
Дні сталої енергії міста Первомайський 



28 вересня 2017 року місто Первомайський 
долучилося до європейської ініціативи 

“Угода мерів - Схід” 
      В рамках європейської ініціативи “Угода мерів - Схід” в місті вже 
двічі проводились Дні сталої енергії для популяризації 
енергозбереження серед населення міста.    



В рамках Європейської ініціативи “ Угода мерів - схід” в 
місті в 2018 році вперше проведені Дні сталої енергії 

  
 

    Проведено «Виставку енергоефективних технологій» з презентацією 
енергоефективних товарів компаній-партнерів,  яку відвідав  

Генеральний консул Німеччини пан Мьоссінгер 



В рамках Європейської ініціативи “ Угода мерів - схід” в 
місті в 2018 році вперше проведені Дні сталої енергії 

  
 

    Участь дітей на «Виставці 
енергоефективних 

технологій»:  
малюнки  на асфальті на 

тему  
«Збережемо енергію –  
збережемо майбутнє»,  

майстерклас по  
створенню паперових  

вітрячків  
(енергія вітру) 



В рамках Європейської ініціативи “ Угода мерів - схід” 
в місті в 2018 році вперше проведені Дні сталої енергії 

  
     

- Збір роздільного сміття в школі  «Школа без сміття. Чиста країна починається з нас»;  
- Виставка найкращих малюнків по школам «Збережемо енергію – збережемо 
майбутнє!»;  
- Організовано перегляд мультфільмів на тему енергозбереження та екології. 

 
 
 



В рамках Європейської ініціативи “ Угода мерів - схід” в 
місті в 2018 році вперше проведені Дні сталої енергії 

  
     

 - Лекція для старшокласників «Енергоефективність-приорітетний напрямок розвитку 
економіки України!»  проведена доцентом, старшим консультантом з технічних питань 
Всеукраїнської благодійної організації «Інститут місцевого розвитку» Шелімановою О.В. 
- Для молодших класів семінар «Як зберігати енергію та тепло» - екскурсія в країну 
Енерголандію.  



                 
          Організовано  велоквест “Знайди енергію!” під девізом «Велосипед 

– найекологічніший транспорт! Велоквест – енергія руху!» з 
питаннями з енергозбереження на локаціях 

В рамках Європейської ініціативи “ Угода мерів - схід”  
в місті в 2018 році вперше проведені Дні сталої енергії 

  
 

 



В рамках Європейської ініціативи “ Угода мерів - схід” в 
місті в 2018 році вперше проведені Дні сталої енергії 

  
 

    Організовано екскурсії дітей на ПП«Екіпаж» (виробників 
енергоефективних   віконних конструкцій) та на котельні міста. 



В рамках Європейської ініціативи “ Угода мерів - схід” в 
місті вперше в 2018 році вперше проведені Дні сталої 

енергії 
  
 

    Проведено семінар "Теплі кредити для ОСББ та населення. 
Особливості створення ОСББ.”  



                 
         Організована виставка енергоефективних товарів «Сучасні 

технології енергозбереження та енергоефективності» 

В рамках Європейської ініціативи “ Угода мерів - схід” в 
місті в 2019 році вдруге проведені Дні сталої енергії 

  
 



                 
          Проведено відкриту дискусію на тему «Міська політика сталого 

енергетичного розвитку» 

В рамках Європейської ініціативи “ Угода мерів - схід” в 
місті в 2019 році вдруге проведені Дні сталої енергії 

  
 



         Організовано  семінар “Міська політика сталого енергетичного 
розвитку міста Первомайський» для працівників бюджетних та 
комунальних підприємств 

В рамках Європейської ініціативи “ Угода мерів - схід” в 
місті в 2019 році вдруге проведені Дні сталої енергії 

  
 



           
    Організовано ряд заходів та екскурсії школярів на ПП«Екіпаж» (виробник 

енергоефективних   віконних конструкцій) та на котельні міста. 

В рамках Європейської ініціативи “ Угода мерів - схід” в 
місті в 2019 році вдруге проведені Дні сталої енергії 

  
 



           
     Організовано ряд заходів та лекцій для учнів старших класів від 

учасників-партнерів «ТД «ЛЕД ЕНЕРДЖІ» та «ТОП-Інформ» 

В рамках Європейської ініціативи “ Угода мерів - схід” в 
місті в 2019 році вдруге проведені Дні сталої енергії 

  
 



                 
    Організовано  велоквест “Знайди енергію!” під девізом «Велосипед – 

найекологічніший транспорт! Велоквест – енергія руху!» 

В рамках Європейської ініціативи “ Угода мерів - схід” в 
місті в 2019 році вдруге проведені Дні сталої енергії 

  
 



                 
    Організовано  виставку дитячих малюнків «Збережемо енергію – 

збережемо майбутнє!» від Первомайської дитячої школи мистецтв.  

В рамках Європейської ініціативи “ Угода мерів - схід” в 
місті в 2019 році вдруге проведені Дні сталої енергії 

  
 



                 
    Організовано ряд заходів для діток-дошкільнят: заняття та ігри на 

теми: «Сортування сміття» та «Збереження енергоресурсів»  

В рамках Європейської ініціативи “ Угода мерів - схід” в 
місті в 2019 році вдруге проведені Дні сталої енергії 

  
 



Вдруге в 2019 в рамках ініціативи “Угода мерів” 
проводяться Дні сталої енергії                   

    Організовано ряд заходів для діток-дошкільнят: заняття та ігри на 
теми «Сортування сміття» та «Збереження енергоресурсів»  

 



Мета Проекту – пропагування серед школярів, їхніх батьків та 
вчителів дбайливого ставлення до енергоресурсів. 
В проекті приймають участь по одному класу з кожної школи міста. 

 
 

Виховання у дітей енергоощадної поведінки –  
за підтримки “Інституту місцевого розвитку”  

в місті реалізується соціальний проект  
“Енергоефективні школи – нова генерація” 



       
Проєкт «Енергоефективність у Громадах – ІІ» об’єднав малі міста України та 
надав їм можливість отримати нові знання в сфері енергоефективності та 
підвищити рівень муніципального енергоменеджменту.  
Проєкт надає містам-Партнерам необхідну підтримки для подальшого 
впровадження та розвитку енергетичного менеджменту.  

 
 

 
 

  
Навчально-моніторинговий візит до м.Первомайський експертів 

проєкту «Енергоефективність у громадах- ІІ» (від GIZ) –  
Клауса Хоппе та Андрія Баруліна 



Консультанти проєкту «Енергоефективність у Громадах – ІІ» провели зустріч з 
керівниками муніципальних установ та підприємств, навчання для працівників, 
які є відповідальними за систему енергоменеджменту у своїх установах.  
 

 
 

  
Навчально-моніторинговий візит до м.Первомайський експертів 

проєкту «Енергоефективність у громадах- ІІ» (від GIZ) –  
Клауса Хоппе та Андрія Баруліна 



       
Впродовж 2х-денного візиту експерти проєкту відвідали заклади міста, 
обстежили поточний стан будівель, визначили критичні місця та дали 
рекомендації по впровадженню заходів з енергозбереження, що суттєво 
знизить споживання енергоресурсів.      

 
 

 
 

  
Навчально-моніторинговий візит до м.Первомайський експертів 

проєкту «Енергоефективність у громадах- ІІ» (від GIZ) –  
Клауса Хоппе та Андрія Баруліна 



Дякую за увагу! 
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