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СТИСЛИЙ ОГЛЯД СИТУАЦІЇ ЗІ СПОЖИВАННЯМ 

ЕНЕРГОРЕСУРСІВ В ЖИТЛОВІЙ СФЕРІ



Стислий огляд

57%

43%

Площа житлового фонду України

Індивідуальна забудова 
- 622 млн. м2

Багатоквартині будинки 
- 464 млн. м2



Стислий огляд

255 тис. багатоквартирних будинків,

у т.ч. 70 тис. – 5 поверхів і більше:

▪ Більше 9 млн. квартир

▪ Майже 50% населення країни

▪ 33 тис. ОСББ

▪ 5 тис. ЖБК



Стислий огляд

За оцінками спеціалістів, необхідна потреба у інвестиціях для проведення
термомодернізації багатоквартирних будинків, для приведення їх до
мінімальних вимог, складає 500 000 000 000 гривень.

Для порівняння: Державний бюджет України у 2018 році складав 1 119 млрд.
гривень (надходження).



Стислий огляд

80% будинків 

потребують 

ремонту. 

Майже всі 

потребують 

термомодерніз

ації

Житло споживає 

25% електроенергії і 

50% тепла 

Через 

нераціональне 

споживання 

втрачається 50% 

тепла

Споживанн

я газу 

можна 

скоротити 

на 25-30%



Стислий огляд
Типовий багатоквартирний будинок

▪ Побудований з 1950 по 1990 роки

▪ Капітальний ремонт не здійснювався жодного разу

▪ Дрібні ремонти виконувалися, як правило, тільки аварійні

▪ Стіни мають тріщини, фінішні шари (штукатурка, плитка,
фарба) відпадають

▪ Регулювання тепла відсутнє або здійснюється вручну

▪ Споживання тепла складає 200 кВт/м2 і більше

▪ Рахунок за опалення квартири 50 м2 складає 2300 грн./міс і
більше

▪ При цьому в квартирі сиро та прохолодно



Стислий огляд
Приклади типових проблем

▪ Холодні нижній або верхній поверхи

▪ Незароблені шви між панелями

▪ Неутеплені (холодні) зовнішні стіни будинку

▪ Низька температура в під’їзді (старі вікна та двері, вибиті
шибки, відсутність тамбуру на вході, неутеплені виходи на
горище)

▪ Холодно взимку і гаряче навесні

▪ Одні під’їзди перегріті – інші холодні

▪ Втрати тепла через неутеплені труби систем опалення у підвалі
та на горищі



Стислий огляд

Ściany

25-35%

Podłoga na

gruncie

5-10%

Okna i drzwi

10-15%

Wentylacja

30-40%

Dach

8-17%

STRATY CIEPŁA W BUDYNKU



Стислий огляд

ЩО МОЖЕ МОТИВУВАТИ?

1. Поточний рівень вартості

енергоносіїв

2. Подальше зростання цін на

енергію

3. Можливість підвищити

комфорт проживання

4. Можливість збільшення

ринкової вартості

нерухомості

ЯКІ Є МОЖЛИВОСТІ?

1. Ефективний механізм прийняття

рішень щодо спільної власності 
(ОСББ)

2. Широкий вибір технологій

3. Широкий вибір фінансових 
інструментів

4. Державна та місцеві програми 
підтримки

Для власників будинків:



Стислий огляд

▪ Власність = права та обов'язки. Зокрема,
обов'язок власника утримувати своє майно

▪ Багатоповерховий будинок належить до власності
співвласників – з 1 липня 2016 р. немає «будинків
на балансі» (Закон № 417)

▪ Термомодернізація будинку, окрім скорочення
рахунків за енергію, продовжує його термін
експлуатації



ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ЗАХОДИ У 

БАГАТОКВАРТИРНОМУ ТА ПРИВАТНОМУ БУДИНКУ



Енергоефективні заходи

Організаційні

Зміна поведінки

Усунення дрібних 
втрат тепла

Вибір більш 
вигідного тарифу

Оптимізація/Регулювання

Ефективне 
використання 
енергоносіїв

Оптимізація 
температурних 
графиків і т.д.

Зменшення втрат

Зменшення втрат 
через 
огороджуючі
конструкції

Комунікації



Енергоефективні заходи

Заходи з термомодернізації
Економія на 

опаленні

Встановлення індивідуального 
теплового пункту

до 30%

Балансування, теплоізоляція 
трубопроводів

до 10%

Утеплення стін, даху, підвалу та 
горища

~15-30%

Встановлення енергоефективних 
вікон

~5-10%



ІТП



Балансування системи
опалення



Теплоізоляція трубопроводів



Утеплення стін, даху, підвалу



Заміна вікон



Заміна котлів 



Вентиляція



Альтернативні джерела енергії



ОГЛЯД ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ



Огляд фінансових інструментів

Фінансові 
інструменти

IQ 
Energy

Револьверні 
фонди

ЕСКО 
контракти

Програми 
МТД

Фонд 
Енергоефе
ктивності

Теплі 
кредити



Теплі кредити



Теплі кредити
Позичальник Власник індивідуального

житлового будинку

ОСББ

Мета ЕЕ ремонт приватного 

будинку

Впровадження ЕЕ проекту у 

спільній власності

Джерело виплат Персональний дохід і 

майбутня економія

Внески і майбутня економія

Відсоток компенсації

на матеріали та обладнання

20* - 35% 40-70*%

Максимальна сума 

відшкодування

До 14 000 гривень

До 12 000 на котли

До 14 000 гривень в 

перерахунку на одну 

квартиру



Теплі кредити – дорожня карта

1. Визначаємо шляхи вирішення проблеми

2. Дізнаємость вартість заходу – проект, матеріали, роботи

3. Дізнаємость можливість отримання кредиту у банку

4. Проводимо загальні збори, протокол (для ОСББ)

5. Укладаємо договір з банком

6. Укладаємо договір з підрядником

7. Виконання робіт

8. Прийняття робіт (підписання актів)

9. Подача актів до банку

10. Отримання компенсації на рахунок.



УСПІШНІ ПРИКЛАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ 
ЗА «ТЕПЛИМИ КРЕДИТАМИ»



УСПІШНІ ПРИКЛАДИ

ЖБК – 98, м. Харків, пр-т Московський, 128,
14 пов., 4 під.
Взяв 6 кредитів (1-2015, 2-2016 рік, 1-2017, 1-
2018, 1 - 2019), вікна, електрика та освітлення,
комплексне утеплення:
На загальну суму близько 5 млн. грн.;



УСПІШНІ ПРИКЛАДИ



ОСББ Злагода, пр-т Тракторобудівників 86/137, 10 пов., 5 під.

Взяв кредит у 2016 році на суму 231 000 грн. на ІТП.

Отримали компенсацію 194 000 грн.

Всього сплатили по кредиту (3 м.) з усіма комісіями та % - 47 000 грн.

Економія станом на 15.03.17 склала близько 315 212 грн. за 16/17 ОС.

Тобто індивідуальний тепловий пункт окупився менше, ніж за 6 міс.!

УСПІШНІ ПРИКЛАДИ



ОСББ Альма-центр, вул. Дмитрієвська, 5, 10 пов., 4 під.
Взяв 3 кредити (1-2015, 2-2016 рік, 3-2017),
утеплення+ІТП+вікна:
На загальну суму близько 700 т. грн.;
Тариф місто – 40 грн/м2, ОСББ – 14 грн/м2

УСПІШНІ ПРИКЛАДИ



МІСЦЕВІ ПРОГРАМИ КОМПЕНСАЦІЇ



Приклад Харківської області 
та м. Харкова

АктиОСББ БАНК

Державне 

агентство ЕЕ

Харківська  

ОДА 

Харківська 

міська рада 
Реєстр + акти



ОСББ БАНК

Державне 

агентство ЕЕ

Харківська  

ОДА 

Харківська 

міська рада 

80%

20%

Приклад Харківської області 
та м. Харкова



Компенсація тіла кредиту

+ -
1 Зменшує суму кредиту 

одночасно зменшуючи %

Не вирішує питання витрат 

ОСББ (%) до отримання 

компенсації. Це критично при 

комплексній 

термомодернізації

2 Більша довіра людей

3 Це стимулює ОСББ швидше 

погашати кредит



Компенсація % протягом усього 
періоду кредитування

+ -
1 Компенсація починає

надходити одразу 

Непрогнозованність витрат на 

цю статтю у наступні роки

2 ОСББ легше зважитися на 

значні суми кредиту

Низька довіра з боку ОСББ

3 Можливо, менші витрати 

місцевого бюджету у 

порівнянні з компенсацією 

тіла у перший рік

ОСББ не поспішає повертати 

кредит



Компенсація % протягом лише 1 року

+ -
1 Значно менші витрати 

місцевого бюджету у 

наступні роки

1. (незначний) Можливі ризики 

по виконанню проекту до 

кінця.

2 Компенсація починає

надходити одразу 

3 Більша довіра людей

4 Вирішує питання високих 

витрат до отримання 

компенсації



Висновки
1. Державна підтримка є каталізатором процесу енергомодернізації житлового 

сектору

2. Місцеві програми суттєво прискорюють цей процес 

3. Без місцевих програм комплексна термомодернізація матиме великі терміни 

окупності. Це буде гальмувати процес 

4. Їх слід прийняти в усіх містах, селах, районах, ОТГ і областях 

5. Місцеві програми мають бути максимально простими, зрозумілими і 

прозорими. Це кредо успіху

6. Вже існує багато успішних прикладів місцевих програм, які можна взяти за 

зразок

7. На відміну від програм прямого фінансування, програми компенсації суттєво 

економлять кошти місцевого бюджету

8. Мають бути максимально універсальними, незалежними від інших програм, 

але забезпечувати синергетичний ефект



IQ ENERGY



IQ Energy
Позичальник Власник індивідуального

житлового будинку

ОСББ

Мета ЕЕ ремонт приватного будинку Впровадження ЕЕ проекту у 

спільній власності

Джерело виплат Персональний дохід і майбутня 

економія

Внески і майбутня економія

Відсоток компенсації 35% 40%

Що компенсується? Енергоефективні матеріали з 

каталогу технологій

Енергоефективні матеріали

Супутні матеріали

Монтажні роботи

Максимальна сума 

відшкодування

До 3000 Євро До 800 000 гривень*

*-40% від 2 млн. грн.



IQ Energy

Кредит 
в банку-
партнері

Реєстраці
я на сайті

Вибір 
товару в 
Каталозі

Придбан
ня товару 
і оплата

Заявка на 
верифікаці

ю

Фотогра
фія 

до/після

Верифіка
ція

Не пізніше 4 міс. з дня оформлення кредиту

Для власників приватних будинків



IQ Energy

1.Вікна

2.Двері

3.Теплоізоляція стін/підвалу/даху)

4.Матеріали та обладнання для системи опалення (радіатори, 

терморегулятори, балансувальні клапани, циркуляційні насоси, 

системи автоматизованого контролю температури,  індивідуальні 

теплові пункти, теплоізоляція)

5.Котли – газові та твердопаливні

6.Сонячні колектори

7.Лічильники тепла

8.Рекуператори

Які матеріали та обладнання компенсуються?



IQ Energy

1 • Заявка на участь у Програмі від ОСББ

2 • Вибір заходів в каталозі

3 • Загальні збори. Оформлення протоколу

4 • Оформлення кредиту в ОТР банку

5 • Реалізація проекту

6 • Оформлення заявки на верифікацію

7 • Верифікація

8 • Компенсація



Приклад

ОСББ «Авіатор-17», м. Київ

Вартість кредиту: 1,7 млн. грн в ОТП Банку

Компенсація:  20643 Євро/675 000 гривень

Утеплення фасаду будинку 

Мінеральна вата, 100 мм, 135 кг/м3



ПРОГРАМИ МТД



ПРОГРАМИ МТД

1.Постійний моніторинг нових конкурсів та Програм

2.Постійне підвищення кваліфікації відповідальних 

осіб (+English)

3.Участь у представницьких заходах

4.Позитивна грантова історія

5.Мати портфель проектів за різними напрямками

6.СЕКАП

7.Енергоаудити та ТЕО

8.Правила мають бути дотримані до «,»

9.Гранти – це не швидко

На що звернути увагу громаді?



Приклад м. Долина

Проект «Зменшення енергоспоживання та викидів СО2 у секторі 

багатоквартирних будинків м. Долина»

Донор: Європейський Союз

Програма : «Угода мерів – Демонстраційні проекти»

Терміни реалізації: 2015-2018

Загальний бюджет проекту: 1 026 179 Євро

З них грант ЄС: 772 579 Євро

Результат:

Проведення термосанації 30 житлових будинків.



Приклад м. Долина



Приклад м. Долина

Проект (100%)

Кошти ЄС/Міської ради

(80%)
Кошти ОСББ (20%)

«Теплий кредит» 

(компенсація 40%)



РЕВОЛЬВЕРНІ ФОНДИ



Револьверні фонди
❑Кошти револьверного фонду мобільні (нема «фінансового» року та

додаткової бюрократії)

❑Револьверний фонд передбачає поворотне надання коштів на

реалізацію проектів. Після користування кошти повертаються до фонду

та використовуються для наступних заходів

❑Револьверний фонд може бути як фінансовою інституцією, так і

звичайним розрахунковим рахунком в банку

❑Фінансує певний напрямок діяльності (культура, освіта,

енергоефективність тощо)

❑Кошти в Револьверний фонд повертаються, як правило, із досягнутої

економії

❑Може бути направлений на фінансування певної категорії проектів

(вуличне освітлення, теплопостачання, енергоефективність в будівлях,

ОСББ тощо)



Револьверні фонди

Фінансові донори Оператор фонду Гарант Користувач

Орган місцевого

самоврядування

Громадська 

організація

Орган місцевого 

самоврядування

Фізичні особи

Міжнародні фінансові 

інституції та донори

Комунальне

підприємство

ОСББ

Потенційні

користувачі Фонду

Орган місцевого

самоврядування

Комунальні 

підприємства

Приватні інвестори Банк Інші



Револьверні фонди

В Україні не існує спеціального законодавства, яке регулює
діяльність «револьверних фондів».

За своєю цивільно-правовою природою поворотна фінансова
допомога (кошти револьверного фонду) є позикою і не має
наслідком одержання прибутку позикодавцем чи будь-якими
іншими особами, які надають кошти для позики.



Револьверні фонди

1. Позичальник подає документи до Фонду

2. Фонд розглядає документи

3. Фонд видає гроші позичальнику

4. Позичальник впроваджує заходи

5. Позичальник повертає гроші у Фонд з 

досягнутої економії + 1-10% для покриття 

адмін.видатків та інфляції

6. Накопичується сума для видачі наступному 

позичальнику



Револьверні фонди

ПЕРЕВАГИ використання механізму револьверного фонду:

1. Безпосереднє фінансування енергоефективних заходів;

2. Багаторазове використання коштів в заходах з енергоефективності;

3. Нижча вартість позик порівняно з ринком;

4. Можливість використання Фонду як інструменту для підвищення
обізнаності споживачів енергії в сфері енергоефективності;

5. Розвиток попиту на послуги з енергоефективності та відповідні
матеріали (стимулювання економічного розвитку громади);

6. Проста процедура отримання коштів;

7. Можливість започаткування у всіх без винятків територіальних
громадах;

8. Спосіб акумуляції коштів, отриманих як економія від впроваджених
енергоефективних заходів.



Револьверні фонди

НЕДОЛІКИ:

1. Знецінення грошей через інфляцію і, як наслідок, необхідність
періодичного поповнення Фонду;

2. Доволі складна процедура стягнення коштів з боржників;

3. Можливість перевищення попиту над пропозицією.



Револьверні фонди

РИЗИКИ:

1. Контролюючі органи можуть проводити додаткові перевірки;

2. Непрогнозованість результатів для місцевої влади у перший рік
роботи фонду може привести до розчарування у механізмі та зупинці
його роботи;

3. Відсутність спеціального законодавства про револьверні фонди.



Револьверні фонди

Важливі елементи, про які слід пам’ятати

Конкурс Критерії
Інформаційна 

кампанія
Консультації



Револьверні фонди

м.Славута

▪ 3% на адміністративні видатки

▪ Тільки на матеріали і обладнання

▪ Не більше 10 000 грн на будинок

▪ Приватні житлові будинки

▪ Перевага – ВДЕ, утеплення

▪ Оператор КП Славутське житлово-
комунальне об’єднання

Приклади



Револьверні фонди

Механізм роботи:

1. Договір на надання поворотної фінансової допомоги на
1 рік

2. Одноразова виплата

3. Позичальник повертає щомісячно, рівними частинами,
згідно графіку

4. 3% сплачується одноразово, в повному обсязі у 15-ти
денний термін із укладання договору

Приклади



Револьверні фонди

м. Вознесенськ

Револьверний фонд є спеціальним рахунком ГО

▪ Залишки зберігаються на депозиті

▪ Кошти Револьверного фонду направляються на:

- проведення енергоаудитів та ТЕО;

- виконання проектно-конструкторських робіт;

- закупівлю та монтаж обладнання та матеріалів;

- оснащення засобами обліку та управління
енергоспоживанням;

- проведення заходів з благоустрою;

▪ Участники ОСББ, ЖБК, ЖК

Приклади



ЕСКО-КОНТРАКТИ



ЕСКО-КОНТРАКТИ

Виконавець Замовник

Реалізація

енергоефективних 

проектів

% від досягнутої 

економії



ЕСКО-КОНТРАКТИ

Принципи

Відбір об’єктів 

здійснюється ЕСКО-

компанією

Експрес-енергоаудит

за рахунок ЕСКО-

компанії

Підтримуються проекти 

з терміном окупності <4 

роки

Оплата ЕСКО 

здійснюється за рахунок 

скорочення споживання 

Кінцевий споживач 

отримує 3-7% економії 

на період дії контракту



ЕСКО-КОНТРАКТИ

Варіанти місцевої підтримки:

ЕСКО Компанії

Здешевлення кредитів
Безвідсоткове кредитування

«комунальних» ЕСКО-компаній

з Револьверного Фонду

Компенсація тіла кредиту Компенсація % по кредиту



Приклади ЕСКО-контрактів

До Після

ОСББ Біном, м. Луцьк

2010 рік

9-ти поверховий 144 квартирний будинок

Повна термомодернізація:

Утеплення фасаду

Заміна вікон в МЗК

Встановлення ІТП+балансування стояків.

Загальна вартість – 2,1 млн. гривень

Споживання до термомодернізації 1 028 Гкал

Споживання на 1 рік: 626 Гкал (39% економії)

Споживання на 2 рік : 540 Гкал (48% економії)

3% економії залишається у мешканців



Приклади ЕСКО-контрактів

▪ Договір укладено з кожним власником

▪ ЕСКО компанію визначено постачальником послуг з  централізованого 

теплопостачання

▪ ЕСКО компанія уклала договір на поставку теплової енергії з                      

КП «Луцьк-тепло»



ФОНД ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ



Фонд Енергоефективності

• Грант виплачується 3-ма частинами

• Грант виплачується ОСББ тільки після понесення відповідних витрат та підтвердження

виконання (перевіряється Фондом) 

• «Єдине вікно» – вся кореспонденція ОСББ через відділення банку-партнера

• Сертифікація енергетичної ефективності проводиться до подання першої заявки та після 

завершення виконання проекту 

• ОСББ самостійно відбирають підрядників та енергоаудиторів

• Для ОСББ встановлено стандартні форми документів (опис проекту, заявки)

• Оцінку кредитоспроможності ОСББ та ухвалення рішення про позику здійснює банк-партнер



Фонд Енергоефективності

Пакети Фонду

Обов’язкові заходи 1. Встановлення вузла комерційного обліку теплової енергії

2. Встановлення або модернізація індивідуального теплового пункту (ІТП)

3. Заміна або модернізація загальнобудинкового котла та допоміжного

обладнання (наприклад, насосів, систем автоматичного регулювання

тощо)

4. Теплоізоляція або заміна трубопроводів системи внутрішнього

теплопостачання та системи гарячого водопостачання (за наявності) в

неопалювальних приміщеннях

5. Гідравлічне балансування системи опалення шляхом встановлення

автоматичних (балансувальних) клапанів

Необов’язкові заходи 1. Модернізація системи гарячого водопостачання

2. Встановлення вузлів розподільного обліку теплової енергії на потреби

опалення або/та приладів – розподілювачів теплової енергії у квартирах

3. Встановлення автоматичних регуляторів температури повітря у

приміщеннях на опалювальних приладах водяної системи опалення у

квартирах або/та у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі

4. Заміна або теплоізоляція трубопроводів системи опалення або/та

приладів водяної системи опалення у приміщеннях (місцях) загального

користування будівлі

5. Заміна або ремонт блоків віконних та блоків балконних дверних у

приміщеннях (місцях) загального користування будівлі

6. Заміна або ремонт зовнішніх дверей та/або облаштування тамбурів

зовнішнього входу

7. Комплекс робіт із модернізації та облаштування системи освітлення у

приміщеннях (місцях) загального користування будівлі

Пакет «А»



Фонд Енергоефективності

Пакети Фонду

Обов’язкові заходи 1. Всі обов'язкові заходи з Пакету заходів «А»

2. Комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування огороджувальних

конструкцій будівлі:

− зовнішніх стін та цоколю

− опалювальних та неопалювальних горищ (технічних поверхів) та

дахів

− плит перекриття підвалу

3. Заміна або ремонт зовнішніх дверей та/або облаштування тамбурів

зовнішнього входу

4. Заміна або ремонт блоків віконних та блоків балконних дверних у

приміщеннях (місцях) загального користування будівлі

Необов’язкові заходи 1. Модернізація системи гарячого водопостачання

2. Заміна або теплоізоляція трубопроводів системи опалення або/та приладів

водяної системи опалення у приміщеннях (місцях) загального користування

будівлі

3. Заміна або теплоізоляція трубопроводів системи опалення або/та приладів

водяної системи опалення у квартирах

4. Встановлення вузлів розподільного обліку теплової енергії на потреби опалення

або/та приладів - розподілювачів теплової енергії у квартирах

5. Встановлення автоматичних регуляторів температури повітря у приміщеннях на

опалювальних приладах водяної системи опалення у квартирах або/та у

приміщеннях (місцях) загального користування будівлі

6. Заміна або ремонт блоків віконних та блоків балконних дверних у квартирах,

утеплення і скління наявних балконів і лоджій

7. Комплекс робіт із модернізації та облаштування системи освітлення у

приміщеннях (місцях) загального користування будівлі

8. Комплекс робіт із модернізації та облаштування системи вентиляції зі

встановленням рекуператорів

9. Інші типи модернізації системи внутрішнього теплопостачання

Пакет «Б»



Фонд Енергоефективності

Кроки реалізації проекту



Фонд Енергоефективності

Енергоаудит, енергосертифікат та Опис проекту



РОЗРАХУНКИ ВПЛИВУ ПРОГРАМ НА РЕАЛІЗАЦІЮ 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО ПРОЕКТУ



Опал. площа, м2 7000

Тариф опалення 42 грн./м2

Комісія 1%

Річна ставка 18%

Термін 

кредитування
120 міс.

Сума кредиту 5 000 000 грн.

Компенсація 70%

УМОВИ КРЕДИТУВАННЯ

Утеплення стін

Утеплення перекриття тех.поверху

Утеплення цоколю

Встановлення ІТП

Балансування

Утеплення комунікацій

Очік. економія 60%

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ 

ЗАХОДИ
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Вартість утеплення – 5 000 000 грн

Опалювальна площа – 7000 м2

Вартість утеплення після компенсації - 1 500 000 грн

Сума  з кв. 50 м2 в місяць з усіма % (термін – 120 міс) – 255

грн/міс*

* - після компенсації 70%



Будинок зараз сплачує в місяць за тепло – 294 000 грн

За опалювальний сезон – 1 764 000 грн; за 10 років – 17 640 000 грн

Квартира 50 м2 сплачує – 2 100 грн/міс; 

За опалювальний сезон кв. 50 м2 – 12 600 грн; за 10 років – 126 000 грн



Після модернізації такий будинок буде сплачувати за тепло в міс. – 147 000 

грн

За опалювальний сезон – 882 000 грн; за 10 років – 8 820 000 грн

Після модернізації така квартира буде сплачувати (економія 60%) – 840

грн/міс

Чиста економія : 2100 - (840 + 255) = 1 005 грн / міс  або 6 030 грн за ОС

Чиста економія для квартири за 10 років складе 60 300 грн.



ЯК МОТИВУВАТИ НАСЕЛЕННЯ ВПРОВАДЖУВАТИ 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ЗАХОДИ?



Місцеві 

програми

Семінари, 

Навчальні 

візити

Індивідуальні 

консультації

Інформацій

на кампанія
Допомога 

партнерів



ПИТАННЯ ?



Дякую за увагу!

Фото

Масленніков Олег

Консультант Проекту (Харків)

Teл.: +38 097 288 11 85

olmaslennikov@gmail.com


