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Чому в Україні існують проблеми з енергозбереженням?
Рівень споживачів:

- Відсутність належних знань з питань енергозбереження та 
енергоефективності

- Відсутність належних дій з боку споживачів через ментальність: “я 
не хазяїн – нехай зробить держава” (відсутність ефективногоне хазяїн нехай зробить держава  (відсутність ефективного 
власника) (MDI survey – 30 – 70%)

- Незадоволеність якістю послуг

- Необгрунтовано низька тарифна політика призвела до 
недбайливого ставлення до споживання тепла

Ві і ії- Відсутність мотивації у населення економити тепло через 
неможливість контролювати його та регулювати споживання 
(відсутність приладів обліку); (приклади, коли або холодно, або 
жарко)жарко)
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Робота над розробкою Плану з питаньРобота над розробкою Плану з питань 
комунікації та інформування громадськості:
Створення робочої групи:
- Міністерство з питань ЖКГ;

- USAID;

- International Resources Group;

- Alliance to Save Energy;

- Інститут місцевого розвитку;

- Асоціація міст України

Ad i i A JWT- Advertizing Agency JWT 
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План з питань комунікації та інформуванняПлан з питань комунікації та інформування 
громадськості це:

- Визначає комунікаційні цілі/ключові 
звернення/інформаційні матеріали/заходизвернення/інформаційні матеріали/заходи

- Концепція інформаційної кампанія з 
енергоефективностіенергоефективності

- Керівництво для координації спільних зусиль 
партнерів проекту РМТпартнерів проекту РМТ

- Підтримка всіх завдань Проекту РМТ
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Цілі Інформаційної кампанії
- Поведінкова зміна, що підтримує збереження теплової

енергії

- Обізнаність щодо енергозалежності України від імпорту енергоресурсів

- Пропагування ОСББ – як ефективного та відповідального агента 
забезпечення енергозбереження (Програма економічних реформ на 2010 2014 Комітету позабезпечення енергозбереження (Програма економічних реформ на 2010-2014 Комітету по 
економічним реформам при Президентові України)

- Створення та розповсюдження програм “енергоефективних шкіл та 
студмістечок”студмістечок

- Пропагування переваг пропонованих законодавчих змін, тарифної      
реформи і заходів, які впроваджуються для забезпечення соціальних 
гарантій

- Залучення приватного сектору для створення публічно-приватного 
партнерствапартнерства

- Пропагування переваг енергозбереження з точки зору зменшення витрат 
на сплату комунальних послуг
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Інформаційна кампанія з інформування громадськостіІнформаційна кампанія з інформування громадськості 
щодо енергоефективності: (3 етапи)

1 етап

Просвіта: (вересень 2009 - березень 2010 та надалі)

Формування обізнаності про необхідність збереження енергії та роз’ясненняор у а об з а ос ро еоб д с збере е е ер а роз с е

причин, чому така зміна мусить починатися з індивідуальних дій

2 етап (квітень 2010 – лютий 2012) ( )

Підготовка до регулювання тепла: (пропагування створення ОСББ; прилади обліку)

Комбінація практичної інформації щодо малозатратних методівц р ф р ц щ д р д

енергозбереження та зменшення рахунків за теплопостачання

завдяки встановленню пристроїв з регулювання тепла
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Інформаційна кампанія з інформуванняІнформаційна кампанія з інформування 
громадськості: (3 етапи)
3 етап

Тиражування досвіду: 
Оцінка результатів, історії успіху, розповсюдження успішних моделей по всійОц а резу а , с ор ус у, роз о сюд е ус оде е о с

Україні
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Наші аудиторії:Наші аудиторії:

• Громадськість – споживачі комунальних послуг
• Організації місцевої громади
• Власники та асоціації кондомініумів
• Молодь (школярі, студенти)
• Вчителі, викладачі, їх професійні асоціації, зелені 
клуби в університетах, молодіжні організації;

• Неурядові організації (підрозділи з питань екології 
б )та енергозбереження) 

• Представники ЗМІ
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Наші аудиторії:Наші аудиторії:

• Представники місцевого самоврядування 
( і і і і(депутати міських рад, урядовці місцевих органів 
виконавчої влади)

• Місцеві викладачі журналісти науковці що• Місцеві викладачі, журналісти, науковці, що 
працюють над екологічної тематикою

• Підприємства централізованого теплопостачання• Підприємства централізованого теплопостачання 
(працівники установ теплопостачання)

• Місцева промисловістьМісцева промисловість
• Приватні інвестори
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Партнери проекту в реалізації інформаційноїПартнери проекту в реалізації інформаційної 
кампанії 

• Alliance to Save Energy 
• Інститут місцевого розвитку (ІМР) 
• International Resources Group
• Advertizing Agency JWT
• BigMedia
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Соціальне партнерство:Соціальне партнерство:

• Рекламна агенція JWT : 520, 000 грн.
розробка концепції та дизайн інформаційних 
матеріалів, біг бордів, плакатів, телероликів, 
обкладинок на дитячі підручники посібник зобкладинок на дитячі підручники, посібник з 
ОСББ.

• BigMedia: 2, 376 000 грн.
Розміщення більше 700 біг бордів в містахРозміщення більше 700 біг бордів в містах 
партнерах проекту РМТ: Вінниці, Євпаторії, 
Краматорську, Луцьку, та Львові, а також в м. р р у, уц у, ,
Києві. 11



Логотипи інформаційної кампанії:Логотипи інформаційної кампанії: 
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• Alliance to Save Energy
• Інститут місцевого розвитку (ІМР) 
• International Resources Group
• Research Triangle Institute
• Енергоефективні міста України
• Advertizing Agency JWT
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• Alliance to Save Energy
• Інститут місцевого розвитку (ІМР) 
• International Resources Group
• Research Triangle Institute
• Енергоефективні міста України
• Advertizing Agency JWT
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Енергоефективні школи та студмістечка:Енергоефективні школи та студмістечка:
Перший етап програми: навчальний рік 2009 – 2010: 12 шкіл 5 міст-
партнерів: Львів, Луцьк, Краматорськ, Вінниця та Євпаторія
Др й е а ро ра а а й рі 2010 2011 12 і 5 ісДругий етап програми: навчальний рік 2010 – 2011: 12 шкіл 5 міст-
партнерів: Курахове, Львів, Полтава, Хмельницький

Навально-методичний 
комплект Програми 

«Енергоефективні школи» 
розглянуто  комісією Науково-
методичної ради з питань 
освіти Міністерства освіти і 

науки України і «схвалено для 
використання у 

загальноосвітніх навчальних 
закладах»  (протокол №3 від 1 

2010 )
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Енергоефективні студмістечка:Енергоефективні студмістечка:

Перший етап програми: навчальний рік 2010 –Перший етап програми: навчальний рік 2010 –
2011:

Полтавський національний технічний університет 
ім. Ю.Кондратюка

Хмельницкий національный університет

Львівський Національний лісотехнічний університет 
України 
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Місяці Енергоефективності в Україні: грудень 
2010 – березень 2011
• Організація публічних гала заходів із залученням 

ї і іукраїнських діячів мистецтва, культури та спорту 
для популяризації теми енергоефективності в 
УкраїніУкраїні. 

• Організація прес-конференції за участю 
українських/міжнародних відомих осіб наукраїнських/міжнародних відомих осіб на 
підтримку теми енергоефективності та 
енергозбереження.

• Організація розповсюдження матеріалів про 
енергоефективність на концертах та під час появ 

б і іна публіці.
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Місяці Енергоефективності в Україні: грудень 
2010 – березень 2011

• Серії ТБ та радіовиступів відомих діячів наСерії ТБ та радіовиступів відомих діячів на 
підтримку та для пропагування енергоефективності.

• Серії публікацій в пресі.Серії публікацій в пресі.
• Спів-брендінг та спів-промоушн музичних та 
інформаційних ресурсів про енергоефективність з ф р р ур р р ф
зірками української естради, діячами культури та 
спорту з використанням гасла ІК Проекту РМТ: 

“Збережи тепло – збережи Україну!”
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ПрограмаПрограма 
Шоуманія

НОВИЙ
КАНАЛ

Щонеділі з 12:50 -13:50
Аудиторія: 2 5 млн осіб віком від 10 до 45 років
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Заохочення створювати ОСББЗаохочення створювати ОСББ  

• Рекламна агенція JWT :
розробка концепції та дизайн інформаційних 
матеріалів, біг бордів, плакатів, посібники з ОСББ.

Мета: 
• Пояснити українцям, що таке ОСББ.
• Зробити абревіатуру зрозумілою та впізнаною
• Зацікавити мешканців багатоквартирних будинків 
у створенні ОСББ
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ОСББ – ефективний інструмент енергозбереженняОСББ – ефективний інструмент енергозбереження

Основні посилання:

Стань господарем свого будинку!

Зроби його енергоефективним!Зроби його енергоефективним!

Отримаєш: тепло, здоров’я і комфорт!
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ОСББ – ефективний інструмент енергозбереженняОСББ – ефективний інструмент енергозбереження
www.mhrp.org.ua
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Тренінги для журналістів:Тренінги для журналістів:

• Україна – енергозалежна держава. Факти, пояснення, 
необхідність енергозбереженнянеобхідність енергозбереження.

• Тарифна реформа в Україні.  Чому тарифи зростають і що 
робити людям?

• Енергоефективність в Україні. Почнемо з багатоповерхівок.
• Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків –

перший крок до комфорту та якісного тепла в вашій оселіперший крок до комфорту та якісного тепла в вашій оселі.
• Інформаційна кампанія з енергоефективності та 

енергозбереження: змінюємо ментальність – створюємо 
покоління відповідальних українців. 
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Тренінги для журналістів:Тренінги для журналістів:

Регіональні ЗМІ: 
- 25 - 27 листопада
- 2 - 4 грудня

9 11- 9 - 11 грудня

Національні ЗМІ:Національні ЗМІ:
- 16 -17 грудня
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А б й РМТАдреса веб сайту проекту РМТ
WWW.MHRP.ORG.UA

Додаткову інформацію стосовно 
інформування громадськості з питань 
енергозбереження можна отримати у 
Віри Ілляш: villiash@mhrp.org.ua

044-596-596-0
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