Анонс
Підготовка будівель до опалювального сезону: необхідні кроки та дії
3,5, та 7 жовтня 2022 року
15.00 – 18.00 год.
Місце проведення:
онлайн у Zoom
Реєстрація для учасників: link
Повномасштабна війна Росії проти України є головним ризиком для цьогорічного
опалювального сезону: руйнування критичної інфраструктури, що призводить до відсутності
електричної енергії чи газу може залишити безліч людей у холодних будинках. Так, станом на
вересень 2022 р. близько 600 тис. споживачів перебувають без електроенергії, а без
газопостачання - близько 240 тис. осіб. Війна не дозволила підійти до нового опалювального
сезону більш підготовленими. Погіршується економічна ситуація, зростає заборгованість
громадян за комунальні послуги, великою залишається загроза ракетних ударів. Через це
майбутній опалювальний сезон уже називають найскладнішим за часи незалежності. Особливо
ситуація складна для багатоквартирних будинків, де опалення централізоване. Додатково до
цього, висока вартість природнього газу на європейському ринку та його дефіцит на

українському – ставить питання його ефективного використання як одного з ключових в
безпеці нашої країни.
Як мешканці можуть підготуватись? Які заходи можна здійснити вже сьогодні власними
силами? Які технічні рішення зможуть принести економію вже в цьому опалювальному сезоні?
Відповіді на ці та інші питання чекатимуть на Вас під час наших семінарів 3, 5, 7 жовтня 2022
р.
Організатори заходів: Представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Асоціація
енергоаудиторів України
Мета семінарів – дати можливість співмешканцям будинків самостійно оцінити ступінь
підготовки будинку до опалювального сезону, здійснити першочергові малозатратні заходи
для зменшення енергетичних втрат та комунальних платежів.
Для кого ці семінари: голови та члени правління ОСББ, керуючі компанії, спеціалісти та
керівники відділу обслуговування (в будинках, де встановлені, або планується встановлення
погодних регуляторів).
Тренери:
Вадим Литвин, Голова Асоціації енергоаудиторів України
Сергій Наскальний, експерт Асоціації енергоаудиторів України
3 жовтня 2022 р.
15.00 – 18.00 год.
Семінар 1: Підготовка до опалювального періоду в розрізі підвищення
ефективності енергоспоживання.
Теми:
1. Як перевірити ефективність споживання теплової енергії в вашому
будинку? Де шукати гроші у підвалах.
2. Беззатратні та малозатратні заходи з підвищення енергоефективності.
3. Самостійний пошук випадків нераціонального споживання.
4. Як заробляти на економії енергії.

5 жовтня 2022 р.
15.00 – 18.00 год.
Семінар 2: Налаштування систем погодного регулювання (індивідуальні
теплові пункти та дахові котельні).
Теми:
1. Як забезпечується регулювання опалення в будинках.
2. Які параметри в контролерах відповідають за економію теплової енергії.
3. Алгоритм налаштування. Необхідне обладнання.
4. Основні типи помилок та збоїв в роботі обладнання – шляхи діагностики та
усунення.
5. Використання системи моніторингу для контролю за ефективністю
енергоспоживання.
7 жовтня 2022 р.
15.00 – 18.00 год.
Семінар 3: Підвищення надійності функціонування інженерних систем будівлі в
умовах військового часу.
Теми:
1. Альтернативні джерела енергії – їх можливості та межі застосування (сонячні
батареї. Бензинові та дизельні генератори, твердопаливні котли).
Застосування в військовий та мирний час.
2. Мінімізація ризиків під час пошкодження інженерних мереж (опалення,
газопостачання, електропостачання, водопостачання). Що потрібно робити
перед, під час та після аварії.
Захід проходитиме онлайн на платформі Zoom.
Для участі у заході зареєструйтесь, будь ласка, за цим посиланням: link
Посилання на захід буде надіслано на Вашу електронну пошту після реєстрації.
На вказану електронну пошту Ви отримаєте посилання для приєднання до заходу.
Контакти: Марія Коваль-Гончар, координаторка проектів, Представництво Фонду Фрідріха
Еберта в Україні, 066 481 94 59, maria.koval@fes.kiev.ua

