Херсонська
міська рада

Дні Сталої Енергії у Херсоні 5-12 жовтня 2015р.
5-12 жовтня у Херсоні, з метою залучення громади міста до проблем
енергозбереження та екології відповідно до Європейської ініціативи «Угода Мерів», за
підтримки Проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» та Асоціації
«Енергоефективні міста України», вперше були проведені Дні Сталої Енергії. В організації та
підготовці цих Днів прийняли участь керівники виконавчих органів Херсонської міської ради,
комунальні підприємств міста, громадські організації, заклади освіти тощо.
5 жовтня Дні сталої енергії розпочалися у навчальних закладах міста Херсона
єдиним уроком «Вмій заощаджувати».

125 учнів Херсонської загальноосвітньої школи № 25 стали дослідниками щодо
заощадження води, тепла, електроенергії. У доступній формі головний спеціаліст управління
освіти Херсонської міської ради Кошелюк Т.В. та начальник відділу екології департаменту
житлово-комунального господарства Херсонської міської ради Амелін А.В. наголосили про
необхідність дбайливого відношення до природних ресурсів рідної матінки Землі. Серед
учнів 2-4 класів була проведена вікторина, під час якої діти з цікавістю відповідали на
питання щодо необхідності збереження світла, води, електроенергії. На закріплення учні із
задоволенням переглянули виставу зразкового художнього колективу театру ляльок
«Промінець» Херсонського Таврійського ліцею мистецтв, художній керівник Теременко Л.І.
Всі присутні ще раз впевнилися - заощаджуючи енергоресурси ми бережемо природу.
Разом з цим у школах Херсону розпочали акцію зі збору використаних батарейок.
5-6 жовтня. Діти малюють енергозбереження
Також 5 та 6 жовтня в рамках Днів сталої енергії в м. Херсоні, було проведено конкурсу
малюнків на тему «Збережемо енергію – збережемо майбутнє», який проводився протягом
двох днів у загальноосвітніх навчальних закладах міста.
Найактивнішим стали майже 500 дітей, які в своїх малюнках відобразили, як важливо
берегти нашу природу, її природні ресурси, вміти економити воду, електроенергію.

Переможцями стали 8 учнів загальноосвітніх шкіл міста:
Гусєвій Ганні, учениці Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 5;
Сковорідці Олександру, учню Херсонського загальноосвітнього навчально-виховного
комплексу № 11;
Капініну Максиму, учню Херсонського центру освіти молоді та дорослих;
Мацук Дар'ї, учениці Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №12 з поглибленим
вивченням французької мови;
Якимець Дар'ї, учениці Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 37;
Дмитрієву Сергію, учня Херсонського навчально-виховного комплексу «Дошкільний
навчальний заклад комбінованого типу – спеціальна загальноосвітня школа І ступеня» № 29;
Максимовій Дар'ї, учениці Херсонського навчально-виховного комплексу загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 9;
Прудкун Ганні, учениці Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 30 з поглибленим
вивченням предметів природничо-математичного циклу та англійської мови.

7 жовтня. Особливою подією Дні сталої енергії стало підписання міським головою
Володимиром Миколаєнко угоди про співпрацю з Північною екологічною фінансовою
корпорацією НЕФКО в Україні, в рамках програми «Фонд «Північна ініціатива гуманітарної
підтримки та енергоефективності (Україна)», щодо проведення робіт з енергозбереження в
Херсонській міській клінічній лікарні ім. А. і О. Тропіних.

Міський голова зазначив, що очікування від реалізації проекту достатньо великі. В
рамках програми передбачається реконструкція газової котельні лікарні ім. А. і О. Тропіних,
встановлення індивідуальних теплових пунктів на будівлях лікарні та утеплення фасаду
головного терапевтичного корпусу. Вартість наданого гранту для реалізації проекту від
НЕФКО – 500 тис. евро. Також міська влада співфінансує даний проект у розмірі 10%.
Було відмічено, що реалізація даного проекту створює не тільки комфортні умови
щоденного перебування у лікарні близько 1000 хворих та персоналу, але й дасть можливість
економити кошти, передбачені на енергоносії, забезпечить більш високий рівень
стерильності медичного обладнання, постільної білизни, тощо за рахунок встановлення
енергоефективного парогенератору.
8 жовтня. Одним з найбільших заходів Днів енергії стала науково-практична
конференція «Європейська та вітчизняна практики впровадження енергозберігаючих
проектів у житлових та громадських будівлях, на комунальних підприємствах тепло-,
водопостачання». До участі в конференції були запрошені працівники освітніх закладів,
охорони здоров’я, житлово-комунального господарства, науковці, студентство, громадські
організації, підприємці тощо.

Конференція проводилась в межах Днів сталої енергії, які проходять у місті з 5 по 12
жовтня. Їх офіційне відкриття поєднали з початком конференції та нагородженням
переможців конкурсу дитячого малюнку на тему «Збережемо енергію – збережемо
майбутнє».

Вісім юних переможців – учнів херсонських шкіл – отримали подяки від міського голови
з рук його заступника Сергія Черевко. «Ці діти вже зараз більш обізнані в питаннях
енергозбереження, ніж деякі дорослі. І це означає, що в нас є добре майбутнє. Символічно,
що ця зустріч відбувається у перший холодний день перед початком опалювального сезону.
Це ще одна підстава для нас замислитись про енергозбереження», – заявив заступник
міського голови.
Конференцію відкрила заступник міського голови Інна Трибух, яка передала вітання
від міського голови Володимира Миколаєнко та його побажання плідної праці. У своїй
промові вона розповіла про роботу міської ради у напрямку енергозбереження та
енергоефективності. «Треба відмітити, що до недавнього часу дана робота не мала чітко
окреслених завдань. У поточному році прийнято документи, які чітко скеровують діяльність
міської ради з енергоефективності та енергозбереження – це План дій сталого
енергетичного розвитку м. Херсона на 2015-2030 роки та Концепцію впровадження
системи енергетичного менеджменту в м. Херсоні, головна ціль якої - впровадження
системи енергоменеджменту в бюджетних установах міста», зазначила Інна Трибух.
Заступник міського голови розповіла про діяльність міської влади в цьому напрямку в
поточному році. У 2015 році з міського бюджету виділено кошти у сумі 10,4 млн. грн. на
виконання робіт з реконструкції об’єктів теплопостачання міського комунального
підприємства «Херсонтеплоенерго».
В рамках Державної цільової програми енергоефективності прийнято міську Програму
відшкодування частини кредитів, що надаються об’єднанням співвласників багатоквартирних
будинків та житлово-будівельним кооперативам на реалізацію енергозберігаючих заходів в
житловому господарстві на 2015 рік «Тепла оселя» з фінансуванням 500 тис. грн.
У поточному році розпочата плідна співпраця міської ради з міжнародною фінансовою
корпорацією НЕФКО щодо реалізації унікального проекту «Зелена школа – запорука
здоров’я та щасливого майбутнього дітей Антонівки. Вартість грантового проекту складає 2,3
млн. евро.
Також з фінансовою корпорацією НЕФКО відпрацьовано пакет документів на
будівництво нової автономної газової котельні лікарні ім. А. і О.Тропіних, встановлення
індивідуальних теплових пунктів на 17 будівлях лікарні та утеплення фасаду головного
терапевтичного корпусу. Вартість грантового проекту 500 тис. евро.

Продовжили проведення конференції президент ГО «Херсонський обласний Центр
енергоефективності та екології» Ігор Лютіков та голова наглядової ради ТОВ «Група
компаній «Теплотехніка» Володимир Скороход.

У ході конференції обговорювались перспективи переходу на тверде паливо, інші
альтернативні види палива і та відновлювані джерела енергії, енергоефективні технічні
рішення, залучення міжнародних інвестицій в енергоефективність та інше.
Високій науковий та практичний рівень проведення конференції підтвердили докладні
виступи представників ГО «Агентство з відновлюваної енергетики» з питань оцінки
енергетичного потенціалу біомаси в Херсонській області та техніко-економічного
обґрунтування будівництва котельної на біомасі в смт. Наддніпрянське, що дуже важливо для
всього нашого регіону в плані заміщення природного газу місцевим біопаливом.

Одним із ключових спікерів заходу став Дмитро Леськів, експерт з енергоефективності
та енергозбереження Асоціації "Енергоефективні міста України", який презентував всім
присутнім доповідь «Досвід Асоціації "Енергоефективні міста України" у впровадженні
системи енергоменеджменту та інформаційних компаній в українських містах», яку дуже
уважно прослухали присутні в залі майбутні енергоменеджери всіх бюджетних установ міста.
Це було вкрай актуально для міста, тому що ми розпочинаємо реалізацію затвердженої
у цьому році Концепції впровадження системи енергетичного менеджменту в м. Херсоні.
Головна ціль цієї концепції на першому етапі - впровадження системи
енергоменеджменту в бюджетних установах міста.

На конференції також були присутні багато голів міських ОСББ, тому всі з особливою
зацікавленістю вислухали Сергія Даниліва - генерального директора ТОВ «Сахара» та
Дмитра Омельчука - менеджера з розвитку енергоефективних проектів компанії «ГЕРЦ
Україна», які розповіли про енергозбереження у багатоквартирних будинках та використання
альтернативних джерел енергії.

«Які б ми не проводили заходи з енергозбереження, врешті-решт все буде залежати
від кожного з нас, від реальних кроків, які ми будемо робити чи не робити у цьому напрямку»
– звертаючись до присутніх в залі, наголосив Ігор Лютіков, керівник громадської організації
«Херсонський обласний Центр енергоефективності та екології».
«На конференції лунала велика кількість корисних новаторських ідей, які необхідно
втілювати, а також аналітичної інформації, яка потребує додаткового осмислення. Подібні
заходи я вважаю надзвичайно корисними», – сказала місцевий координатор житловокомунальних програм Громадянської мережі ОПОРА Аелітта Олійник.
7-8 жовтня Громадянська мережа ОПОРА провела цікаві заходи для юних херсонців.
Зокрема, 7 жовтня у загальноосвітній школі № 41 відбудеться тематична гра – брейн-ринг
«Збережемо місто разом», а 8 жовтня у школах міста демонстрували мультфільми на
екологічні теми.
Команди школярів трьох херсонських шкіл Таврійського мікрорайону зустрілись
7 жовтня на грі у брейн-ринг. Гра відбувалась у приміщені школи № 41 за підтримки
Громадянської мережі ОПОРА з нагоди проведення Днів сталої енергії. Саме тому темою гри
стало екологічне гасло «Збережемо місто разом».

Між собою змагалися команда школи № 4 «Господарі планети», команда школи № 24
«Еврика» та команда «Резонанс», яка виступала за школу № 41. Перед початком гри
школярі виступили перед глядачами з невеличкими творчими представленнями, у яких теж
обов’язково торкались тем екології та енергозбереження.
За тим, щоб гра була чесною, уважно стежили члени журі, серед яких були місцевий
координатор житлово-комунальних програм Громадянської мережі ОПОРА Аелітта Олійник,
начальник відділу екології херсонського міськвиконкому Артем Амелін та представниця
міського управління освіти Тетяна Кушнірук. Перемогла команда «Резонанс», якій
пощастило грати у знайомій та комфортній обстановці власної школи.
Задля заохочення всі учасники отримали канцелярське приладдя від ОПОРИ, флешки
та інші подарунки від благодійних організацій міста.

«Я вважаю такі заходи дуже корисними. Знання про екологію та енергозбереження, які
діти отримують у процесі цікавої гри, краще закріпляться у їхній свідомості, ніж матеріали
нудних лекцій. Тим паче, коли тут задіяні здоровий азарт та творчий підхід», – поділилася
враженнями від заходу Аелітта Олійник.
Також в ці дні були проведені:
Показ мультфільмів на еко-теми, оповідання казок із ілюстраціями на проекторі у
дошкільних дитячих закладах, виступи художнього колективу театру ляльок «Промінець»
Херсонського Таврійського ліцею мистецтв.
День відкритих дверей з представленням експозиції наукових, науково-методичних
матеріалів та розробок науковців Херсонської філії Національного університету
кораблебудування з нетрадиційної, відновлювальної енергетики, енергозберігаючого та
енергоефективного обладнання.
Екскурсії студентів енерготехнічних спеціальностей в демонстраційний павільйон
підприємства «Європейська енергозберігаюча компанія» для ознайомлення з сучасним
устаткуванням нетрадиційної та відновлювальної енергетики, енергозберігаючим
обладнанням.
Кураторські часи зі студентами з метою виховання внутрішнього прагнення економії
енергетичних ресурсів, необхідного ставлення до нераціонального використання енергії.
Трансляція на моніторах в місті роликів про впровадження енергозберігаючих заходів
та трансляція слоганів з енергозбереження по міському радіо. Акція–роздача листівок з
енергозбереження.

Значною акцією перших днів стало проведення спеціалізованої виставки «Наш
дім. Енергозбереження», яка відкрилась 6 жовтня. На виставці були представлені
обладнання та технології, які мають пряме відношення до енергоефективності та
енергозбереження. Зокрема, тут можна було побачити сонячні батареї, економічні
опалювальні конвектори, ознайомитись з технологіями виробництва альтернативного
твердого палива та роздивитись котли, які працюють на такому паливі.

Виставка проходила с 6 по 8 жовтня в кіноконцертному залі «Ювілейний» та на площі
біля будівлі кіноконцертного залу.
Біля будівля міськвиконкому ТОВ «Сахара» продемонструвала роботу сучасного
сонячного колектору для виробництва гарячої води.

Крім того, на виставці були представлені бюджетні комплекти безперервного
автоматичного електропостачання, матеріали для утеплення стін. На території виставки
також можна було придбати їжу, приготовану на плиті, яка працювала на виставці на
екологічному паливі.

9 жовтня 2015 року на базі кафедри енергетики, електротехніки і фізики з нагоди
проведення у місті Херсоні Днів сталої енергії, відбулася міська виставка-конкурс науковотехнічної творчості учнівської молоді «Енергетика і майбутнє».

Учасники конкурсу презентували власні розробки та демонстраційні макети, присвячені
енергозбереженню, енергоефективності та використанню альтернативних джерел енергії.

Переможці: Некрасов Олександр (гімназія № 20) – 1 місце, Геращенко Максим (ЗОШ №
46) – 2 місце, Крайнік Олексій (ЗОШ № 13) - 3 місце, отримали грамоти та призи.
Учасники висловили подяку Асоціації «Енергоефективні міста України» (м. Львів) та ГО
"Херсонський обласний центр енергоефективності та екології" (м. Херсон) за сприяння у
проведенні конкурсу.
Під час проведення Днів сталої енергії в бібліотеці-філії №7, в рамках
загальносистемного Дня інформації «В одній краплині – все життя», пройшов захід,
присвячений Всесвітньому Дню водних ресурсів, для учнів 4-Г класу гімназії №3.

Під час години цікавої інформації «Вода-мандрівниця», діти пригадали про цілющі
властивості води, її важливість у природі та житті людини; віртуально здійснили мандрівку
світом та довідались про озера, річки, водоспади з незвичайними властивості.
З великою зацікавленістю школярі спостерігали за дослідами у «Лабораторії
Капітошки», яку влаштувала бібліограф центральної дитячої бібліотеки Критченко Вікторія.
А запропонована бесіда – знайомство про водні види спорту, яку провела провідний
бібліограф центральної дитячої бібліотеки Горишня Ірина, викликала неподільний інтерес.
Наприкінці заходу присутні переглянули відеоролики про досліди, які можна відтворити
власноруч у себе вдома та прослухали бібліографічний огляд енциклопедичних видань про
світ океану.

9 октября. На території Казенного саду пройшов «чистий четвер»

В рамках проведення місячника з благоустрою міста та Днів енергії, працівники
департаменту житлово-комунального господарства міської ради провели «чистий четвер» на
території Казенного саду. Вони прибирали зелені зони, алеї та доріжки від листя і сміття,
частково покосили зелені зони механізованим способом. На міське сміттєзвалище було
вивизено 5 куб.м сміття.
«Чистий четвер» провели також і студенти - екологи Херсонського аграрного
університету.
Перший раз в Херсоні відбулася акція «Рідному Херсону – чисте повітря», коли
багато мешканців міста на один день відмовилися від використання особистих та службових
автомобілів.
10 жовтня на підтримку Днів енергії відбувся велопробіг, в якому взяли участь члени
міської спільноти «ВелоФорум».

Сбір учасників велопробігу на площі Свободи в 11годин.

З 12:00 до 13:30 члени спільноти "Велофорум" (кілька десятків велосипедистів в
супроводі 2 автомобілів ДАІ) проїхали по маршруту: пл. Свободі – просп. Ушакова Залізничний вокзал – просп. Ушакова – набережна по просп. Ушакова.

12 жовтня. День «відкритих дверей» відбувся на очисних спорудах Водоканалу.

В рамках проведення в Херсоні Днів сталої енергії на очисних спорудах Водоканалу
приймали гостей. Ними стали учні 6-го та 8-го класів загальноосвітніх шкіл №11 та №26, які
завітали на діючий виробничий об'єкт з метою ознайомлення з його роботою.
За півтори години керівник екскурсії - заступник начальника МОС Поліщук Н.Л. – цікаво
та доступно розповіла дітям про необхідність очищення використаної води, звертала їх увагу
на споруди та пристрої, відповідала на запитання.
Школярі на власні очі побачили складну систему очищення стічних вод, сучасне
обладнання, оцінили масштабність технологічного процесу очищення.
13 жовтня був підписаний меморандум про співпрацю між представниками
Громадянської мережі ОПОРА та громадської організації «Херсонський обласний Центр
енергоефективності та екології». Підписання цього документу було приурочене до Днів
сталої енергії, які проходили у Херсоні з 5 жовтня.

«Ми завжди спрямовані на розширення співпраці з місцевими організаціями, які у
своїй діяльності багато уваги приділяють проблемам екології та енергозбереження. В нас
багато спільних цілей, над досягненням яких ми можемо працювати разом», –
прокоментувала цю подію місцевий координатор житлово-комунальних програм Громадської
мережі ОПОРА Аелітта Олійник.

«Тільки спільними зусиллями громадських організацій, місцевої влади та державних
установ ми зможемо досягти реальних зрушень у питаннях впровадження нових технологій
енергозбереження, нетрадиційних, відновлюваних видів палива. Констатую, що з
підписанням цього меморандуму, наша співпраця не розпочинається, а лише переходить на
новий рівень. Тому що ми вже достатньо ефективно співпрацювали і до цього часу», –
наголосив під час підписання меморандуму президент ГО «Херсонський обласний Центр
енергоефективності та екології» Ігор Лютіков.
У документі, який був підписаний, визначено ціль співпраці між Громадською мережею
ОПОРА та ГО «Херсонський обласний Центр енергоефективності та екології», що полягає в
об’єднанні зусиль у ході діяльності, направленої на: удосконалення нормативно-правового
середовища в житлово-комунальній та енергетичній сферах; досягнення прозорості
формування тарифів на житлово-комунальні послуги; удосконалення та популяризацію
серед громадян політики соціального захисту, що стосується житлово-комунальної сфери;
покращення ефективності управління багатоквартирними будинками; популяризацію
проведення енергоефективних заходів у житловому фонді міст; організацію та проведення
заходів, спрямованих на поліпшення екологічної ситуації у містах, зокрема – скорочення
викидів парникових газів у атмосферу; формування в громадян України культури
раціонального ресурсоспоживання.
Ми вважаємо, що ми досягли головних цілей Днів сталої енергії – долучили мешканців,
політиків, підприємців, представників громадських організацій до проблем енергозбереження
та екології, підвищили поінформованість місцевої громади стосовно сучасних методів
ощадного й ефективного використання енергії.
Великий обсяг роботи провели працівники Херсонського міськвиконкому - заступник
міського голови Інна Трібух, помічник голови Генадій Гончаров, начальник відділу
енергетики Юрій Єрьоменко та інші, громадська мережа "ОПОРА", координатор Аеліта
Олійник та громадська організація «Херсонський обласний Центр енергоефективності та
екології», керівник Лютіков І.С., які є надійними партнерами міської ради у всіх соціальних
акціях та заходах міста у цій сфері. Активно співпрацювали з міською радою провідні вищі
навчальні
заклади
міста
–
Херсонська
філія
Національного
університету
кораблебудування ім. адмірала Макарова, Херсонський національний технічний університет
та Херсонський аграрний університет, а також підприємці міста - ТОВ «Група компаній
«Теплотехніка».
Проведення Днів сталої енергії стало продовженням нового етапу для міста, з моменту
прийняття 20 лютого 2015року Плану дій сталого енергетичного розвитку м. Херсона на
2015-2030 роки та послідовної його реалізації.

