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щодо можливих технологічних рішень. Варто зауважити, що конкретні технології, які будуть 
найбільш ефективні саме для Вашого будинку, мають бути визначені тільки ліцензованим 
експертом  після проведення детального технічного обстеження будинку — енергоаудиту.

Велике значення в посібнику надається організаційним аспектам роботи голови ОСББ з 
реалізації проекту, оскільки в першу чергу від керівника залежить поліпшення стану будин-
ку вцілому, його наполегливість та професійність стануть запорукою економії,  комфорту та 
ефективної співпраці.
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Енергетичні війни 
та криза енергоспоживання

Світові тенденції щодо зменшення 
кількості вичерпних ресурсів і відпо-
відне збільшення цін змушують пере-
осмислити їх використання. Ресурсна 

ситуація, що склалась в світі, має як основні 
причини, що до неї призвели, так і наслідки, 
які вже починають негативно відображатись 
на світовій економіці та на добробуті людей. 
Проте, до будь-яких нових умов можна при-
стосовуватись, шукати шляхи до оптимально-
го вирішення проблеми та переходити до но-
вих концепцій розвитку та буття, що більше 
відповідають новим умовам та обставинам. 
Найкращі рішення приходять від усвідом-
лення всього процесу в цілому: які причини 
призвели до ситуації, якими є сучасні реалії і 
куди все це веде далі.

Передумовою сучасної ресурсної кризи 
є всезростаюча кількість населення плане-
ти: в 2011 кількість людей сягнула майже 7 
мільярдів, а ще в 1999 було 6 мільярдів і це 
число продовжує стрімко зростати. Люди 
займають вільні території для проживання, 

міста збільшуються; для забезпечення біль-
шої кількості людей необхідно все більше 
продуктів харчування, а відповідно і земель, 
води, енергії та інших ресурсів, необхідних 
для виробництва їжі; майже 25% раніше 
плодючих земель більше не придатні до ви-
рощування через надмірне використан-
ня; продуктів треба все більше, а землі стає 
все менше; кількість придатних до викорис-
тання водних ресурсів зменшується, бо все 
більша їх частина забруднюється від сміттєз-
валищ поряд з містами, в селах все більша 
частина води йде на полив величезних по-
лей кормових рослин і не повертається до 
кругообігу, колодязі пересихають. Світове 
споживання зростає щодня високими тем-
пами: країни, що раніше споживали менше, 
розвиваються і їх споживання росте, підви-
щується рівень життя, купується більше їжі, 
більше електроприладів, товарів з деревини. 
Всі ці товари вимагають використання різних 
ресурсів, але завжди — води, землі та енер-
гії.  Зараз вичерпні ресурси вже перестали 
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бути легкодоступними, їх кількість у розра-
хунку на людину сильно зменшилась і про-
довжує стрімко зменшуватись, видобуток 
стає технічно все більш складним, а потреба 
в них все зростає. Всі ці фактори призводять 
до постійного росту цін, а в деяких країнах 
та регіонах навіть до криз, як-то в Індії, де в 
деяких містах локальні водні ресурси було 
вичерпано, а грошей на доставку води з від-
далених регіонів бракувало, що призвело до 
війн між деякими селами за воду. В залеж-
ності від географічного положення та інших 
факторів, деякі країни стають монополістами 
щодо якогось ресурсу, як-то Об’єднані Араб-
ські Емірати або Росія з продажу нафти або 
газу, в той час як інші країни не маючи таких 
ресурсів, вимушені їх імпортувати, що у свою 
чергу спричиняє політичну залежність.

Подібна ситуація спостерігається і з енер-
гією. Світовий попит на енергію, особливо в 
країнах що розвиваються, зростає, а видо-
буток енергоресурсів стає технічно усклад-
нюється: місця народження нафти та газу 
вичерпуються, а не використані є занад-
то важкодоступними. Якщо не відбудеться 
принципових змін, світове енергоспоживан-
ня може подвоїться вже за наступні 20 років. 
Зараз, коли енергоресурси є всесвітньою 
потребою, коли без енергії не може відбува-
тись розвиток, ті країни, які мають достатньо 
нафти та газу можуть легко маніпулювати ін-
шими країнами, завищуючи ціни, вимагаючи 
укладення контрактів з невигідними умова-
ми. Стратегічні політичні війни, які ведуться 
країнами-експортерами енергоресурсів, по-
кажуть неминучий результат в найближчо-
му майбутньому, і, власне, ми вже починаємо 
відчувати негативний вплив цих процесів на 
наше буття та економіку.

Ріст цін на енергію призводить до підви-
щення цін на продукти, товари та послуги, 
оскільки енергія необхідна для будь-якого 
виробництва у вигляді тепла, електрики, па-

лива. Хоча зараз український парламент на-
магається стримувати зростання цін, проте 
цей процес невтримний і розвивається за ге-
ометричною прогресією, що ми маємо змогу 
спостерігати у європейських країнах, в яких 
люди вже приблизно десять років сплачують 
за енергію високу ціну і тому намагаються ви-
користовувати її якнайменше, віднайшовши 
способи робити це без втрати комфорту.

Енергоспоживання країни можна умов-
но розділити на кілька основних на-
п р я м к і в :  е н е р г і я ,  щ о  с п о ж и в а є т ь -
ся промисловістю країни, енергія, що 
споживається транспортом та енергія, що 
споживається в житлово-комунальному гос-
подарстві. Частина енергії або енерго-
ресурсів втрачається під час транспорту та 
через застарілі і недосконалі енергомережі.        
В Україні цей показник сягає 30%.

Показники енергоспоживання Україні є 
набагато вищими за показники інших країн. 
Для виробництва однакової продукції ми ви-
трачаємо до трьох разів більше енергії, ніж в 
Європі. Наприклад, на 1 м2 скла та на 1 тонну 
цукру в Україні енергетичні витрати переви-
щують відповідні показники країн ЄС у 1,5-2 
рази. Частка енергії у вартості товарів сягає 
60%, у той час як в розвинених країнах вона 
не перевищує 20-40%. Україна є шостою кра-
їною серед найбільших споживачів газу у сві-
ті і споживає газу більше, ніж Польща, Чехія, 
Угорщина та Словаччина разом узяті. Через 
неефективне споживання ми мусимо сплачу-
вати більше майже за всі товари та послуги, 
а наші підприємства втрачають конкурент-
ноздатність через зависоку собівартість ви-
робництва.

Понад 40% газу, що споживається Укра-
їною, а це 29,6 млрд. кубометрів, спожива-
ється комунально-побутовим сектором, в 
основному для опалення, на що тільки під-
приємства житлово-комунального госпо-
дарства витрачають 11-14 млрд. кубометрів 
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газу щороку. Такі обсяги споживання при-
родного газу пояснюються тим, що основним 
паливом для ТЕЦ є природний газ (76—80%).

Саме в житлово-комунальному госпо-
дарстві рівень неефективності та енергов-
трат найбільший. Це пов’язано з застарілими 
системами опалення, з тим, що технології бу-
дівництва які були застосовані в 70-90 роках 
не передбачали теплозахист, оскільки на той 
час енергія була доступною та дешевою, а 
також з неусвідомленим ставленням жителів 
до енергоспоживання. З іншого боку це від-
криває, широкі можливості для енергозбе-
реження тобто, можна зменшувати рахунки 
за електроенергію та опалення без втрати 
комфорту.

Зазвичай функцію контролю за енер-
гетичними системами будинків викону-
ють житлово-експлуатаційні підприєм-
ства, але досвід показує неефективність 
подібної системи управління, а результатом 
є занедбаний стан більшої частини житлових 
будинків. На жаль, в умовах нашої держави 
набагато краще працює принцип: “Хочеш зро-
бити щось добре — зроби це сам”. Перспек-
тивним напрямком в управлінні житловим 
господарством є ОСББ (Об’єднання співвлас-
ників багатоквартирних будинків). Хоча на-
разі законодавчо-правова база ще містить 
багато недоліків, що ускладюють функціону-
вання ОСББ, проте ця галузь швидко розви-
вається і є одним з пріоритетних напрямків 
розвитку України, тому законодавство та 
інші можливості для ОСББ активно покращу-
ються, над цим працюють як державні так і 
громадські організації і чим далі тим більше 
питань, що виникли в новій галузі управління 
ЖКХ вирішуються та будуть вирішені в най-
ближчому майбутньому.

Новий підхід до організації життєді-
яльності будинку, застосований в ОСББ, 
дозволяє мешканцям отримати набір інстру-
ментів для самоврядування, сприяє більш 

усвідомленому споживанню ресурсів, а та-
кож дає можливість мешканцям стежити 
за добробутом будинку і проводити необ-
хідну модернізацію. ОСББ має всі необхідні 
інструменти для впровадження  заходів, що 
зменшують марні тепловтрати та збільшують 
комфорт проживання.

У наш час за умов постійного підвищення 
цін на енергоносіїб необхідним стає скоро-
чення пустих втрат та раціональне спожи-
вання енергії, іншими словами — енергое-
фективність. Житлово-комунальний сектор 
має найвищий потенціал енергозбережен-
ня: більшість будинків мають дуже високий 
рівень тепловтрат. Приблизно 30% енергії  
втрачається через віконні стики, не утеплені 
стіни, під’їзд, дах, підвал та застарілу систему 
опалення. Інвестування в енергозберігаю-
чі заходи може забезпечити не тільки сут-
тєве зниження витрат на електроенергію та 
тепло, що стане особливо актуально, коли 
ціни на енергію зростуть ще в кілька разів,  а 
й гарантований тепловий комфорт взимку та 
влітку та підвищення собівартості житлової 
площі. Окрім того енергоефективність при-
зводить до зменшення викидів СО2 від ви-
робництва енергії, що забруднюють повітря, 
та робить Україну незалежною від імпортерів 
енергоресурсів.
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Тариф на теплову енергію, послуги з цен-
тралізованого опалення та постачання га-
рячої води складається з витрат на виробни-
цтво, транспортування, постачання теплової 
енергії, надання послуг, плановогоприбутку 
та ПДВ. Найбільшу частку складають витрати 
на паливо - природний газ - вона сягає 60-
70%. Для забезпечення своїх потреб, Україна 
імпортує приблизно 70% газу. Ціна на при-
родний газ невплинно зростає в середньому 
раз на квартал: за останні 5 років ціна зросла 
на 550%. 

Ціна російського природного газу, що ім-
портується до України, в першому кварталі 
2011 року зросла до 264 дол за 1 тис куб м 
у порівнянні з 252 дол за 1 тис куб м в чет-
вертому кварталі 2010 року. У другому квар-
талі цього року вартість газу зросла до 297 
дол за 1 тис куб м. ) У третьому кварталі 2011 
року ціна на російське блакитне паливо для 
України зросла більше, ніж було заплановано 
— до 354 доларів за тисячу кубометрів. У чет-
вертому кварталі, як прогнозує міністерство, 
за тисячу кубометрів блакитного палива з Ро-
сії “Нафтогазу” доведеться платити близько 
400 доларів.При цьому, ціна на газ — тариф, 
що сплачують домогосподарства є значно 
меншою від ціни, за якою Україна його купує. 
Цю різницю доплачує країна з держбюджету.

Що далі то важче державі стримувати по-
дорожчання тарифів для споживачів: якщо 
минулого року, у відповідності до вимог Ме-
морандуму із Міжнародним валютним фон-
дом, державний тариф для споживачів було 

підвищено символічно, то найближчим ча-
сом реальний стрибок тарифів неминучий, 
бо Валютний фонд продовжує вимагати під-
вищення цін на газ до рівня європейських. 
Найбільше це торкнеться цін на газ для насе-
лення через найбільшу різницю між ціною на 
імпортний газ і тарифами, що сплачує насе-
лення. Через цю різницю Теплокоммуненер-
го не може зібрати достатньо коштів за тепло 
щоб повернути їх “Нафтогазу” за спожитий 
газ. Прогноз росту цін на наступні 10 років 

Динаміка цін.
Тарифи на енергію

“..Зростання цін (тарифів) на житло, воду, 
електроенергію, газ та інші види палива на 9,8% 

насамперед зумовлено підвищенням тарифів 
на електроенергію на 22,9%. Крім того, плата 

за квартиру збільшилася на 14,7%, гарячу воду, 
опалення – на 13,8%, водопостачання – на 11,4%, 

каналізацію – на 10,8%...”  

Держкомстат України

Динаміка цін на газ
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складає в середньому 400%, а для населення 
— 1000% (відповідно до даних USAID). Необ-
хідно також зазначити, що борг України ро-
сійському Газпрому зростає, що в свою чергу 
призводить до політичної залежності. Тобто, 
Україна вимушена приймати всі невигідні 
контрактні умови, що в майбутньому тільки 
збільшить залежність.

Отже, ріст ціни на імпортований газ, збіль-
шення бюджетного дефіциту і тиск Міжна-
рождного валютного фонду призведуть до 
того, що тарифи на теплову енергію для до-
могосподарств стрімко зростатимуть. Тому 
необхідно розглянути можливі заходи для 
зменшення кількості необхідного для ком-
фортного життя тепла.

споживає вдвічі, а то і втричі більше енергії 
ніж середньостатистичний європейський в 
аналогічних кліматичних умовах. Тепловтра-
ти на рівні біля 40% спостерігаються у бага-
тьох будинках через поганий технічний стан: 
погана ізоляція стін, даху, підлоги, не утепле-
на систему труб, старі розбиті вікна в під-
їзді — все це та інше призводить до втрати 
близько 40% тепла. Найгірші справи з бага-
топоверхівками зі збірного залізобетону, де 
рівень тепловтрат сягає 2 Вт/м2 Не дивно, що 
мешканці таких будинків мерзнуть взимку і 
скаржаться на постійну сирість. Для порів-
няння: в нових цегляних будинках коефіцієнт 
теплопровідності стін складає 0,8-0,9 Вт/м2. У 
сучасних будинках з утепленими зовнішніми 
фасадами цей показник складає 0,13-0,35 Вт/
м2. Будинки з керамзитобетону мають тепло-
провідність стін на рівні 0,6-0,94 Вт/м2.

Знизити до нуля тепловтрати будинку 
Теплові втрати і 

енергоефективність. 
Шляхи до зменшення 
рахунків і підвищення 

комфорту
Якщо не прийняти необхідних заходів, 

рахунки за енергію складуть  серйозний від-
соток витрат домогосподарства. Єдиним 
шляхом до зменшення рахунків є більш 
ефективне споживання теплової енергії. На-
разі Україна втрачає близько 35% енергії че-
рез застарілі інженері системи та неощадне 
ставлення населення до енергоспоживання. 
При впровадженні енергозберізаючих захо-
дів можна зменшити енерговикористання на 
30-50%  і збільшити тепловий комфорт.

Більшість багатоповерхових будинків 
України збудовано в 1970-1990 роках з одно-
шарових бетонних панелей. Термічний опір 
цих будинків дуже малий, отже мешканці 
мають споживати більше енергії для обігрі-
ву, і часто мерзнуть взимку, коли опалення 
недостатнє. Типовий український будинок 

Тепловтрати:
1. Через дах
2. Через стіни
3. Через підвальні приміщення
4. Через вікна
5. Через систему вентиляції
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практично неможливо, але покращити те-
плові характеристики приміщень, зменши-
ти вихід тепла на вулицю і збільшити тем-
пературний комфорт не тільки можливо, а 
вкрай необхідно, особливо за умов стрімко-
го росту тарифів.

Заходи, що призводять до зменшення те-
пловтрат, збільшення теплового комфорту 
та правильного і ефективного функціону-
вання систем будинку називаються енер-
гоефективними. Кожен такий захід в тій чи 
іншій мірі зменшує марні втрати енергії.

Енергоефективність досягається за ра-
хунок різноманітних заходів, серед яких: 
утеплення стін, підвалу, покриття і перекрит-
тя будинку, утеплення/заміни вікон, уте-
плення/заміни вхідних дверей до будинку/
квартир, переобладнання вентиляційної 
системи, оптимізації системи централізова-
ного опалення та багато інших. Всі ці заходи 
можна об’єднати за допомогою терміну тер-
момодернізація будинку. Результатом тер-
момодернізації для мешканців будинку мо-
жуть бути не тільки більш комфортні умови 
проживання, але й ціла низка додаткових 
переваг, таких як зниження плати за кому-
нальні послуги, підвищення вартості квар-
тир на ринку вторинного житла, поліпшення 
зовнішнього вигляду будинку, продовжен-
ня терміну експлуатації будинку.
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Ефективне управління
проектом

Забезпечення енергією є визначаль-
ним для ресурсно збалансованого, 
соціально гармонійного існуван-
ня та життєвого розвитку госпо-

дарств. Енергетика та енергоефектив-
ність є однією з найрізноманітніших галу-
зей за своїм технічним і соціокультурним 
наповненням.

Енергетичний менеджмент це сукупність 
знань, принципів, засобів та форм управлін-
ня енергозбереженням з метою зниження 
витрат енергетичних ресурсів, підвищен-
ня ефективності енерговикористання. Енер-
гоменеджмент, спрямований на постійне 
вдосконалення енергоспоживання, зменшен-
ня викидів теплоти та енергоресурсів (в т. ч. 
води), використання альтернативних дже-
рел енергії.

Одним з найваж ливіших принципів 
енергоменеджменту, як соціально-управлін-
ської галузі, є мережевість. Нинішня епо-
ха характеризується зростанням значення 
динамічних мереж, члени яких об’єднуються 
навколо спільних цілей та створюють інфор-
маційну мережу, що постійно відображає 
роботу над цими цілями. В таких мережах 
учасники різних рівнів обмінюються досві-
дом, інформацією про облік та обіг ресурсів, 
обговорюють та відслідковують виконання 

проектів тощо. Функціонування ОСББ в умо-
вах мережі є більш ефективним та несе біль-
ше можливостей у порівнянні з ОСББ, що діє 
окремо. При об’єднанні з іншими ОСББ в ме-
режу зі стандртизованими формами обігу ін-
формації мешканцям будинків відкриваються 
додаткові можливості для досягнення спіль-
них інтересів. 

Господарська діяльність, така, як ремонт 
будинку і тепломереж, утеплення, заміна вікон 
та усунення інших недоліків, вимагають не-
малих фінансових витрат. ОСББ має роками 
збирати з співмешканців внески на майбут-
ній ремонт, або намагатися взяти кредит, 
що теж є нелегкою задачею для одного ОСББ, 
оскільки воно не може надати банку достатніх 
гарантій і не має власності щоб дати її під за-
ставу. Проте, ці та інші проблеми можуть бути 
вирішені, якщо ОСББ об’єднуються в широку 
мережу, в якій відображаються схожі потреби 
окремих господарств, що можуть бути задо-
волені в ході спільної діяльності. Також така 
широка мережа дозволяє відображати мож-
ливості та досвід інших ОСББ в досяненні ці-
лей енергоменеджменту.

В практичній діяльності, для полегшен-
ня та більш ефективного досягнення спіль-
них цілей, ОСББ можуть об’єднуватись в тим-
часові кластери широкої мережі — асоціації 
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ОСББ, саме для співпраці у реалізації проек-
тів. Не обов’язково створювати формальну 
юридичну особу для цього, достатньо укласти 
договір між ОСББ про співпрацю над тим чи 
іншим проектом.

Ось деякі переваги, що можуть бути ви-
користані при об’єднанні в асоціацію кількох 
ОСББ:

•  Створення спільного рахунку асоціації, 
для акумулювання на ньому засобів для про-
ведення робіт з енергоефективності почер-
гово в кожному будинку. За такою схемою ви-
ходить, що сусіди ніби беруть безпроцентний 
кредит один в одного.

•  Закупка матеріалів та обладнання у ви-
робників по оптовим цінам, одразу для всіх 
членів асоціації.

•  Наймання “спільних” робочих в штат для 
виконання робіт у всіх будинках асоціації. В 
умовах об’єднаних ОСББ робота для цих ро-
бочих буде постійна і її вартість буде нижчою.

•  Збільшення гарантій по платежам для 
кредитів та лізингових схем придбання устат-
кування. 

Лізинг — форма комерційних розрахунків 
поетапно, після отримання обладнання — є 
перспективним напрямком в енергоефектив-
ності для ОСББ. Гарантії — стабільність грошо-
вих надходжень, яка у випадку асоціації ОСББ 

оцінюється достатньо виксоко в порівнянні з 
одним будинком. 

•  Пошук майстрів та волонтерів для вико-
нання простих робіт серед сусідів, що призво-
дить до значної економії коштів.

ОСББ може стати частиною мережевого 
світу і користатись цими та іншими перевага-
ми.

Д ля того,  аби зрозуміти його міс-
це, зверніть увагу на схему 0.

Між ОСББ та світом-мережею є поняття «су-
сідства», що характеризує спільність людей, 
які пов’язані між собою географічним ланд-
шафтом, спільними ресурсами, культурною 
ідентифікацією тощо. Культурне сусідство, або 
формальне (за мікрорайонами, місцинами, 
районами, кварталами тощо) також є важли-
вим при пошукові комунікацій з тими від кого 
може залежати ефективне виконання тих чи 
інших енергоефективних проектів в межах 
ОСББ – майстрами, волонтерами, допоміж-
ними ресурсами тощо. Сусідство отже є по-
няттям, що базується на спільних цілях людей, 
і  може стати корисним саме при вирішенні 
предметних задач.

Водночас, стандартизуючи та розповсю-
джуючи по мережі  інформацію про виконані 
проекти, а також про потреби та заплановані 
проекти, ОСББ мають можливість об’єднувати 

Енергомережа

Схема  0
ОСББ як елемент енергомережі

Країна-
мережа

Місто-
мережа

Мережа
голів
ОСББ

Світ-мережа
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зусилля на ще ширшому рівні — в межах об-
ластей та цілої країни, для обміну досвідом 
та формування масового попиту на устатку-
вання та різні послуги. Водночас, широка ін-
формаційна мережа українських ОСББ зможе 
бути ефективна і для вирішень актуальних 
проблем одразу кількох локальних об’єднань 
ОСББ.  

О т же,  керівництво ОСББ,  зокрема 
в енергоменеджменті, полягає не лише в 
управлінні та обліку ресурсів, а й в ство-
ренні взаємовигідних відносин між сусідні-
ми ОСББ, обміну даними в мережі численних 
ОСББ для ефективної співпраці з впроваджен-
ня енергоефективних змін, обміну досвідом та 
розповсюдження інформації щодо результа-
тів роботи, якості виконавців, схем виконання 
робіт, матеріалів. 

ня та навиків. Відповідно до теорії «Спіральної 
динаміки» реалізація проекту з енергоефек-
тивності вимагає роботи за трьома основни-
ми напрямками: 

“жовтий”: керування ОСББ та співкоор-
динація роботи асоціацій ОСББ

“зелений”: зв’язки з громадськістю та спів-
мешканцями

“синій”: предметні, стандартизовані ро-
боти в рамках окремих технічних задач 

Відповідно до цього, однією з функцій 
керівника є залучення різних компетентних 
мотивованих людей з ОСББ чи з мережі ОСББ 
для роботи за різними напрямками в міру об-
сягу та характеру завдань.

Як показує практичний досвід різних тео-
рій менеджменту, задачі вирішуються найе-
фективніше в умовах роботи над ними різних 
людей, застосування різних моделей мислен-

Структура 
реалізації проектів з
 енергоефективності

Схема 1 Задачі - напрямки 
керування проектом в мережі 

ОСББ

Обмін інформацією 
з цільовими аудиторіями:

сусідствами, 
домогосподарствами, 

окремими мешканцями

Адміністрування
енергозберігаючих задач

ОСББ: постановка завдань, 
облік ресурсів та резервів,

звітність, налагодження
зв’язків з громадскістю та 

виконавцями

Технічна комунікація,
форумлювання та постановка 

технічних завдань

На схемі 1 представлені три задачі-напрям-
ки керування проектом в мережі ОСББ.
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ляють зекономити частину коштів, необхід-
них для впровадження проектів.

Безумовно, ОСББ буде залучати ко-
мерційних виконавців, а тому на керівника 
ОСББ покладається завдання скласти базу 
даних потенційних виконавців робіт з енер-
гоефективності. Після цього така інформа-
ція може бути поширена у мережу ОСББ задля 
порівняння найманих виконавців, співвідне-
сення ефективності, часу виконання та затрат 
на виконання.

Схема 2 Рольова структура
енергоменеджменту

Актив
ОСББ

Керівник
ОСББ

Інженер

Місцево-технологічні задачі

Схема 2 демонструє типові функціональ-
ні ролі, які відповідають зазначеним аспек-
там керування. Як правило весь спектр ро-
лей потребуватиме пошуку компетентних 
виконавців серед співмешканців ОСББ чи су-
сідств.   

Задачі керування проектами з енергоз-
береження

«Синій» напрямок дій — це предметні дії в 
рамках робіт з енергоефективності — ремонт, 
заміна, облік, налаштування, перевезення, 
монтаж енергозберігаючих приладів та кон-
струкцій або технічна допомога при вико-
нанні інших задач енергоменеджменту. Такі    
предметні роботи як правило виконуються 
спеціалістами, водночас багато технічних 
дій можна виконувати не маючи спеціаль-
ної підготовки, проте пройшовши підготовку 
та ознайомлення з навиком під керівни-
цтвом майстра. Приміром це може стосува-
тись заміни клапанів в кранах, ущільнення 
віконних конструкцій без їх заміни, утеплен-
ня коридорів, допомоги при ремонті підвалу, 
даху тощо. Деякі дії можна покласти на ком-
петентних волонтерів. Такі способи дозво-

- Робота з енергетичним
обладнанням

- Контроль 
енергоспоживання

- Зв’язок з профільними
спеціалістами та 

майстрами

Схема 3 Місцево-технологічні
задачі енергоменеджменту
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нарами з енергоефективної діяльності, кре-
ативним складанням інформаційних лис-
тівок, залученням до спільних електронних 
діалогових засобів (групові чати, google docs, 
групи в соціальних мережах, електронна пош-
та) тощо.

Досвід успішних ОСББ показує ефектив-
ність комунікації домогосподарств в середо-
вищі власного сайту ОСББ, на якому відобра-
жається актуальна інформація, існує форум 
для обговорень тощо.

Функції енергоменеджменту полягають як 
у роботі безпосередньо з домогосподарства-
ми в ОСББ і з сусідами-ОСББ, так і в форму-
ванні широкої бази даних енергоефективних 
проектів та можливостей для ОСББ по всій 
Україні. Місцево-мережевий напрямок озна-
чає широке керування проектом, яке зазви-
чай реалізує керівник ОСББ 

Ефективний енергоменеджер, функції 
якого бере на себе голова ОСББ, мусить бути 
обізнаним в запитах, резервах будинку, інф-
раструктурному сусідстві та мережі ОСББ в 

Звітність, інформування та обговорення з 
домогосподарствами щодо ходу енергоефек-
тивних впроваджень є елементами «зелено-
го» напрямку енергоефективних дій – зв’язків 
з домогосподарствами(Схема 4).

Створення добросусідської атмосфери 
в ОСББ, залучення волонтерів з числа меш-
канців, піднесення принципу суспільної ви-
годи над принципом суспільного контролю 
(останній домінує у зв’язках з громадськістю 
з боку нинішніх ЖЕК-ів), налагодження безпе-
решкодного надходження громадських за-
питів до мережі керівництва ОСББ складає 
суть зв’язку ОСББ з громадськістю, представ-
леною домогосподарствами.

Задача керівника — забезпечити актив 
ОСББ постійною можливісттю контактувати з 
приводу задач та проблем ОСББ та з іншими 
ОСББ, що співпрацюють над проектом.

Такий зв’язок реалізується активом ОСББ: 
на загальних зборах, шляхом проведен-
ня спільних розважальних заходів на свя-
та, створенням місця, де домогосподарства 
можуть залишати свої запити, покварти-
ними обходами та обміном контактами з 
домогосподарствами, суботниками-семі-

Ефективна робота 
активу ОСББ:

- організація зворотнього зв’язку зі 
співмешканцями;

-запровадження різноманітних форм 
комунікаціії в ОСББ та сусідствах;

- представлення моделей 
ефективного розвитку ОСББ

Схема 4 Місцево-комунікативні 
задачі енергоменеджменту

Місцево-комунікативні задачі

Місцево-мережеві задачі
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енергоефективних дій та впроваджень.
Хід виконання таких робіт слід представля-

ти мешканцям ОСББ у максимально повному 
і структурованому вигляді з порівняльними 
таблицями. Така звітність забезпечуватиме 
довіру та поінформованість з боку домогос-
подарств, що, як показує практичний досвід 
соціальних технологій опосередковано до-
доає мотивації до енергоефективних впрова-
джень.

цілому, а також бути здатним представити ці 
запити і резерви на всіх рівнях енергомережі.

Чим більше даних про виконавців та акти 
виконання (освоєні резерви) та потреби буде 
у загальній стандартизованій базі, тим легше 
буде співвіднести потреби та можливості кон-
кретного ОСББ з загальним досвідом енерго-
ефективних дій в мережі ОСББ та розробити 
ряд пропозицій щодо оптимальної моделі 

Окрім того, наявність бази даних вико-
навців та стандартних моделей виконання 
робіт з розписом по всіх напрямках забез-
печить постійну можливість мати очікуваний 
результат на очікуваному місці – теплоізоля-
цію на «холодній» стіні, відремонтований кран 
чи належно поміняні труби в межах сусідства, 
теплотраси тощо.

Ключовою ланкою між цілою мережею 

Схема 5 Місцево-мережеві 
задачі енергоменеджменту

- Створення та вибір моделей
енергоефективного розвитку ОСББ;

- Аналіз пропозицій комерційних 
виконавців;

- Пошук доступних ресурсів;
- Контроль та аналіз виконаних робіт;

-Представлення результатів робіт 
за допомогою стандартних форм 

комунікації;
- Залучення до управління окремими  
задачами компетентних виконавців

з середовища ОСББ та сусідств

ОСББ та окремими ОСББ стають саме сусід-
ства - цільові об’єднання ОСББ пов’язаних між 
собою територіально та інфраструктурно. Такі 
цільові об’єднання можуть ефективніше вико-
ристовувати спільні ресурси, наймати спіль-
них виконавців, освоювати спільні резерви 
енергоефективності. Робота над проектом в 
межах не тільки свого ОСББ а і інших сусідів 
дає додаткові можливості і належить до місце-
во-мережевих задач.
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Менеджер енергоефективних впрова-
джень мусить мати чітку картину того, як 
буде забезпечене досконале виконання:

•  предметних робіт;
•  робіт із зв’язків з громадськістю;
•  робіт з керування ресурсами та            

інформацією.
При цьому, цілком можливо, що певні 

люди або способи взаємодій з людьми та 
структурами будуть часто повторюватись 
у контексті вирішення задач зв’язків з гро-
мадськістю та місцевих технічних задач. І 
це добре, оскільки таким чином, керівник 
ОСББ не тягтиме вантаж відповідальності 
«за все», а розподілятиме його на ефектив-
ну, з точки зору збалансованого менедж-
менту, команду співвиконавців.

Таким чином, підсумовуючи викладене, 
для досягнення  максимальної ефектив-
ності енергоменеджменту керівник окре-
мого ОСББ діє на основі таких методів:

•  Об’єднує якнайбільше сусідніх ОСББ 
для спільної роботи над підвищенням 
енергоефективності;

•  Організовує площу для звязку — до-
шку оголошень чи сайт. Збирає та струк-
турує інформацію про наявність потреб в 
підвищенні теплового комфорту та резер-
ви домогосподарств;

•  Представляє інформацію про потре-
би та резерви в доступному вигляді для 
мережі керівників ОСББ, для сусідств-
ОСББ та в межах свого ОСББ; 

•  Збирає та структурує інформацію про 
реалізовані та заплановані моделі вико-
нання енергоефективних робіт з описом 
виконавців, вартості виконання, термінів 
окупності проектів тощо;

•  Організовує спільний рахунок, визна-
чає розмір внеску, домовляється  з сусіда-
ми про спільних робітників і самі роботи;

•  Шукає способи залучення домогоспо-
дарств та окремих персоналій до процесу 
енергоменеджменту та енергоефективних 
впроваджень;

•  Організовує технічний процес — отри-
мання необхідної документації, вибір підряд-
ників, технологій та і інше;

•  Максимально включається в хід робіт з 
енергоефективності в міру власних компетен-
цій;

•  Представляє всі поточні результати в ме-
режу ОСББ для обміну досвідом.

Висновки
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Наведення ладу в будь-якому госпо-
дарстві починається з виявлення 
проблемних місць та визначення прі-
оритетів щодо їх вирішення. Прове-

дення загальних зборів мешканців будинку 
— це можливість ОСББ вирішувати питання, 
пов’язані із плануванням стратегічної та так-
тичної діяльності об’єднання, встановлювати 
пріоритети розвитку об’єднання. Відповід-
но до рішення та задекларованих пріорите-
тів загальними зборами планується річний 
кошторис об’єднання та перелік робіт.

Стримуючим фактором до впроваджен-
ня позитивних змін є відсутність згоди 
співмешканців. Зазвичай це повязано з не-
проінформованістю щодо цілей та вигод про-
ведення заходів з енергоефективності. Тому 
необхідно постійно проводити роз’яснення 

щодо можливих засобів підвищення комфор-
ту: починаючи від найпростіших і дешевих і 
закінчуючи  більш ресурсоємними.

Перспективним для оперативного дове-
дення інформації до мешканців будинку, та 
обміну інформацією між мешканцями будин-
ку, є використання Інтернету.

Як показав досвід багатьох успішних ОСББ, 
власний сайт – зручний засіб для обговорень 

Алгоритм 
реалізації проекту 
з енергоефективності

Збір мешканців
Виявлення та 
обговорення 

основних 
проблем

Підготовка1

Вибір
джерел

фінансування
2 Збір мешканців

та вибір
джерел

фінансування

Роз’яснювальна 
робота зі 

співмешканцями
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Відповідно до цього необхідно скласти план 
дій на перше півріччя у відповідності до трьох 
основних напрямків, наведених в розділі 
“Ефективне управління проектом”, та обрати 
відповідальних осіб.

У відповідності до обраних видів робіт, 
обирається прийнятна модель фінансу-
вання. За більш детальною інформаці-
єю про різні моделі фінансування звертай-
тесь до розділу «Фінансування». Далі слідує 
необхідна організаційна робота з залучен-
ня фінансів, як-то: пошук інших зацікавлених 
ОСББ для створення спільного фонду, обгово-
рення і прийняття рішення на загальних збо-
рах щодо розміру внеску на енергоефектив-
ність, створення окремого рахунку, робота по 
залученню додаткових коштів та ін.

Паралельно до вирішення питань фінансу-

ним якщо не будуть зроблені першочергові 
роботи.

Крім того, дуже  важливим є визна-
чення загальнообов’язкового внеску на ви-
конання робіт з підвищення енергоефектив-
ності та теплового комфорту. Як вже було 
описано в розділі “Ефективне управління 
проектом”, найкращі та найшвидші резуль-
тати отримуються, коли в проекті задіяно 

Визначення 
першочергових

робіт 

Аналіз 
коштів, що 

витрачаються
на оплату

комунальних
послуг

Визначення 
основних 

напрямків 
діяльності 

на І півріччя

Визначення
алгоритму
поверненя

коштів

Укладення
необхідних
договорів

з мешканцями
квартир

та прийняття рішень.
На етапі підготовки також необхід-

но узгодити першочергові роботи, що забез-
печують безпечне функціонування будинку 
(подробиці в розділі Технології). Виконання 
більш грунтовних робіт, таких як утеплення 
зовнішніх стін, встановлення регуляторів тем-
ператури на батареї та інше не буде ефектив-

кілька зацікавлених ОСББ, що спільними зу-
силлями збирають кошти та наймають робіт-
ників для виконання робіт.

Отже, з самого початку необхідно провес-
ти загальні збори, провести аналіз витрат на 
енергію та пояснити необхідність виконання 
робіт. Наступним кроком є узгодження цільо-
вих внесків та визначення пріоритетних робіт. 
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Виконання
першочергових

робіт
Енергоаудит

Проведення
робіт з

енергозбереження
3

вання має проводитись робота з визначення 
і подальшої реалізації технологічних завдань.

Перше, що необхідно зробити – провес-
ти роботи першочергового впровадження, 
такі як: теплова ізоляція трубопроводів та ар-
матури системи опалення, встановлення там-
буру на дверях підїзду, ущільнення дверних 
і віконних стиків, встановлення детекторів 
руху на освітлення місць загального користу-
вання. Це відносно малозатратні роботи, що 
не потребують дозволів та іншої документації.

Більш грунтовні роботи, такі як наприклад 
утеплення фасаду потребують проведення 
детального технічного обстеження будин-
ку — енергоаудиту, результатом якого є 
отримання енергетичного паспорту будин-
ку з розробленими рекомендаціями щодо 
вирішення проблем та підвищення теплово-
го комфорту.

Для початку робіт необхідно провести збір 
вихідних даних та документів:

•  Енергетичний аудит будинку;
•  Технічна експертна оцінка (ТЕО)
•  Технічні умови на проектування;
•  Акт обстеження об‘єкту реконструкції;
•  Завдання на проектування; 
•  Архітектурно-планувальне завдання;
•  Дозвіл на реконструкцію будинку;
•  Паспорт будівлі;
•  Існуючий проект будівлі;

•  Висновки про результати обстеження 
будівельних конструкцій.

ТЕО виконує спеціалізована організація, 
яка має право на проведення енергетичного 
аудиту, або проектна організація. ТУ на про-
ектування отримують від органів державного 
пожежного нагляду, санітарно-епідеміоло-
гічної служби, інспекції з енергозбереження, 
архітектурного нагляду, охорони праці, те-
плопостачальної організації. Дозвіл на рекон-
струкцію будинку отримують від органів міс-
цевого самоврядування.

Найпростіший спосіб зібрати всі необ-
хідні документи – найняти компанію-під-
рядника, яка впроваджуватиме проект або 
його частину. Це може бути організація, що 
проводить енергоаудит, проектна або буді-
вельно-монтажна організація. Такі компанії 
зазвичай мають налагоджений механізм ро-
боти і можуть значно пришвидшити процес 
збору документів.

Протягом виконання проекту необхідно 
контролювати дотримання виконавцем ро-
біт відповідної технології. Особливо це сто-
сується пошарового зовнішнього утеплення, 
оскільки деякі організації економлять на тру-
доємному процесі накладання шарів, що при-
зводить до низької якості виконаної роботи.
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Збір мешканців
Визначення

та обговорення
плану робіт

Аналіз
пропозицій.

Вибір
підрядних 

організацій

Укладення
необхідних
договорів

з підрядними
організаціями

Технічний
нагляд 

за виконанням 
робіт
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Схеми фінансування 
проектів з 
енергоефективності

Банківський 
кредит

За договором
з енергосервісною

компанією

За договором
з компанією

постачальником
послуг

На грантових
умовах

За власні
кошти

співмешканців

Резервні фонди, 
спеціальні фонди, 

цільові збори на 
проведення 

конкретних робіт.

Енергосервісні 
компанії, 

що надають 
споживачам тепла та енергії 

фінансові рішення, 
можуть розгядатися 

як джерело 
часткового 

фінансування, що працює на 
експлуатаційному рівні.

Для отримання 
кредитних позик 

у банках потрібна застава, 
нею можуть бути активи, 

що знаходяться в загальній 
пайовій власності співвласників, 

нежитлові приміщення, 
кошти на банківському рахунку, 

майбутні платежі 
за житлово-комунальні послуги

Компанії з постачання тепла 
організують впровадження 

енергоефективних проектів 
у споживачів, забезпечуючи 

фінансування, технічні рішення, 
та контрактні відносини зі 

споживачами.

Участь об’єднання у 
грантовій програмі 

місцевої або регіональної 
адміністрації, направленої на 

капітальний ремонт або на 
окремі ремонтні роботи).

Фінансування інвестиційних потреб власни-
ками житла та спільних інвестиційних потреб, 
і зокрема заходів з енергоефективності, спів-
власниками багатоквартирни будинків, може 
здійснюватися на таких засадах
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При такому підході, коли ОСББ само-
стійно отримує кредит і здійснює його 
погашення,обирає компанію-підрядника, 
контролює хід і якість виконання робіт. Дже-
релом коштів на погашення кредиту й від-
сотків за ним є додаткові регулярні внески 
членів ОСББ та власників, які не є членами 

об’єднання. Внески, рішення про запрова-
дження і обов’язковість сплати яких прийняте 
загальними зборами ОСББ, є обов’язковими 
для всіх членів і можуть у разі несплати стягу-
ватися в судовому порядку так само, як і інші 
внески членів ОСББ чи платежі за житлово-
комунальні послуги. Для сплати таких вне-
сків власниками, що не є членами ОСББ, най-
краще укласти угоду про співпрацю та дії у 
спільних інтересах, яка передбачена части-
ною п’ятою статті 9 Закону України “Про 
об’єднання співвласників багатоквартирно-
го будинку.

При підході, коли ОСББ лише обирає ком-
панію-підрядника, готову виконати роботи за 
власний кошт з відстрочкою платежу, а кредит 
отримує і здійснює його погашення вже сама 
компанія-підрядник. Задача ОСББ – контр-
олювати хід і якість виконання робіт та своє-
часно розраховуватися з компанією.

Для ОСББ джерелом коштів на оплату ви-
конаних компанією-підрядником робіт є до-
даткові регулярні внески членів ОСББ та влас-
ників, які не є членами об’єднання.

В ситуації коли компанія-підрядник не про-
сто виконує роботи на будинку, але й стає 
виконавцем послуги з централізованого опа-
лення в будинку (тому надалі називатимемо її 
енергосервісною компанією, або ЕСКО). Опла-
та за послугу здійснюється за встановленими 
нормами і тарифами виходячи з опалювальної 
площі. Компанія, взявши кредит, проводить 
енергоощадні заходи, зменшує енергоспожи-
вання, і за рахунок досягнутої економії має 
можливість здійснити погашення кредиту.

Питання фінансування ремонту стоїть 
гостро майже для кожного ОСББ. В за-
лежності від стану будинку та необхід-
них робіт, можна обрати одну або де-

кілька придатних моделей залучення коштів. 
Процес залучення коштів є різносторон-

нім та зазвичай займає найбільше часу в по-
рівнянні з іншими роботами, необхідними для 
організації ремонту. Тому рекомендується 
почати займатись даним напрямком якомога 
раніше, а також призначити для цього окрему 
відповідальну особу.

Виконавець
робіт

Постачальник
обладнання

Банківський кредит

Банківські
кредити
можуть

брати

ОСББ
як

юридична
особа

Компанія-
постачальник
комунальних
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Схема кредитних взаємовідносин
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заощадження ЕСКООСББ

ЕСКО може виконувати роботи на базі 
перфоманс-контрактів (фінансування робіт 
за власні кошти та повернення коштів за ра-
хунок економії комунальних виплат замов-
ника) або на основі звичайних договорів 
підряду (проект фінансує ОСББ). Дана схема 
передбачає наявність безпосередніх до-
говірних відносин між енергосервісною 
компанією та кожним окремим власником 
житлової площі. За умовами перфоманс-
контракту ЕСКО здійснює для спожива-
ча за власний рахунок певний комплекс 
енергозберігаючих заходів (обов’язковим 
є встановлення приладів обліку спожи-
вання енергоресурсів), після чого замовних 
здійснює повернення коштів ЕСКО. За до-
мовленісттю ЕСКО може виконувати не лише 
енергозберігаючі заходи, але й здійснюва-
ти сервісне обслуговування та проводи-
ти систематичний моніторинг внутрішньо-
будинкових систем теплопостачання.

За цією схемою ЕСКО виконує в будинку 
енергозберігаючі заходи і стає виконавцем 
послуги з централізованого опалення, тобто, 
співмешканці починають сплачувати абонп-
лату за енергію по рахунках ЕСКО. При цьому, 
ЕСКО майже не змінює тариф за послуги, або 
зменшує його на кілька відсотків в порівнянні 
з попереднім виконавцем. В решті решт, ЕСКО 
отримує внески  домогосподарств відповідно 
до встановленої абонплати, а розраховується 
з обленерго відповідно до показників при-
ладів обліку. За цією схемою прибуток ЕСКО 
тим більший, чим менше енергії споживає 
будинок, що гарантує якість виконання ро-
біт з енергоефективності та високий відсо-
ток економії. Замовник (домогосподарство) 
отримує модернізований будинок, висо-
кий рівень теплового комфорту, збільше-
ну вартість житлової площі та встановлену 
абонплату, що є меншою від попередніх ви-
трат на енергію на кілька відсотків і є застра-
хованою від постійного підвищення цін на 
енергію.

Фінансування за договором 
з енергосервісною 

компанією
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Фінансування 
на грантових умовах

чай фонди вимагають співфінансування, тобто 
ОСББ має задіяти власні кошти на реалізацію 
проекту.

Перевагою такого виду фінансуван-
ня є можливість отримати основну суму 
на безповоротній основі, без наступних 
зобов’язань. Недоліками є: необхідність по-
шуку фондів і відповідних конкурсів, шанс не 
виграти конкурс.

Кошти, надані безповоротно благодій-
ними фондами, або від участі об’єднання у 
грантовій програмі місцевої або регіональної 
адміністрації, направленої на капітальний ре-
монт або на окремі ремонтні роботи. Євро-
пейські фонди, що займаються екологічними 
питаннями, питаннями альтернативної енер-
гетики чи розвитком громадянського сус-
пільства, періодично відкривають конкурс на 
грантове фінансування найкращих проектів 
в тій чи іншій галузі. Прийняти участь у кон-
курсі можуть юридичні особи, що розробили 
проект, цілі якого відповідають цілям фонду, 
наприклад зменшення використання енергії, 
зменшення викидів СО2, залучення громади 
до спільної роботи та ін. В випадку, якщо такий 
конкурс відкрито, юридична особа - в нашому 
випадку ОСББ - оформлює заявку, в якій опи-
сує деталі проекту: цілі, очікувані результати, 
задачі, технічні, організаційні та фінансові по-
треби. В кінці конкурсу фонд обирає найкращі 
проекти, які отримують грант — безповорот-
не фінансування відповідно до заявок. Зазви-

Подає
звіт

Реалізує
проект з
енерго

збереження

Приймає 
участь

у грантовій
программі

Інвестує
проект з

енергозбереження

Ґранто
давецьОСББ

25



У випадку організації такої діяльності, го-
лова ОСББ виступає головним соціальним ме-
неджером, коло обов’язків якого охоплює все 
від постановки задачі і планування до реаліза-
ції, контролю і розподілу. 

У соціальних менеджерів ОСББ (орга-
нізаторів прибуткової соціальної роботи) 
з’являється потреба у вивченні специфіки со-
ціального бізнесу і соціального менеджменту.  
Щоб впоратися зі своєю роллю, соціальному 
менеджеру необхідні знання відповідних при-
йомів, котрі допоможуть йому в організації 
фінансування і діяльності. 

Відповідно до роз’яснення міністерства ре-
гіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального сектору «Про оподоткування 
інших доходів ОСББ», ОСББ є неприбутковою 
організацією, але може отримувати прибу-

ток за умови використання його виключно 
на утримання будинку, та за умови сплати по-
датку на прибуток (з вирахуванням витрат). 
Таким чином, «соціальна» підприємницька 
діяльність, яку може організувати ОСББ, буде 
напрямлена на отримання додаткового при-
бутку з метою, наприклад, поліпшення стану 
будинку, підвищення енергоефективності, 
зменшення тепловтрат та підвищення благо-
получчя співмешканців.

Планування

В умовах ринкової економіки роль терито-
ріальної громади суттєво змінилася. 

Економіка залежить від попиту спожива-
чів, в силу вступають закони ринку, а це озна-
чає, що і місцеві органи самоврядування мо-
жуть реагувати на попит, надаючи відповідні 
послуги та отримуючи за це прибуток. 

Територіальна громада, діючи як єдиний 
господарський бізнес-комплекс, де у кожного 
є своя індивідуальна роль і засоби, має мож-
ливість організувати соціально-підприєм-
ницьку діяльність з метою залучення додатко-
вих коштів на потреби громади.

Соціальне підприємництво спрямоване не 
на отримання вільного прибутку, а на іннова-
тивну, суттєву та позитивну зміну у суспільстві 
та в самій громаді.

Що таке
«Соціальний менеджмент»?.

Додатковий прибуток ОСББ. 
Соціальний менеджмент
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чих гуртків. Влаштування рекламної зони на 
фронтальній стіні будинку, що виходить на 
трасу. Влаштування кіноклубу в підвальному 
приміщенні, та інше.

З метою пояснення жителям територіаль-
ної громади чітких і зрозумілих варіантів ви-
рішення проблем будинку власними силами, 
соціальний менеджер повинен розробити 
бізнес-план, в якому буде чітко описано яка 
саме діяльність буде проводитись і яка від неї 
буде користь для громади. 

Бізнес-план — це докладний документ, 
складений на основі оцінки ресурсів в бізнес-
комплексі та його задач таким чином, щоб 
охопити всі аспекти діяльності: 

Мета складання бізнес-плану полягає в на-
ступному: 

•  сформулювати задачі бизнес-комплексу;
•  визначити ринки на продукцію бізнес-

комплексу;
•  чітко визначити методи рішення постав-

лених задач;
•  визначити складність інструменту управ-

ління — забезпечити гнучку основу для ви-
конання задач бізнес-комплексу, котра дозво-
лить приймати щоденні управлінські рішення;

•  своєчасно вгадати потребу у виробничо-
фінансових ресурсах;

•  дати впевненість інвесторам, котрі фі-
нансують бізнес-комплекс, що на майбутнє 
обрано надійну стратегію.

Приклади успішних соціальних бізнесів: 
перевлаштування мансарди або побудова 
додаткового приміщення на пласкому даху 
з метою організації там соціального клубу 
для виховання дітей, майстер-класів, твор-

Отже, соціальний менеджмент (управління 
соціальним підприємством) можна визначи-
ти як вид діяльності, що поєднує планування 
і управління підприємствами малого бізнесу. 
Метою бізнес-комплексу є фінансове забезпе-
чення вирішення проблеми жителів терито-
ріальної громади, що безпосередньо беруть 
участь в них своєю працею. 

Бізнес-план
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До заходів першочергового впрова-
дження відносяться ті, які необхідно зро-
бити, якщо будинок не новий, для уникнення 
найочевидніших джерел дискомфорту. До та-
ких засобів можна віднести:

•  Гідроізоляція ушкоджених частин даху;

Заходи першочергового 
впровадження

•  Заміна пошкоджених ділянок трубо-
проводу та непрацюючої арматури;

•  Гідроізоляція фундаменту;
В результаті на горищі та підвалі повинно 

бути завжди сухо. По нормам у підвалі темпе-
ратура повинна бути 5оС

•  Заміна або прочистка мережевих те-
плових нагрівачів. 20%-30% теплової енергії 
домогосподарства недоотримують через за-
старілі та частково заблоковані внаслідок від-
кладень в отворах теплової батареї.

•  Ущільнення дверних та віконних стиків, 
виходів на дах, заміна пошкодженого скла 
на вікнах у  місцях  загального користування 
(сходові клітини, горище).

•  Встановлення тамбурів на парадних вхо-
дах.

Дані заходи допоможуть значно скороти-
ти тепловтрати у під’їзді будинку. Якщо тем-
пература в під’їзді низька, то і стіни, прилеглі 
до квартир, будуть холодними ззовні відпо-
відно тепло квартири буде втрачено через ці 
стіни. Теплий під’їзд у порівнянні з холодним 
зберігає приблизно 5-10% тепла необхідного 
для обігріву квартири: температура стін, що 

Існує безліч засобів та технологій, що-
дозволяють суттєво скоротити марні втра-
ти енергії і підвищити комфорт проживання. 
В залежності від стану будинку, можна обрати 
найбільш вигідні та необхідні заходи. Деякі є 
відносно дешевими та не потребують спеці-
альної дозвільної документації, а деякі ви-
магають серйозних інвестицій, проте дають 
такі переваги, як зменшення рахунків за енер-
гію, збільшення вартості житлової площі, по-
кращення зовнішнього вигляду будинку та ін.

Відповідно, можна виділити дві групи ро-
біт: заходи першочергового впровадження, 
що забезпечують безпечне функціонуван-
ня будинку та капітальні роботи.

Методи зниження тепловтрат
у багатоповерховому 
будинку
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Тепер розглянемо капітальні роботи, що  
як результат мають найбільший коефіцієнт 
енергозбереження. Умовно їх можна розді-
лити на три підгрупи:

•  Теплозахист;
•  Удосконалення систем теплопостачання 

або термомодернізація;
•  Облік тепла та енергозберігаюча пове-

дінка;
Типові, а подеколи й нестандартні будинки 

мають типові резерви для зменшення втрат 
теплової енергії.

Теплозахист.
Утеплення вікон на тришибкові склопаке-

ти, дерев’яні склопакети тощо (20%-30% те-
плової енергії домогосподарства втрачаєть-
ся через застарілі вікна).

Утеплення дахів та підвалів — тут втрача-
ється 10%-20% теплової енергії будинків.

Теплоізоляція трубопроводів, арматури 
системи опалення та гарячого водопостачан-
ня в неопалювальних приміщеннях допо-
магає зберегти як теплову енергію, так і висо-
кий потенціал теплоносія.

Утеплення
перекриття
та підлоги

Теплоізоляція
трубо

проводів

Утеплення
стін

Утеплення
віконТеплозахист

Капітальні роботимежують з під’їздом збільшиться на 2-5оС. Там-
бури на дверях дозволяють зберігати темпе-
ратуру в під’їзді не залежно від того, скільки 
разів відчиняються двері. За наявності там-
бура на вході втрачається тільки те тепло, що 
знаходиться між дверима тамбура. В комплек-
сі з ущільненням і утепленням рекомендуємо 
прочистити витяжні стояки для організації за-
проектованого в будівлі рівня повітрообміну.

Ці роботи не вимагають дозвільної доку-
ментації і мають відносно низьку вартість. Їх 
організація може бути здійснена наступними 
способами:

•  власними силами: найняти майстра в 
штат, дати йому в команду кількох людей зі 
складу ОСББ або мережі, проконсультуватися 
та власноруч закупити матеріали у будівель-
ному супермаркеті;

•  найняти приватних підприємців – спеціа-
лістів для виконання одноразового завдання;

•  найняти компанію підрядника (найдо-
рожчий спосіб).

29



ставлення до енергоспоживання.  
Термін окупності облікових приладів ста-

новить близько року для води та близько 2-3 
років – для тепла (за умови встановлення лі-
чильника тепла на вході теплової комунікації 
в будинок)

•  Встановлення теплорегулюючих венте-
лів на радіатори;

•  Встановлення аераційних насадок на во-
дозабірні крани;

•  Погодне та подобове регулювання опа-
лення;

•  Програмне зниження теплової потуж-
ності під час відпусток;

•  Влаштування зарадіаторних екранів;
•  Ущільнення вікон в квартирах;
•  Стимулювання енергозберігаючої по-

ведінки (проведення роз’яснюючих бесід 
з енергозбереження, влаштування табличок 
енергозберігаючого змісту).

Варто скласти щонайменше 2 моде-
лі впровадження ремонту – інтенсивну та 
оптимальну. Деякі дії на користь енергое-
фективніості окупаються швидше за інші, 
деякі є менш актуальними, проте можуть 
стати актуальними протягом певного часу 
(в силу зменшення відносної вартості, за-
смічення теплоносійних конструкцій тощо).   
Відповідно оптимальна модель відобража-
тиме максимально повну енергоефектив-
ну реконструкцію, а інтенсивна спрямову-
ватиметься на найбільш швидке та найменш 
ресурсозатратне подолання найпитоміших 
втрат енергії.

Це дешевий захід, який не потребує доку-
ментації і який призведе до збільшення       тем-
ператури гарячої води. Цей захід слід робити 
в першу чергу в будинках, в яких мешкінці жа-
ліються на низьку температуру гарячої води, і 
виконувати в комплесі з прочисткою та балан-
суванням системи гарячого водопостачання. 
Ці два прості і дещеві заходи дадуть миттєвий 
і помітний ефект.

Теплоізоляція стін.
В середньому 20-30% теплової енер-

гії домогосподарств у панельних будинках 
втрачається через зовнішні стіни. Утеплення 
зовнішніх стін є сенс робити починаючи від 
товщини утеплювача у 8 см, а краще 10, тоді 
ефект від утеплення буде помітно відчутний.

Для робіт з утеплення зовнішніх стін необ-
хіодно зібрати дозвільну документацію. Дуже 
часто цю функцію виконує компанія-підряд-
ник.

Першочерговим завданням для керівни-
ка ОСББ є отримання «енергетичного пас-
порту» будинку.

Енергетичний паспорт – документ, що ви-
дається сертифікованим експертом піс-
ля енергоаудиту і містить інформацію щодо 
кількості теплових втрат і стану всіх систем 
та зовнішніх конструкцій будинку. Крім того 
енергопаспорт містить рекомендації щодо 
дій, які мають бути проведені в будинку для 
приведення його у відповідність з нормами 
комфорту та тепловтрат, а також розрахунок 
економічної обгрунтованості (окупності) ре-
комендованих заходів.

Енергетичний аудит — детальне техніч-
не обстеження будинку, що має на меті вияви-
ти основні місця тепловтрат та “слабкі” місця 
будинку, що потребують першочергового ре-
монту.

Облік тепла та мотивація енергозберіга-
ючої поведінки.

Встановлення приладів обліку не тільки 
зменшує сплати, а й відкриває можливості 
до ще більшої економії за рахунок обачного 
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термомодернізації будинку мешканці отриму-
ють не тільки більш комфортні умови прожи-
вання, але й цілу низку додаткових переваг: 
зниження плати за комунальні послуги, підви-
щення вартості квартир на ринку вторинно-
го житла, поліпшення зовнішнього вигляду 
будинку, продовження терміну експлуатації 
будинку.

Термомодернізація – це покращення існу-
ючих технічних параметрів будівель з метою 
зменшення теплових потреб з подальшим 
зниженням вартості обігріву даної будівлі 
та забезпечення визначеного мікроклімату 
в приміщеннях, іншими словами теплового 
комфорту.

Термомодернізація багатоповерхового 
будинку являє собою вдосконалення цен-
тральних та місцевих систем теплопос-
тачання, а також систем опалення, венти-
ляції, гарячого водопостачання з метою 
поліпшення житлових умов мешканців та 
зниження тепловтрат будинку. Як результат 

Термомодернізація

опалення

Застосування 
ефективних 

автоматизованих 
котлів з   

вбудованими 
насосами

Застосування 
ефективних 

теплообмінників 
і насосів

вентиляції

гарячого
водопостачанняУдосконалення 

систем

місцевих 
систем

центральних 
систем

Удосконалення 
теплогенераторів

Термо
модернізація
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дальшого зростання;
•  Ризик перебоїв енергозабезпечення     

багатоквартирних житлових об’єктів;
•  Приваблива екологічна складова впро-

вадження альтернативних технологій.
На сьогоднішній день за допомогою 

альтернативних джерел енергії можна 
виробляти, як електричну, так і тепло-
ву енергію. У багатьох прогресивних 

країнах і країнах з економіками, що розви-
ваються вже активно використовуються 
поновлювані технології для забезпечення 
енергією багатоквартирних будинків. Вико-
ристання альтернативних джерел для таких 
будинків вже актуально і для України.

Основними передумовами впроваджен-
ня енергоефективних технологій в Україну 
на об’єктах житлово-комунального госпо-
дарства і децентралізації енергопостачання 
можна вважати наступні:

•   Ринок ЖКГ інтенсивно реформується;
•   Більшість центральних інженерних сис-

тем знаходяться в аварійному стані і вима-
гають повної або часткової реконструкції;

•  Держава перекладає всі витрати на плечі 
власників квартир;

•  Основна стаття витрат у ЖКГ — енерго-
постачання;

•  Автономність і резервування потуж-
ностей життєво необхідно для підтримки 
належного рівня комфорту і безпеки прожи-
вають в будинку мешканців;

•  Економічна причина: високі поточні та-
рифи на енергоносії та тенденції їх сталого по-

Використання
нетрадиційних джерел 
енергії
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Найбільшого розвитку 
в Україні отримали 
наступні напрямки

Вітро
генератори

Cонячні 
коллектори

Cонячні 
фотомодулі

Вартість типового проекту і 
терміни окупності для ОСББ

Вартість типового проекту теплової сис-
теми для багатоквартирного будинку скла-
дає близько 800 000 грн. Терміни окупнос-
ті такої системи від 4 до 6 років. Після цього 
власники квартир отримують теплову енергію 
від системи безкоштовно! При оцінці тер-
мінів окупності ми рекомендуємо врахо-
вувати подальше підвищення тарифів, яке 
безумовно призведе до скорочення термінів 
окупності.

треби: гаряче водопостачання (далі — ГВП) 
(від 50 до 100% споживання або від 10 до 30% 
загального споживання тепла) і опалення (від 
0 до 30% споживання або від 0 до 25% загаль-
ного споживання тепла);

•  Пряма економія витрат у розмірі до 30% 
від загальних витрат на теплову енергію;

•  Часткова автономність і незалежність 
від енергомереж (повна автономність для 
ГВП).

•  Теплові джерела відновлюваної енергії 
мають найменші строки окупності;

•  Багатоквартирний будинок стає одно-
часно і виробником, і споживачем теплової 
енергії;

• Теплові системи враховують фізичні об-
меження площ для розміщення обладнання 
(покрівля, технічні поверхи та підвальні при-
міщення);

•  Створення локальних енергогенерую-
чих потужностей. Вироблену енергію пла-
нується в першу чергу направляти на по-

Переваги та особливості 
роботи теплових систем
на базі геліоколекторів і 

теплових насосів для ОСББ

Для багатоквартирних будинків найбільш 
актуально, технічно і економічно доцільно 
впровадження систем на основі теплових 
насосів і сонячних колекторів.

Теплові 
насоси
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Переваги та особливості 
застосування повітряних 

теплових насосів

Тепловий насос

чений для перетворення низькопотенцій-
ної теплової енергії повітря, води або грунту 
в високопотенційне. За принципом перетво-
рення енергії теплові насоси поділяють на 
кілька типів. Найпопулярніші з них — це «по-
вітря-вода», «вода-вода». Як низькопотенцій-
не джерело енергії в багатоквартирних бу-
динках виступають: повітря з навколишнього 
середовища, повітря, що викидається систе-
мами вентиляції або залишкова температура 
в зворотньому контурі основної магістралі 
опалення. Інші джерела, такі як вода або грунт, 
як правило, в багатоквартирних будинках ви-
користовувати технічно складно. Тому, най-
ефективнішими типам теплового насоса для 
об’єктів ОСББ є:

- «Повітря-вода» (повітряний) у разі вста-
новлення на систему вентиляції;

- «Вода-вода» (водяний) в разі відбору те-
пла зі зворотнього контура основної магістра-
лі.

Таким чином, тепловий насос, витрачаю-
чи 1 кВт електроенергії на роботу компресора 
і циркуляційних насосів, забезпечує від 3 до 
5 кВт теплової енергії.

•  Порівняно невелика вартість основно-
го обладнання;

•  Найнижчі серед теплових насосів витра-
ти на установку та експлуатацію;

Застосування теплових насосів як прави-
ло, обмежене при великих негативних темпе-
ратурах навколишнього середовища. У таких 
випадках недолік теплової енергії добираєть-
ся з міської магістралі, або вирішується шля-
хом установки пікових котлів догріву.

•  Економія енергоресурсів.
•  Зменшення тепловтрат у трубопрово-

дах: як правило, сонячні колектори розмі-
щують в безпосередній близькості від джере-
ла споживання тепла.

•  Незалежність від центрального га-
рячого водопостачання. У літній і між-
сезонний час (частково зима) система на 
основі сонячних колекторів може повніс-
тю покрити потреби системи ГВП. Це захис-
тить мешканців від форс-мажорних обставин 
і нестабільної роботи центрального тепло-
постачання (слід враховувати стан старих 
трубопроводів в поточний момент!).

•  Зменшення витрат на обслуговування. 
Сонячні колектори не мають рухомих час-
тин, тому не вимагають постійного контролю. 
Таким чином, їхнє обслуговування вимагає 
всього кілька працегодин на рік.

Для будинків зі своїми котельними уста-
новками існують додаткові переваги:

•  Котельні працюють тільки в опалю-
вальний період, коли ККД найбільш високий, 
і спалювання палива відбувається максималь-
но ефективно;

•  Збільшується час експлуатації облад-
нання, оскільки моторесурс котелень в літ-
ній час не виробляється;

•  Котел менше зношується, оскільки робо-
та на мінімальному навантаженні більш згуб-
на, ніж номінальні режими роботи.

Тепловий насос застосовується для частко-
вого або повного заміщення теплової енергії 
на опалення та ГВП.

Тепловий насос — це пристрій, призна-

Переваги використання 
сонячних колекторів 

(геліосистем) 
для ОСББ
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Будинок до ремонту

Місто Софія, Захарна 
фабрика, блок 10. 
Збудовано будинок 
в 1947 році. Загальна 

жила площа розміщених у ньо-
му тринадцяти квартир стано-
вить 1,100 м2. Всі квартири зна-
ходяться в приватній власності. 

Болгарія
У 2003 році тут було створено пер-

шу в Болгарії асоціацію власників квар-
тир, якій вдалось налагодити співробітни-
цтво з подібною асоціацію в Голландії.  Рівень 
доходів сімей, які тут проживають, нижче 
середнього в Болгарії, тому підтримка з боку 
іноземних партнерів, зацікавлених у про-
суванні західноєвропейського досвіду ене-
грозаощадження в країнах Східної Європи, 
зіграла важливу роль в проведенні ремонту.
Проведені у 2004 році ремонтні роботи:

•  термічна ізоляція зовнішніх стін  - 0.52 см 
•  водо- та  термоізоляція даху – 0.5 см 
•  заміна дерев’яних вікон пластиковими  
•  термоізоляція стелі в підвалі 
•  ремонт системи обігріву  - ізоляція труб 

та заміна регулювальних приладів 
•  капітальний ремонт кімнат розміщених 

під дахом. Їх було перетворено на невеликі 
за розміром квартири. Асоціація здає ці дві 
квартири в оренду.  Вартість ремонту склала 
€52,375. Гроші терміном на 20 років під мі-
німальну процентну ставку асоціації надав 
голландський банк. В місяць на погашення 
кредиту потрібно €350. Половина цієї суми 
сплачується за рахунок оренди, яку асоціація 
отримує з двох новоутворених квартир.

Споживання енергії після ремонту вдалось 
скоротити на 46%. Якщо до ремонту обсяг 
спожитої енергії на метр квадратний становив 
194.7 кВ/м2/рік, то після його проведення цей 
показник вдалось скоротити до 105.6 кВ/м2/

Успішний досвід реалізації 
проектів
з енергоефективності
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ПісляДо

194.

Економія коштів

кВ/м2/рік 105

кВ/м2/рік 43.8

кВ/м2/рік 60.2 

кВ/м2/рік 

кВ/м2/рік 30.5

кВ/м2/рік 162.6 

Всього
Тепла вода
Обігрів

Будинок після ремонту

рік. Термін експлуатації будинку було продо-
вжено на 40 років.

Голландськими партнерами болгар були 
асоціації власників квартир з Роттердаму та 
Дордрехту. Співпрацю вдалось налагодити 
в рамках програми міністерства іноземних 
справ Нідерландів для сприяння соціальних 
трансформацій в Центральній та Східній Єв-
ропі Matra*. 

*http://www1.minbuza.nl/en/Key_Topics/Matra_Programme
Україна також входить до країн, з якими голландський 
уряд співпрацю в рамках даної програми. 37



Для часткового покриття видатків на ре-
монт, рада ОСББ запропонувала спорудити 
додатковий 6-ий поверх, а потім продати но-
возбудовані квартири. Вартість будівництва 
склала б 470 тис. євро, продати ж квартири 
планували за 630 тис. євро. Жильці таку ідею 
відхили, оскільки спорудження 6-ого поверху 
коштувало б кожній квартирі 4 400 євро.

Рада ОСББ підняла плату за ремонт будин-
ку з 4.60 крон (3 грн. 30 коп.) за м2 до 9.90 крон 
(7 грн. 25 коп.) за м2, щоб таким чином за 15 
років виплатити банківський кредит у 268  
тис. євро. Після підвищення плати сплачувати 
її жильці почали навіть з більшою регулярністю. 

Виникли проблеми зі встановленням плас-
тикових вікон у 4 квартирах. Одні з власників 
відмовлялись їх встановлювати, мотивуючи 
це тим, що пластик шкідливий для здоров’я, у 
інших — було власне бачення того, якими по-
винні бути вікна в їхній квартирі. Для пошуку 
компромісу було проведено декілька зібрань 
жильців. В результаті дві квартири погодились 
замінити у себе вікна на пластикові, власників 
двох інших квартир замінити вікна змусили в 
судовому порядку. 

Не у всіх власників квартир були кошти для 
того, щоб у стислий термін (до початку робіт 
з отеплення стін) самим заплатити за заміну 
вікон на пластикові. Рада ОСББ вирішила цю 
проблему, запропонувавши усім бажаючим 
кредит на 10 років під 0 процентів. Для повер-
нення кредиту на нові вікна жильці щомісяця 
крім плати за ремонт будинку сплачують до-
даткову плату.   

Система MESA — На кожну батарею було 
встановлено датчик, який вимірює скільки 
саме тепла батарея виділяє. Щомісяця ін-
формація про кількість спожитого кожною 
квартирою тепла через радіо сигнали над-
ходить до спеціального комп’ютера, даючи 
змогу формувати індивідуальні комунальні 
рахунки для мешканців будинку. 

Експертиза, яку було проведено перед по-
чатком ремонтних робіт, показала, що термін 
експлуатації будинку можна збільшити на 25 
років за рахунок укріплення балконів та бо-
ротьби з корозією металевих частин його кар-
касу.

Ремонт балконів затягнувся через хиби до-
пущені при зведенні будинку. Несучі мета-
леві балки замість того, щоб висіти перпенди-
кулярно до землі, деколи на 7 см відхилялись 
то вгору, то вниз.

Під час проведення робіт з отеплення даху 
виявилось, що металеві конструкції, які вико-
ристовувались для його перекриття, з самого 
початку були бракованими і ОСББ довелось 

Будинок до ремонту

Мі с то  Та л л і н н ,  ву л . 
Палдіскі 171, 5-ти по-
верховий панельний 
будинок на 60 квар-

тир, Збудовано будинок у 1977 
р. 

ОСББ створено у 2001 р. 

Естонія
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Балкони до і після ремонту

понести додаткові витрати на заміну пере-
криття.

Однотрубну систему опалення було    
замінено на двотрубну, встановлено новий 
котел так, що, нова система дає можливість  
в перспективі економити до 50% тепла. За 
тепло мешканці тепер платять більш ніж на 
четверть менше (14,5 євро в місяць замість 21 
євро до ремонту), а температура в квартирах 
на верхньому поверсі, яка до ремонту була на 
5-6 градусів меншою ніж у квартирах на ниж-
ніх поверхах, стабілізувалась.

Загальна сумма, яку було витрачено на 
ремонт будинку склала 403035€ . 

З них:
•  13627€ на організаційні роботи;
•  389408€ на сам ремонт.
Джерелами фінансування було обрано:
•  власні кошти (37 196€)
•  банківський кредит (268 429€)
•  грант від Європейского союзу 
(97 410€)
•  389408€ на сам ремонт.
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В нових соціально-економічних умовах, 
коли кожен кіловат енергїі стає фінансово від-
чутним, енергозбереження є єдиною можли-
вістю захистити себе від надмірних рахунків за 
опалення та гарячу воду. Не дивлячись на те, 
що процес термомодернзації ресурсоємний і 
вимагає фінансових, часових та людських ін-
вестицій, ОСББ мають для того всі необхідні 
повноваження та можливості. Крок за кроком, 
керівник ОСББ, що візьметься за цю непросту 
але благородну справу, набуде широкого та 
глибинного досвіду управління комплексни-
ми проектами, включаючи аспекти залучення 
інвестиції та пошуку фінансування, допомо-
же всім співмешканцям будинку, зробивши їх 
життя та життя своєї сім’ї більш теплим та ком-
фортним. Подолані перешкоди сформують 
інформаційне поле, що розповсюджувати-
меться і надихатиме. Наслідками такої роботи 
також буде зближення і покращення стосун-
ків між всіма сусідами, перетворення розріз-
нених сімей на справжню Громаду, що разом 
відстоюватиме свої права та передаватиме ін-
шим цей досвід і цю концепцію життя не окре-
мо, а в Громаді. Ця справа має нескінченний 

потенціал до розвитку і після впроваждення 
заходів у своєму будинку, набуте знання може 
стати поштовхом до подальшого професійно-
го розвитку і до створення бізнесу з розпо-
всюдження досвіду та допомоги іншим ОСББ 
впроваджувати проекти з енергоефективності. 
Нехай Вас не зупиняють труднощі, бо йдучи 
до цілі неможливо не отримати результат, а 
результат буде відчутний у всіх сферах життя, 
не тільки однієї людини, а і цілої громади. Від 
малого до великого, використовуючи всю до-
ступну інформацію та ресурси, ваш будинок 
перетвориться на теплий, комфортний і кра-
сивий, вартість житла значно підвищиться, ра-
хунки зменшаться, а інші ОСББ звертатимуть-
ся за консультаціями.

Післямова

40



41



•  Бабієв Г.М., Дероган Д.В., Щокін А.Р. Перспективи впровадження нетрадиційних та відновлю-
ваних джерел енергії в Україні. // Електричний журнал. - Запоріжжя: ВАТ «Гамма», 1998. - №1. - С.63-
64.

•  Закладний, О. М., Енергозбереження засобами промислового електропривода: Навчальний 
посібник / О. М. Закладний А. В. Праховник, О. І. Соловей. – К: Кондор, 2005. – 408 с.

•  Карп, И. Н. Энергосбережение в Украине: проблемы и пути решения / И. Н. Карп // 
Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2004. – № 4. – С. 3–13. – Бібліогр.: с. 13.

•  Круковський, П. Г. Теплові режими висотного будинку з електрокабельною системою опален-
ня / П. Г. Круковський та ін. // Будівництво України. – 2005. – № 4. – С. 21–24. 

•  Лежню, П. Д. Техніко-економічна оцінка в графічному середовищі заходів зі зменшення втрат 
електроенергії для прийняття оптимальних рішень / П. Д. Лежню, С. В. Бевз, Ю. В. Томашевський // 
Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2006. – № 6. – С. 157–161. – Бібліогр. : с. 161 (6 назв).

•  Находов, В. Ф. Энергосбережение и проблема контроля эффективности энергоиспользования 
/ В. Ф. Находов // Промелектро. – 2007. – № 1. – С. 34–42. – Біблі огр.: с. 42.

•  Сафіуліна К.Р. Як формувати виважену громадську думку щодо актуальних проблем житло-
во-комунального обслуговування: ІМР/ ПАДКО/ Агентство США з міжнародного розвитку. – Київ, 
2005.- 60 с.: іл.; табл. Бібліогр.: 15 назв.

•  Свєженцева Ю.О., Сафіуліна К.Р. Інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення: те-
орія, методологія, аналіз результатів: Підручник; ІМР / ПАДКО / Агентство США з міжнародного 
розвитку. - Київ, 2005.- 84 с.: іл.; табл. Бібліогр.: 20 назв.

•  Столярчук, П. Проблеми обліку теплової енергії індивідуальними споживачами / П. Столяр-
чук та ін. // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2006. – № 1. – С. 43–50. – Бібліогр. : с. 50.

•  Енергія для всіх: технічний довідник з енергоощадності та відновних джерел енергії. О. Щер-
бина — Ужгород: Видавництво В. Падяка, 2. — 340 c.

•  Енергозбереження у житловому фонді: проблеми, практика, перспективи: Довідник / «НДІ-
проектреконструкція», Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), Instituts Wohnen und Umwelt 
GmbH (IWU), 2006. - 144 с.

•  “Модель залучення кредитних ресурсів на оновлення будинку” , МГО «Центр сприяння жит-
ловим та муніципальним реформам». — Київ,2008. - 35 с. 

•  Практичні засоби з енергозбереження та їх застосування. – Рівне – “ Екоклуб ” – 2009 – 23 с.
•  Практичний посібник. «Енергоефективний будинок крок за кроком». Книга 2. «Крок другий»: 

Організація роботи ОСББ». – Київ, 2011. – 108 стор.
•  “Твоя тепла оселя: економіка комфорту - практичний посібник позичальника креди-

ту на енергоощадні заходи”, Агенція регіонального розвитку та європейської інтеграції, ФОП                                        
Тиркало А. В., 2010. - 52 с.

•  Управління житловим будинком: Практичний посібник/ Інститут місцевого розвитку. — Київ, 
2007. — 160 с.

Література

42



•  http://esco-ecosys.narod.ru/

•  http://teplydim.com.ua/

•  http://www.loda.gov.ua/ua/priorities/energysaving/literature

•  http://www.atmosfera.ua/

•  http://www.tomis.com.ua/

Інтернет-ресурси

43



44


