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«Модернізація системи опалення будівлі дитячого літнього табору в 

громаді, що приймає ВПО у Кремінському районі Луганської області» 

UKR/SGP/OP6/Y2/CORE/CC/16/10 

Grantee  Громадська організація «ЕКОМРІЯ» 

 

Key area  
Зміна клімату 

Operating phase ОР 6 

Duration 09/2016 - 06/2017 

Grant Amount 39 870 USD  

Types of project 

Демонстраційна діяльність, створення сприятливих умов 

для розвитку, освіта та поширення обізнаності, навчання 

та розбудова спроможності, діалог із владою та лобіюван-

ня інтересів громади 

Partners 

Кремінська районна рада, громадські організації 

“ЕКОМРІЯ”,, “Еколайн”, “Екологічна безпека Луганської 

області”, “Екоцентр”, ТОВ “Інтерофіс лімітед 2009”, ТОВ 

“Інжинірингова компанія “СФЕРА ПЛЮС” 

Co-Financing  
ТОВ «Інтерофіс лімітед 2009», ТОВ «Інжинірингова 

компанія «СФЕРА ПЛЮС», ГО «ЕКОМРІЯ» 

Address and  

contacts  

Корпус Позаміського закладу оздоровлення та відпочинку 

«Мрія», м. Кремінна, Луганська обл., Україна 

E-mail: ecomriya@i.ua, tel.:+38(095)4610877 
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Основні цілі проекту: 

 Встановлення котлів на твердому паливі в котельній корпусу Позаміського закладу оздоровлення та 

відпочинку «Мрія», що приймає ВПО. Це забезпечує скорочення викидів парникових газів завдяки 

використанню альтернативних джерел енергії. 

 Демонстрація переваг використання альтернативних джерел опалення, що є наочним прикладом для 

відвідувачів цього дитячого табору, їх батьків та тимчасово переміщених осіб, які там зараз мешка-

ють, місцевого населення, що альтернативні види палива не лише дешевші ніж традиційні, але й 

суттєво сприяють поліпшенню стану навколишнього середовища. 

 

Результати проекту: 

 Закуплено 2 котли на твердому паливі “Анкот-63” та “Анкот-80”. Їх встановили у корпусі 

Позаміського закладу оздоровлення та відпочинку «Мрія», який приймає 40 тимчасово переміщених 

осіб, 150 дітей та 10 працівників установи. 

 Для встановлення твердопаливних котлів розроблено робочий проект “Модернізація системи опален-

ня КУ ПЗОВ “МРІЯ”. Відповідно до нього, була проведене реконструкція котельні для установки 2 

котлів потужністю 143 кВт. Також робочий проект передбачав розв'язання таких теплохімічних рі-

шень як: опалення, вентиляція, водопостачання, каналізація та низка електротехнічних питань.  

 Функціонування твердопаливних котлів дозволяє скоротити викиди парникових газів упродовж опа-

лювального сезону на 67,25 т СО2. 

 Виготовлені буклети з інформацією по впроваджений проект та переваги у використані твердопалив-

них котлів у кількості 1000 екземплярів. Їх розповсюдили серед мешканців м. Кремінна та прилеглих 

районів Луганської області. 

 28 березня 2017 року, у м. Кремінна відбулася презентація проекту “Модернізація системи опалення 

будівлі дитячого літнього табору в громаді, що приймає ВПО у Кремінському районі Луганської обла-

сті”. Учасниками презентації стали Голова Кремінської райдержадміністрації Чехута Наталя Василівна 

та її заступник Мар’ясов Роман, громадські діячі, члени ГО та представники місцевої громади. Зага-

лом у заході взяли участь 70 осіб. На презентації обговорили наступні питання: демонстрація на 

прикладі комунального закладу переваг альтернативних джерел опалення; вибір твердопаливного 

котла, правильність його установки і подальшої експлуатації; людська діяльність, як головне джере-

ло погіршення екологічної ситуації. Також фахівці розповіли про особливості у виборі типу твердопа-

ливного котла для конкретної місцевості та який тип буде найбільш вигідний відповідно до особливо-

стей використання.  

 10 та 17 квітня 2017 у м. Кремінна провели 2 круглі столи. Участь у них взяли понад 200 людей. Се-

ред них представники місцевої громади, громадських організацій та районної держадміністрації. Ме-

та першого круглого столу — популяризація використання твердопаливних котлів серед населення, 

як спосіб запобіганню зміни клімату. Інший круглий стіл - провели на тему актуальності використан-

ня твердопаливних котлів для побутової галузі. Результатом проведення цих двох заходів стало під-


