ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ПРОВЕДЕННЯ
ДНІВ СТАЛОЇ ЕНЕРГІЇ МІСТА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
24-28 вересня 2018 року
24-28 вересня – загальноосвітні навчальні заклади міста – проведення відкритих уроків,
круглих столів на тему енергоефективності та енергозбереження.
У загальноосвітніх закладах міста для учнів 5-11 класів проведено відкриті уроки на
тему: «Збережемо клімат шляхом простих енергетичних рішень», уроки-дебати щодо видів
енергії, проблем її нераціонального використання та зміни клімату.

24-28 вересня – дошкільні навчальні заклади міста – показ мультиплікаційних фільмів на
еко-теми, оповідання казок.
У дошкільних закладах міста організовано перегляд мультиплікаційних фільмів на екотеми, читання оповідань, казок про важливість збереження енергоресурсів країни, про
поведінку дітей у природі.
24-28 вересня – підліткові клуби міста – година спілкування в клубах для дітей та
підлітків.
У підліткових клубах міста «Індіго», «Мустанг», «Романтик», «Сиріус», «Вікторія»
обговорювалась тема збереження енергоносіїв шляхом простих енергетичних рішень. Діти
малювали малюнки на тему: «Збережемо планету Земля», переглянули документальний
фільм на екологічну тематику «Дім», провели ряд дослідів за допомогою електронного
конструктора
«Знаток.
Альтернативна
енергія»,
поспілкувались
на
тему
«Енергоефективність та використання альтернативної (сталої) енергії».

24-28 вересня – бібліотеки-філії – тематичні полиці «Заощаджуючи енергію – дбаєш про
довкілля», книжкова виставка «Чиста енергія – чисте майбутнє».
Протягом 24-28 вересня в бібліотеках–філіях міста були оформлені тематичні полиці
«Заощаджуючи енергію – дбаєш про довкілля» для ознайомлення відвідувачів бібліотеки з
літературою щодо альтернативних видів відновлювальної енергії, енергоефективної
поведінки, способів збереження енергії. Також функціонували книжкові виставки «Чиста
енергія – чисте майбутнє».
24 вересня – Центр Енергоефективності – інтерактивний урок для учнів 7 класу
«Енергоефективність вдома».
Тренери з Колегії екологічної освіти «Світ освіт» та ГО «Екодія» провели для учнів 7
класу ліцею №17 інтерактивний урок, на якому учні дізнались про важливість збереження
природних ресурсів та використання альтернативних джерел енергії, переглянули відео
ролик, створений за допомогою енергії вітру та сонця.

25 вересня – Центр Енергоефективності – семінар для студентів Хмельницького
національного університету «Професія енергоменеджер».
В Центрі Енергоефективності для студентів Хмельницького Національного
університету проведено семінар-практикум на тему: «Професія енергоменеджера».
Студентам донесли важливість професії енергоменеджера, особливості та актуальність як
для окремого підприємства чи організації, так і для країни в цілому.

24-25 вересня – майданчик біля торгового центру по вул. Проскурівській, 4/3 – робота
інформаційного кіоску, робота екобусу, виставка малюнків учнів 1-4 класів на тему
енергоефективності.
24-25 вересня біля торгівельного центру «Дитячий світ» працював інформаційний
кіоск. Працівники відділу енергоменеджменту надавали консультації мешканцям міста як
правильно використовувати енергоресурси та як, з допомогою міських програм, впровадити
енергоефективні заходи у власних домівках.
Під час заходу діяла виставка малюнків учнів 1-4 класів шкіл міста
«Енергоефективність очима дітей», розповсюджували інформаційні матеріали та проводили
конкурси для дітей.

В рамках Днів Сталої Енергії, спільно з інформаційним кіоском працював екобус, який
за ці дні зібрав 46 кг батарейок, 298 люмінесцентних ламп, 62 енергозберігаючих лампи, 18
ртутних термометрів, близько 20 кг фарби, 10 фільтрів, 9 кг медикаментів та 15 кг
електричного та електронного обладнання.

26 вересня – Центр Енергоефективності – семінар «Впровадження системи
енергоменеджменту на комунальних підприємствах».
26 вересня, на базі Центру Енергоефективності проведено семінар для керівників та
головних інженерів комунальних підприємств міста.
Присутнім розповіли про необхідність щоденного моніторингу використання
енергоресурсів, на прикладі КП «Хмельницьктеплокомуненерго».
На
реальному
прикладі
присутнім
довели
необхідність
впровадження
енергоефективних заходів на підприємстві (моніторингу споживання енергоресурсів), їх
окупність та економічний і екологічний ефект.

26 вересня – парк ім. М. К. Чекмана – енергетичний квест для учнів 8-10 класів
26 вересня в парку ім. М. К. Чекмана проведено квест на тему енергоефективності та
сталої мобільності. В ньому прийняли участь 90 учнів 8-10 класів шкіл міста. 15 команд,
згідно з маршрутним листом, проходили 16 локацій, на яких їм потрібно було відповісти на
питання з еко-тематики та виконати завдання, пов’язані з енергоефективністю та
збереженням природних ресурсів. Переможці (1-3 місця) отримали подарунки, а всі
учасники квесту – подяки за участь та багато гарних вражень.

27 вересня – Центр Енергоефективності – семінар-практикум для голів ОСББ
«Приклади впровадження енергоефективних заходів в багатоквартирних житлових
будинках різних міст України».
27 вересня на базі Центру Енергоефективності провели семінар-практикум для 30 голів
ОСББ міста. Спікером на захід було запрошено голову ОСББ з міста Луцьк Петра
Лавренюка. Він, на практиці, успішно термомодернізував власний багатоквартирний
житловий будинок. Під час семінару поділився досвідом та ефективними механізмами
переконання мешканців щодо необхідності впровадження енергоефективних заходів у
будинку. Розповів послідовність дій з впровадження енергоефективних заходів в
багатоквартирному житловому будинку та, на прикладі, показав ефект від проведеної
термомодернізації.

28 вересня – ТЦ «Європа» – ІІ Форум економічного розвитку Хмельницького.
Енергоефективність для бізнесу. Виставка енергоефективного обладнання.
В рамках ІІ Форуму економічного розвитку Хмельницького проведено тематичну
панель «Енергоефективність для бізнесу» та організовано виставку енергоефективного
обладнання. Запрошеними гостями та спікерами дискусійної панелі виступили: начальник
управління інвестиційної діяльності у відновлюваній енергетиці Державного агентства з

енергоефективності та енергозбереження України – В. Коцюба, національний експерт
Проекту ЄС «Угода мерів-Схід» в Україні – О. Кисіль, спеціаліст з інвестиційних питань
представництва НЕФКО в Україні, к.е.н – І. Ляшенко, директор Хмельницької обласної
дирекції АБ «УКРГАЗБАНК» - Є. Братух.
У ході дискусії йшлося про енергоефективну модернізацію українських підприємств,
фінансові інструменти для реалізації заходів з енергоефективності, енергоефективні рішення,
перспективи та можливості для бізнесу.
Під час спеціалізованої виставки своє обладнання та технологї представили: Henkel,
Danfoss, Maxus, Reventa, Технопростір (smart office), Caparol та ін.

28 вересня – Хмельницький Національний університет – відкриття СЕС
28 вересня в державному закладі освіти – Хмельницькому Національному
університеті відкрито першу в Україні дахову сонячну електростанцію.
СЕС має загальну потужність 132 кВт та на третину покриває потреби університету в
електроенергії. Планується розширити її до 500 кВт, що повністю забезпечить потреби
університету в електроенергії.
У навчальному закладі сподіваються, що витрати на сонячні панелі окупляться за 5
років.
Автоматизована система комерційного обліку електроенергії, що знаходиться у
диспетчерському пункті дахової СЕС дозволяє спостерігати за виробленням та споживанням
електроенергії.
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