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Динаміка споживання природного газу в Україні у
1998-2014 рр., млрд м3
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Промисловість, млрд м³
Населення, теплогенеруючі підприємтсва, бюджетні організації, млрд м³
Виробничо-технологічні витрати газорозподільних підприємств, млрд м³
Виробничо-технологічні витрати газовидобувних, газотранспортних підприємств, млрд м³
Несанкціонований відбір в зоні АТО, млрд м³
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Ефективність енергоспоживання в Україні (житло,
громадські будівлі)

Розподіл житлових будинків за Розподіл громадських будівель за
класами енергоспоживання
класами енергоспоживання
(2014, 2015 роки)
(2014, 2015 роки)
Потенціал енергоефективності – від
Необхідні інвестиції –
48%, необхідні інвестиції –
3,5 USD млрд.
64 USD млрд.

Бар’єри та обмеження на шляху підвищення
енергоефективності в секторі житлових та громадських
будівель
• політична ситуація в Україні (політична нестабільність);
• економічна криза (падіння ВВП, інфляція, зменшення реальных
доходів жителів України);
• обмеженість фінансових ресурсів місцевих органів влади;
• обмежена можливість фінансування проектів із боку
центральних органів влади, а також складна процедура
залучення коштів із державного бюджету;
• недосконале бюджетне законодавство;
• нерозвиненій ринок управляючих компаній і ЕСКО-компаній,
(брак приватних інвестицій в енергоефективність будівель);
• неготовність більшості фінансово-кредитних установ
співпрацювати з ОСББ і КП міст на комерційних умовах.
• Основний фактор: проблема відсутності попиту
на енергоефективність на всіх рівнях.

Цілі проекту “Енергоефективні школи: нова генерація”
1. Пропаганда дбайливого ставлення до енергоресурсів, особистої
відповідальності за тепло та комфорт у своїх помешканнях, формування
свідомого екологічно орієнтованого споживача ЖКП за допомогою спеціальних
телепрограм й Інтернету (інформаційний компонент, прямий вплив) й освітніх
шкільних практичних курсів (освітній компонент, опосередкований вплив через
дітей) Економія до 10%.

2. Сприяння розширенню можливостей зацікавлених сторін інвестувати в
енергоощадні проекти в секторі житлових та громадських будівель. Ефект від
зміни звичок обмежений фізичними законами. Істотне зниження
енергоспоживання потребує реалізації енергоефективних заходів.
3. Забезпечення сталості проекту та попиту на його розширення в майбутньому
шляхом поширення ефекту від освітнього компоненту на максимально велику
аудиторію ‒ формування «запиту знизу»
на енергоефективність.

Інновація в освітньому компоненті – застосування
програми дистанційного онлайн-навчання

Навчальний курс «Абетка з основ житлово-комунального
управління»
Мета навчального курсу: сприяти усвідомленню
учнями того, що не тільки дорослі, а й кожен із них є:
власником, господарем – тому треба
дбайливо й відповідально ставитися до своєї
квартири, будинку, двору;
споживачем ЖКП – тому треба економно й
раціонально споживати воду, світло, газ, тепло
та інші комунальні послуги;
замовником ЖКП – тому їм потрібно знати
права й обов'язки учасників житловокомунальних правовідносин.

В основу курсу «Абетка з основ житловокомунального управління» покладена гра
«Розумний будинок», яка дозволяє
моделювати в навчальному класі реальні
проблемні житлово-комунальні ситуації, що
виникають у багатоквартирному будинку, спільно
шукати і знаходити шляхи вирішення цих проблем.

Навчальний курс «Абетка з основ житлово-комунального
управління»
Схвалено для використання у ЗНЗ
комісією з економіки Науковометодичної ради з питань освіти
Міністерства освіти і науки України
(лист № 2.1/12-Г-100 від 04.12.2015 р.)
Курс пройшов апробацію у 12 школах
Дніпропетровської області у 2015 р.
Практичний компонент курсу спрямований
на досягнення економії енергоресурсів у
секторі житлових будинків за рахунок
реалізації енергоефективних заходів та
ефективного управління
енергоресурсами
на рівні будинку.

Зміст навчального курсу
•
•
•

•

•

ТЕМА 1 Я – ВЛАСНИК: МІЙ
БУДИНОК, МОЯ КВАРТИРА,
МІЙ ДВІР
ТЕМА 2 ХТО УПРАВЛЯЄ МОЇМ
БУДИНКОМ: ВЛАСНИКИ,
ОСББ, УПРАВИТЕЛЬ
ТЕМА 3 Я – ЗАМОВНИК
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ
ПОСЛУГ. ПРАВА ТА
ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ
ВІДНОСИН
ТЕМА 4 Я – ЗАМОВНИК
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ
ПОСЛУГ. ЗА ЩО І СКІЛЬКИ Я
СПЛАЧУЮ?
ТЕМА 5 Я – СПОЖИВАЧ.
ЗВІДКИ БЕРЕТЬСЯ І КУДИ
ЗНИКАЄ ВОДА В МОЄМУ
БУДИНКУ?

Зміст навчального курсу
•

•
•

•
•

ТЕМА 6 Я – СПОЖИВАЧ.
ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ГАЗ, ТЕПЛО
ТА СВІТЛО В МОЄМУ
БУДИНКУ
ТЕМА 7 Я – СПОЖИВАЧ. ЯК
З’ЯВЛЯЄТЬСЯ І КУДИ ЗНИКАЄ
ПОБУТОВЕ СМІТТЯ?
ТЕМА 8 ЩО ПОТРІБНО
РОБИТИ, ЩОБ МЕНШЕ
СПЛАЧУВАТИ ЗА ЖИТЛОВОКОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ
ТА/АБО ПОЛІПШИТИ
КОМФОРТ ПРОЖИВАННЯ?
ТЕМА 9 Я – СУСІД.
ДОБРОСУСІДСТВО В БУДИНКУ
ТЕМА 10 ЩО Я ПОВИНЕН
ЗНАТИ ПРО БЕЗПЕКУ
ПРОЖИВАННЯ?

Трохи історії

Трохи історії

Онлайн-гра «Розумний будинок»
На час гри учні
пілотного класу
стають жителями
одного
багатоквартирного
будинку –
співвласниками й
сусідами.

Онлайн-гра «Розумний будинок»
• Засвоюючи курс «Абетка
житлово-комунального
управління» та беручи участь у
виконанні практичних завдань за
допомогою програми
дистанційного онлайн-навчання,
учні заробляють ігрові гроші, які
можуть накопичувати й
витрачати на оплату комунальних
послуг у своїх віртуальних
квартирах і будинках та на
реалізацію енергоефективних
заходів.

Онлайн-гра «Розумний будинок»
Гра передбачає: щотижневі обов'язкові
платежі (за комунальні послуги та
енергоресурси); прямий взаємозв'язок
між ступенем залучення школяра в
ігровий курс і сумою зароблених
ігрових грошей; зменшення
щотижневих платежів за комунальні
послуги та енергоресурси в результаті
реалізації ресурсозберігаючих заходів;
необхідність приймати рішення,
розставляти пріоритети, складати
бюджети й фінансові плани;
необхідність об'єднувати ресурси,
працювати в команді для досягнення
кращого результату.

Онлайн-гра «Розумний будинок»
У процесі гри учні можуть реалізувати
низку енергоефективних заходів у
своїй квартирі й будинку. Для
підвищення енергоефективності
всього будинку їм треба створити ОСББ
і приймати рішення спільно. Учні
побачать взаємозв'язок між
підвищенням енергоефективності та
економією платежів за енергоресурси,
що при обов'язковому залученні
батьків матиме стимулюючий ефект
у плані енергозбереження в секторі
житлових будинків.

Сектор житлових
будівель

Дані моніторингу реалізації Державної програми
підтримки енергоефективних проектів – трохи
більше 200 багатоквартирних будинків

18

Результати опитування

«Як швидко члени вашого ОСББ / ЖБК погодилися на участь у
Державній програмі?( %)

«Звідки ви вперше дізналися про державну програму з
енергоефективності житлових будинків?» (%)
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Результати опитування

Чи користувалися ви одночасно з державною програмою будьякими місцевими програмами? (%)
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Допомога у формуванні призового фонду
(впровадження ЕЕ заходів)

Інноваційна система моніторингу
Можливість оцінити як прямий енергетичний і екологічний ефект від
упровадження навчальних курсів у рамках освітнього компонента проекту
в секторі житлових та бюджетних будівель, так й опосередкований –
результат інформаційної кампанії у ЗМІ.
Досвід пілотного проекту свідчить, що досить великий
відсоток сімей за період упровадження освітнього курсу
«Абетка з основ житлово-комунального управління»
реалізували енергоефективні та ресурсозберігаючі заходи у
квартирах / будинках:
• придбання енергозберігаючих ламп - 71% ;
• встановлення лічильників - 51%;
• заміна старої душової лійки на більш економну - 48%;
• заміна вікон га енергоефективні - 46%;
• заміна старої побутової техніки на енергоефективну - 36%;
• промивка системи опалення квартири - 34%;
• установка зарадіаторних екранів - 27%;
• заміна ламп на економні на сходових клітинах - 31%;
• утеплення трубопроводу опалення - 29%;
• установка енергозберігаючих дверей із доводчиком - 20%.

Інформаційний компонент Проекту
НАВІЩО ЗАЙМАТИСЯ
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЮ?

 Для розуміння жителями України необхідності
підвищення енергоефективності своїх будинків
(тобто подолання інертності мислення населення
України й упевненості, що всі питання, пов'язані з
експлуатацією житла, має вирішити держава),
усвідомлення власної відповідальності за своє
житло і якість життя в ньому.

ЩО САМЕ РОБИТИ?

 Отримати актуальні знання у сфері управління
спільною власністю в багатоквартирному будинку
та
впровадження
енергоефективних
ресурсоощадних
заходів,
що
дозволяють
економити енергію та кошти.

ДЕ ВЗЯТИ КОШТИ ДЛЯ
ЦЬОГО?

 Завдяки доступу до свіжої інформації про
можливості залучити співфінансування за
державними,
регіональним,
місцевими
програмами підтримки енергоефективності в
житловому
секторі,
розумінню
механізмів

ЩО САМЕ РОБИТИ?

 Отримати актуальні знання у сфері управління
спільною власністю в багатоквартирному будинку
та
впровадження
енергоефективних
ресурсоощадних
заходів,
що
дозволяють
економити енергію та кошти.

Інформаційний компонент Проекту
ДЕ ВЗЯТИ КОШТИ ДЛЯ
ЦЬОГО?

 Завдяки доступу до свіжої інформації про
можливості залучити співфінансування за
державними,
регіональним,
місцевими
програмами підтримки енергоефективності в
житловому
секторі,
розумінню
механізмів
використання зовнішніх інвестицій (наприклад,
«теплі кредити» або «енергосервісні контракти»)

ЯК РЕАЛІЗУВАТИ
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ?

 Розвинути
вміння
організації
процесу
впровадження
енергоефективних
заходів
відповідно до вимог Державно-будівельних норм і
законодавства України

