ЕСКО-меха -

нізмом, до Проекту USAID зверну лись

Білгород-Дністровський, Одеса та Одесь -

ка обласна адміністрація з про ханням

надати експертну оцінку по тен ційних

об’єктів. Першочергово екс перти провели

попереднє інвестиційне ранжу вання, за

результатами якого було віді брано 135

бюджетних закладів. З них міські ради

обрали 80 для проведення експрес-

енергообстеження. При подаль  шо му роз-

гляді отриманих на prozorro.gov.ua

результатів, Одеська обласна рада, а

також Одеська та Білгород-Дністровська

міські ради оголосили 40 тендерів про

закупівлю енергосервісу для загально -

освітніх закладів. За підрахунками

інвес торів впровадження енерго ефек -

тивних заходів в обраних бюджетних

закладах дозволить отримати еко -

номію енерго ре сурсів від 20 до 30%.

Очікується, що у 2018 році по всій

Україні буде укладено близько 260

ЕСКО договорів щодо обслуговування

закладів бюд жет ної сфери. 

Публічна презентація та обговорення Регіонального енергетичного плану Одещини до 2035 року
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Чи легко допомогти країні стати енер-

гонезалежною? А яку роль у цьому

процесі відіграють пересічні українці? Чи

відповідально вони ставляться до вико-

ристання наявних енергоресурсів? І чи

можна взагалі змінити свідомість більшо-

сті споживачів житлово-комунальних по-

слуг, які вважають, що лад у їхньому

будинку має навести держава? Чи можна

мотивувати їх бути відповідальними

власниками? А якщо згадати, що питання

енергоефективності та енергозбере-

ження тісно пов’язані з реформою жит-

лово-комунального господарства (ЖКГ),

процеси якої проходять надзвичайно

важко, то скоріше за все відповідь була б:

«Це нереально!». Можливо й так, але не

для команди Проекту USAID та наших

завзятих партнерів.

Створити необхідну нормативно-пра-

вову базу, розробити плани дій зі сталого

енергетичного розвитку та допомогти мі-

стам-партнерам Проекту залучити інве-

стиції в проекти з енергоефективності та

зелену енергетику. Здавалося б – ось

фундамент для проведення успішних

змін у сфері ЖКГ та муніципальної енер-

гетичної реформи. Але команда Проекту

USAID виділила ще одну важливу умову,

яка забезпечувала б цілісність усього за-

думу, – люди, а точніше – їхня підтримка.

Для нас було вкрай важливо, щоб укра-

їнці зрозуміли – реформи можливі лише

за участі всіх і кожного.

Необхідно було змінити ставлення

людей до енергоефективності, навчити їх

раціонально споживати енергоресурси,

використовувати альтернативні джерела

енергії та об’єднуватись заради вирі-

шення спільних проблем у своїх будин-

ках. Ми також розуміли, що кожен може

осмислити масштаб необхідних змін в

Україні та свою роль у цьому процесі,

тільки якщо отримає вичерпні відповіді на

свої запитання і завдяки цьому прийме

зважені рішення та почне діяти.

«Ми маємо надати українцям інфор-

мацію, яка дозволить їм приймати пра-

вильні рішення». Саме так вирішила

команда Проекту USAID та розпочала

широкомасштабну інформаційну кампа-

нію у своїх містах-партнерах. Її успіх –

результат правильно обраної комуніка-

ційної стратегії, інформаційних заходів,

ініціатив та спецпроектів. Всі вони роз-

роблялись у тісному діалозі з учасни-

ками Робочої групи з питань комунікації,

до складу якої увійшли представники

ключових партнерів Проекту USAID –

Кабінету Міністрів України, Мінрегіону,

Держенергоефективності, Мінсоцполі-

тики, а також міжнародних партнерів та

українських недержавних організацій

(World Bank, IFC, GIZ, ОПОРА та Інсти-

тут місцевого розвитку). 
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Віра ІЛЛЯШ Кадрія САФІУЛІНАВіра ГРЕСЬКО Оксана КОВАЛЬМарія МОРОЗ

Насамперед, ми сформували одну з найпотужніших в Україні тематичних біб-

ліотек. Брошури і плакати, листівки та інфографіка – ці матеріали постійно

створювали, оновлювали та доповнювали провідні українські та міжнародні експерти.

В них українці завжди могли знайти прості відповіді на складні запитання: Чому

зростають тарифи? Як зберігати енергоресурси та платити менше за комунальні

послуги? Як створити та правильно управляти ОСББ? Де взяти гроші на енерго -

ефективні заходи в багатоквартирних будинках? Що таке чиста енергія та ін. 
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За п’ять років у 36 містах-партнерах

Проекту USAID було поширено

близько 400 000 інформаційних мате-

ріалів. А їхні електронні версії ми розмі-

стили на офіційному веб-сайті проекту,

щоб жителі усіх українських міст, сіл та

селищ змогли мати доступ до цієї ін-

формації. Дуже скоро наш сайт став по-

тужною інформаційною платформою,

де щороку понад 160 000 відвідувачів

знаходять вичерпну інформацію від

Богдан-Олег ГОРОБЧУК Вікторія ПОГОРЄЛОВАДар’я КОЛЯДА Тетяна БОЙКОДмитро ПРОКОПЕНКО
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провідних національних та міжнародних

експертів щодо енергозбереження, аль-

тернативних джерел енергії, розвитку і

створення ОСББ, питань тарифної ре-

форми та соціального захисту насе-

лення. 

Проте лише інформації було замало.

Потрібно було знайти спосіб постійно

привертати увагу українців до тем енер-

гоефективності та енергозбереження.

Саме тому команда Проекту USAID за

підтримки партнерів кожного року ство-

рювала серію нових відеороликів та

плакатів зовнішньої реклами. Їхні креа-

тивні та цікаві сюжети закликали укра-

їнців до комплексного та правильного

утеплення будівель, вста  новлення

теплолічильників та індивідуальних

теплопунктів, участі у державній про-

грамі «теплих кредитів», створення

ОСББ, а також розповідали про пере-

ваги використання альтернативних

джерел енергії. Творчий процес зйомок відеороликів соціальної реклами Проекту USAID
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За час роботи Проекту на вулицях

наших міст-партнерів з’явилось

близько 4 500 таких плакатів. Щодо роли-

ків соціальної реклами – їх транслювали

більше 100 українських телеканалів,

розміщували в соціальних мережах та

на екранах швидкісних потягів «Інтер-

сіті». Загалом за час ротації їх перегля-

нули більш ніж 20 млн телеглядачів,

близько 400 000 користувачів Facebook

та  Youtube та 2 млн пасажирів Укрза-

лізниці. 

Попри успіх та популярність інфор-

маційних матеріалів Проекту, в нашій

роботі було вкрай важливо не тільки за-

безпечувати українців корисною інфор-

мацією, але й постійно спілкуватися з

ними. Інформаційні заходи, робота зі

ЗМІ та спецпроекти в мережі – інстру-

менти, за допомогою яких ми вели ак-

тивний діалог з нашою аудиторією. 

Плакати зовнішньої реклами Проекту USAID в містах-партнерах
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Насамперед було важливо довести жур-

налістам необхідність висвітлювати

теми енергетичної реформи та житлово-ко-

мунальних послуг об’єктивно та професійно,

залишаючи упередженість та смажені факти

в минулому. Ще одним ключовим завданням

було навчити їх подавати інформацію про

досить складні технічні аспекти та законо-

давчі норми точно й просто. Саме від знань

журналістів та якості їхніх матеріалів залежать

правильність висновків, які зроблять українці,

а відтак – рішення, які вони приймуть. Розу-

міючи це, ми створили серію інтерактивних

тренінгів для представників регіональних та

національних ЗМІ, де навчання поєднува-

лось з прес-турами на об’єкти – підприєм-

ства та ОСББ, які активно впроваджують

енергозберігаючі заходи та використовують

альтернативні джерела енергії. 

РОБОТА ЗІ ЗМІ

Прес-тури на енергоефективні об'єкти
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Поступово разом з експертами Про-

екту USAID журналісти вивчили

сучасні технології енергетичної модерні-

зації будівель, критерії обладнання та

матеріалів для якісного виконання робіт,

послідовність дій та  рішень для ефек-

тивного використання енергоресурсів та

економії сімейних коштів. Крім того, наші

учасники дізнались про новітні техноло-

гії подання інформації на різних медіа

платформах, використання правильної

термінології у статтях і відеосюжетах.

Проаналізували ми й най поширеніші

міфи, якими «обросли» новоприйняті за-

кони про «комерційний облік» та «жит-

лово-комунальні послуги», а також

історії про створення та функціонування

ОСББ. Загалом участь у тренінгах взяли

615 українських журналістів. 
Робота творчих лабораторій під час семінарів для журналістів, нагородження переможців
конкурсу кращих робіт ЗМІ на тему енергоефективності та енергозбереження
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менту. Успіх першого сезону телепере-

дачі спонукав нас до створення другого,

а потім і третього. Загалом нашу про-

граму показали 35 українських телека-

налів з аудиторією понад 4,7 млн

людей, а також переглянули близько

2 млн користувачів соціальних мереж. 

Інформаційні 
заходи

За час реалізації проекту ми підтри-

мали, організували та провели більш

ніж 350 різноманітних заходів на націо-

Команда Проекту USAID створила і

запустила на національному телеканалі

UA:Перший телепрограму «Твій дім».

Вже в першому сезоні вона захопила

увагу українців та увійшла в десятку

найрейтинговіших телепередач каналу.

Розповіді про те, як зробити проживання

у власному будинку комфортнішим, іс-

торії людей, які вирішили створити

ОСББ, взяти «теплі кредити», термомо-

дернізувати свої будинки та встановити

енергозберігаюче обладнання – все це

та багато інших актуальних тем з життя

споживачів житлово-комунальних по-

слуг неабияк зацікавило українців. 

Ми також показали досвід міст-

партнерів Проекту USAID у реалізації

енергоефективних проектів на муніци -

пальному рівні, запуску місцевих програм,

що мотивують до енергозбереження та

використання альтернативних джерел

енергії, створенню чи модернізації си-

стеми муніципального енергоменедж-

Передача "Твій Дім" виходила в ефірі національного каналу UA:Перший, 35-и регіональних телеканалів та в соціальных мережах
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нальному та регіональному рівнях,

серед яких форуми, конференції, круглі

столи, семінари, тренінги, прес-конфе-

ренції.

Були і спеціальні інформаційні за-

консультації та інформаційні брошури, а

діти разом з командою Проекту USAID

та волонтерами створювали паперові

вітрячки та брали участь у дослідах з

використанням чистої енергії.

ходи,  як от Дні сталої енергії. Із року в

рік на головних площах та вулицях

наших міст-партнерів встановлювались

інформаційні кіоски Проекту USAID, де

дорослі могли отримати безкоштовні

Публічні та просвітницькі заходи у містах-партнерах
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У такий спосіб дорослі отримували

повну інформацію щодо енергоощад-

них заходів та законодавства у сфері

житлово-комунальних послуг, а діти

відкривали для себе світ відновлю-

вальних джерел енергії. Крім того, в ці

дні у містах проводились тематичні кон-

ференції та круглі столи, велоквести та

конкурси малюнків, майстер-класи та

шкільні змагання. А для тих, хто хотів

отримати додаткові поради експертів

щодо енергозбереження та утеплення,

створення та управління ОСББ, а

також співфінансування енергоефек-

тивних заходів за державною програ-

мою «теплі кредити» та відповідними

муніципальними програмами, команда

Проекту USAID створила безкоштовну

гарячу лінію. Лише за 1,5 роки існу-

вання за консультаціями та порадами

експертів Проекту USAID звернулося

понад 10 000 людей.
Робота інформаційних кіосків Проекту USAID під час 
Днів сталої енергії у містах-партнерах 



49

Об'єднавши свої зусилля з редак-

цією одного з найпопулярніших

інтернет-видань в Україні, команда

Проекту USAID створила серію тема-

тичних публікацій. У них ми розказу-

вали про способи скорочення

енерго витрат та зменшення рахунків у

платіжках за комунальні послуги, особ-

ливості функціонування та ефектив-

ного управління ОСББ, а також про

дієві поради щодо проведення термо-

модернізації у житлових будинках.

Впродовж чотирьох місяців було ство-

рено 12 статей, які переглянули близь -

ко 170 000 українців.  

СПЕЦПРОЕКТ З
«ОБОЗРЕВАТЕЛЬ»
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Розповідаючи про важливість впро-

вадження енергоефективних захо-

дів, необхідно було розповісти і про

можливі джерела фінансування таких іні-

ціатив. Для цього команда Проекту USAID

разом зі спеціалістами з Держенерго -

ефективності створили низку спеціальних

інформаційних брошур. У них можна бу -

ло знайти найактуальнішу інформацію та

детальний опис державної програми

«теплих кредитів», умов кредитування та

відшкодування. Також інформація про

про граму була представлена в соціальній

рекламі проекту. Бігборди, сітілайти та ві-

деоролики щоразу нагадували українцям

– участь у програмі дозволить повернути

частину коштів, які вони витратять на енер-

гозберігаючі матеріали чи обладнан ня. Все

це дало змогу підвищити обізнаність та за-

цікавленість населення у про грамі, а відтак

і залучити понад 274 000 кредитів на за-

гальну суму понад 5 млрд грн  для впро-

вадження енергоефективних заходів.

Досить активною була позиція українсь-

ких ОСББ – починаючи з травня 2015 р.,

вони отримали 3 984 кредити на загальну

суму близько 210,5 млн грн. Міста-парт-

нери проекту також створили муніци-

пальні програми відшкодування відсотків

чи частки тіла «теплого кредиту».

Соціальна реклама та інформаційні матеріали Проекту USAID



9 відеороликів

120 каналів та сайтів 

20 000 000 телеглядачів

395 000 переглядів у Facebook та Youtube

3 сезони

35 телеканалів з аудиторією 

4 700 000 глядачів

2 000 000 переглядів у Facebook та Youtube

4 490 Бігбордів та сітілайтів

16  500 000 грн 
зекономлено за рахунок безкоштовного розміщення

400 000
брошур, плакатів, 

інфографік

350
публічних 

та навчальних заходів

160 000
відвідувачів 

сайту щороку

10 000
косультацій 
гарячої лінії

ТЕЛЕПРОГРАМА «ТВІЙ ДІМ» 

СОЦІАЛЬНІ ВІДЕОРОЛИКИ 

ЗОВНІШНЯ 
СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА 
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За час своєї роботи Проект USAID підтримав та відкрив у

своїх-містах-партнерах 18 Ресурсних центрів підтримки

ОСББ з питань чистої енергії (РЦ ОСББ), які сьогодні працю-

ють на базі місцевих асоціацій ОСББ, громадських організа-

цій або міських рад. Сюди за безкоштовними консультаціями

та порадами з правових, фінансових, адміністративних та

технічних питань можуть звернутись всі бажаючі. Наприклад,

можна дізнатись як створити ОСББ, як зробити свій будинок

більш енергоефективним, чим правильно його утеплити, де

взяти кошти на фінансування заходів з комплексної термо-

модернізації та багато ін.

Лише за два роки (2015-2017 рр.) більш ніж 14 000 ініціа-

тивних груп звернулись за консультацією до спеціалістів РЦ

ОСББ. Як результат – у містах-партнерах Проекту USAID

було створено 4 046 ОСББ, а це приблизно 34,1% усіх ОСББ,

створених за аналогічний проміжок часу в Україні (11 876).

Проект USAID активно підтримував участь консультантів

РЦ у тематичних навчальних семінарах і конференціях, де

вони здобували нові знання та ділилися ними з відвідувачами

центрів. Зараз кожен з них – це лідер руху ОСББ у своєму

регіоні, який допомагає покращувати житловий фонд на

благо майбутніх поколінь. 

Семінар для консультантів Ресурсних центрів Проекту USAID

Голови Ресурсних центрів на Форумі енергоефективного партнерства 
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Чотири роки яскравої, насиченої,

плідної та корисної роботи про-

майнули швидко. Згадуючи сьогодні

наш старт, ми розуміємо, що досягли

своєї мети, яка тоді видавалася нам

майже нереальною: зробити енергое-

фективність та енергозбереження ос-

новою побутової культури українців.

За даними соц опитування, яке у ве-

ресні 2017 року провів Київський міжна-

родний інститут соціології – майже 87%

дорослих українців підтримують або вже

запровадили енергоефективні заходи у

своїх оселях й визнають, що проблеми

енергозбереження та раціонального

використання енергетичних ресурсів

сьогодні є серед найважливіших  для

України.  І за даними того ж дослід-

ження, одну з ключових ролей у фор-

муванні такої позиції відіграла саме

інформаційна кампанія Проекту USAID,

матеріали якої знайомі більш ніж 18%

дорослого населення України.

Прес-конференція після відкриття Ресурсного центру в Тернополі

Центр Енергоефективності в Луцьку, відкритий на базі Ресурсного центру
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Діяльність 
ресурсних центрів 
підтримки ОСББ 
із питань чистої енергії 
Проекту  USAID

РЕСУРСНИХ 
ЦЕНТРІВ

ГРОМАДСЬКИХ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ 
ЗАХОДІВ

НОВОСТВОРЕНИХ 
ОСББ

ІНІЦІАТИВНИХ ГРУП 
ТА/АБО ОСІБ ОДЕРЖАЛИ
КОНСУЛЬТАЦІЇ

ПРИМІРНИКІВ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ 
МАТЕРІАЛІВ

18 

5 928 

4 046 

14 629

147 000 
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