
Віра Ілляш, Директор з питань комунікації 

та зв’язків з урядом 

Інформаційна підтримка населення щодо 

енергоефективних заходів у багатоквартирному 

будинку



Необґрунтовано низька тарифна політика призвела до 

недбайливого ставлення до споживання енергоресурсів
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Дослідження громадської думки 2014-2015 рр.
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Проект USAiD
«Муніципальна 

енергетична реформа в 
Україні» (МЕР) 

Проект USAiD
«Місцеві альтернативні 

джерела енергії:  
м. Миргород» (МАДЕМ)

Спільний проект 
Представництва Фонду ім. Ф. 

Еберта в Україні та  Національного 
екологічного центру України

Методологія

Червень-серпень 2014 р. 
Фокусні групи (лідери думок, 
комунальники та населення)

та анкетування в 5 містах
(236 учасників)

Серпень 2015 р. 
Масове опитування 766 осіб у м. 

Миргороді. за структурованим 
опитувальником “віч-на-віч”. 

Вибірка двоступенева –
пропорційна за районами, квотна 
(за ознаками віку, статі та освіти)

Липень-серпень 2015 р. 
4 фокусні групи. 

Всеукраїнське соціологічне 
опитування. 

У 100 населених пунктах (37 сіл, 8 
селищ міського типу і 45 міст). 
1220 інтерв’ю з респондентами

Мета дослідження

З'ясувати вихідний рівень 
обізнаності цільових 

аудиторій щодо необхідності 
енергозбереження та 

впровадження джерел чистої 
енергії, розуміння причин 
підвищення тарифів тощо

Визначити вихідний рівень 
обізнаності, ставлення та 
очікування містян щодо 

використання відновлюваних 
джерел енергії (соломи) в 

комунальній теплоенергетиці

Визначити ставлення населення 
України до енергозбереження

Для підвищення ефективності інформаційної кампанії



• Підвищення тарифів на енергоресурси 

сприймається досить болісно. 

• Чіткого розуміння причин необхідності такого 

непопулярного заходу немає.

• Наприклад: «Це була умова МВФ»; 

«Держава припинила дотувати 

населення»; «Це вимога ЄС. Вони гроші 

дають, але ставлять нам завдання 

підвищити тарифи. І ми ж не можемо 

нічого вдіяти». 

• Така громадська думка містить зародки 

подальших конфліктних відносин, аж до 

соціального вибуху.  
6

Проект МЕР. Чи є розуміння причин підвищення тарифів?



Спільний проект. Соціологічне опитування

• Населення гостро піддає критиці нинішню вартість комунальних 

послуг, вважаючи її непрозорою і необ'єктивною. 

• Лише 11% вважають прозорим і зрозумілим механізм формування 

вартості комунальних тарифів. Не вважають так - 83%.

• Лише 7% вважають, що вартість тарифів обумовлена об'єктивними 

причинами (натомість 84% вбачають проблему у корупції на найвищих 

щаблях влади).

• Серед жителів багатоквартирних  будинків, де створено ОСББ, 89% 

вважають непрозорим механізм формування вартості комунальних 

послуг, а 83% вважають підвищення тарифів наслідком корупції.
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Відсутність ефективного власника через ментальність: 

“я не хазяїн – нехай зробить держава”  





Радіатори



Радіатори
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Занедбаний під’їзд
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Незадоволеність якістю послуг
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Створення ОСББ
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Створення ОСББ
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Наш будинок – наша власність
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Управління будинком
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Енергозбереження
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Ефективний власник з ментальністю: 

Почну з себе! Доглянутий під’їзд (Троєщина)
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Розпис під’їзду коштував Юлії 5000 грн. 

Фото з художниками



Благоустрій
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Благоустрій
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Послуги надаються вчасно та якісно



Вплив енергозбереження на вартість послуг

(СД Спільний проект)

• Населення України має досить суперечливе ставлення до 

ефективності енергозберігаючих технологій в контексті зниження 

вартості комунальних послуг. 

• З одного боку, 70% вважають, що впровадження відповідних 

технологій дозволяє знижувати вартість комунальних послуг для 

домогосподарств (не вважають так - 20%). 

• З іншого боку, 49% вважають, що у разі впровадження 

енергозберігаючих технологій у їхніх домогосподарства можливість 

заощадити буде незначною (не вважають так 31%).



Поінформованість про енергозберігаючі технології і 

сприйняття цінової доступності (СД спільний проект) 

• Бракує інформації щодо енергозберігаючих технологій 39% жителям 

України, Водночас 52% вважають, що у них досить такої інформації. 

При цьому 49% вважають, що вони, у разі потреби, зможуть легко 

знайти потрібну їм інформації, не вважають так - 39%.

• 9 з 10 українців впевнені, що впровадження енергозберігаючих 

технологій потребує дуже значних коштів (90%)  і що їм просто не 

вистачить коштів для впровадження таких заходів (88%).



Інформаційна кампанія у всіх містах-партнерах МЕР:

Енергозбереження у багатоповерхівках

Старт: січень 2015 року
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Проект МЕР
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На яких умовах Ви готові інвестувати у підвищення 

енергоефективності та екологічності Вашого житла?



Утеплюйтесь правильно!
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Утеплюйтесь правильно!
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Заходи з утеплення
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• Енергозбереження на кухні

• Енергозбереження у ванній кімнаті 

та туалеті

• Енергозбереження у квартирі

У всіх будинках Києва





Вкладки до рахунків

з порадами щодо енергозбереження



Відсутність мотивації економити через неможливість 

контролювати та регулювати споживання тепла 

(відсутність приладів обліку) 



Як Ви взимку регулюєте температуру в приміщеннях?



Телепрограма “Твій дім”
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Передача “Твій дім”
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Передача “Твій дім”
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Передача “Твій дім”
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Передача “Твій дім”
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Проект МАДЕМ

Чи варто Україні для централізованого теплопостачання (ЦТП)

частково замістити природний газ іншими джерелами енергії?

Так, варто.

Ні, треба використовувати 

тільки природний газ.

Не замислювався над цим 

питанням.

Важко відповісти.



Проект МАДЕМ

Як ви ставитесь до використання соломи для вироблення теплоти у 

міських системах теплопостачання?

Позитивно.

Негативно.

Байдуже.

Важко відповісти.



Проект МАДЕМ

Причини негативного ставлення:

• «Соломи на Миргородщині для опалення не вистачить».

• «Це жарт? Солома не підходить для опалення, не дає тепла, не тривка, 

швидко вигоратиме, це взагалі не паливо».

• «Миргород – курортне місто. А спалювання соломи забруднює повітря, 

екологічно шкідливе, у викидах буде багато сажі».

• «Тільки газ, він кращий, у нас є газ власного видобутку. Куди його 

дівають?». 

• «Опалювати соломою – це образливо, принизливо».

• «За вікном 21 століття, а ви про солому!».



Проект МАДЕМ

Чи може використання соломи для ЦТП у м. Миргороді зменшити 

енергозалежність України від країн-експортерів природного газу?



Інформаційна кампанія у всіх містах-партнерах МЕР: 

Переходь на альтернативні джерела енергії!

Старт: 2015 рік
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Інформаційна кампанія у всіх містах-партнерах МЕР: 

Переходь на альтернативні джерела енергії!

Старт: 2015 рік
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Інформаційна кампанія у всіх містах-партнерах МЕР: 

Переходь на альтернативні джерела енергії!

Старт: 2015 рік
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Інформаційно-просвітницькі заходи в містах-партнерах

51



Партнери Проекту МЕР: 

• Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства

• Міністерство соціальної політики

• Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних послуг

• Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження

• Асоціація міст України

• Верховна Рада

• 17 міст-партнерів України (в т.ч. м. Київ)



Інформаційно-просвітницькі заходи у містах-партнерах 

Проекту МЕР: 

• Дні енергозбереження у парках міст/міні-фестивалі, де городяни

зможуть спілкуватися з експертами, отримувати необхідні

інформаційні матеріали, брати участь у обговореннях та майстер-

класах

• Семінари, конференції з питань сталого енергетичного розвитку,

енергоменеджменту, енергозбереження та чистої енергії;

• Прес брифінги, «круглі столи»

• Публічні заходи в бібліотеках мережі проекту «Бібліоміст»

• Тренінги для журналістів та представників прес-служб/департаментів

із зв’язків з громадськістю міськрад



Канали розповсюдження інформації щодо діяльності 

Проекту МЕР: 

• Веб-сайти міст-партнерів, субпідрядників, міжнародних організацій, 

НДО

• Статті, аналітичні матеріали в регіональних та урядових ЗМІ

• Інтерв’ю з представниками міст-партнерів/фахівцями Проекту МЕР для 

всіх видів ЗМІ

• Прес брифінги, «круглі столи», публічні заходи

• Фейсбук сторінки партнерів, субпідрядників, міжнародних організацій, 

НДО

• Бібліотеки (Бібліоміст) в обласних та районних центрах

• Тренінги

• Ресурсні центри з розвитку ОСББ

• Ресурсні тренінгові центри



Функції журналістики:

• Загальні: інформаційна функція та функція формування громадської

думки

• Спеціальні функції: організаційна функція, функція "сторожового

собаки" (соціальної критики), ідеологічна функція журналістики,

культурна функція, освітня, розважальна функція журналістики,

рекламна функція
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Смажені  факти – сенсаційне повідомлення, 

зазвичай викриваючого характеру, яке переважно

опирається на недокінця перевірену або 

недостовірну інформацію.

Смажені факти – сенсаційна, 

пікантна і скандальна новина, яку 

часто створюють самі журналісти. І 

подають таку «Інформаційну 

страву» тільки гарячою!



Сила заголовку

Смажений: • Глухий кут: тарифи зростатимуть, 

а якість послуг ЖКГ – гіршатиме. 

• ЖКГ: Прокляття “недокапіталізму”.

• Одеса: на грані комунальної катастрофи.

• Сьогодні “Шустер Life” розкаже

про крах ЖКГ.

• Підвищення тарифів на газ погубить 

українців.



Сила заголовку (в межах одного каналу):

• Борги та субсидії на послуги ЖКГ: хто 

переможе?

• Щоб скоротити залежність від російського 

газу, потрібні роки і не один мільярд 

доларів

• Податки на видобуток газу знизять: Що 

буде з цінами для споживачів

• Тарифи на тепло і газ необґрунтовані, -

брифінг Юлії Тимошенко



• "Київенерго" обіцяє безкоштовно встановити п'ятсот нових лічильників.

• За 2015 рік кількість біопаливних електростанцій України зросла на

60%.

• Міська влада повідомила киян про те, 

що 70% багатоповерхівок вже готові до 

опалювального сезону.

• 50% багатоповерхівок Івано-

Франківська можуть незабаром

утеплити.

Інформативний:



Мотиваційний:

• Встановіть енергозберігаючі вікна, щоб підвищити температуру в 

квартирі.

• Закриваючи двері у під’їзді, ви збережете 2 ˚С.

• Не спалюйте опале листя! Це підвищує викиди СО2.

• Щоб заощадити на воді, встановіть лічильники.

• "Збережемо енергію разом": як зробити у 

квартирі на 5°С тепліше без великих витрат.
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Дякую за увагу!

villiash@merp.org.ua

тел.(044) 596-596-0

Факс: (044) 596-596-1

www.merp.org.ua


