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Встановлення твердопаливних котлів в садибах Луганської області, які 
приймають внутрішньопереміщених осіб, для опалення та запобігання 

змінам клімату 
UKR/SGP/OP5/Y4/STAR/CC/15/53 

Реципієнт  Громадська організація «Екологічне опалення» 

Ключова сфера Зміна клімату 

Операційна  
фаза 

OП5 

Тривалість 04/2015 - 12/2015  

Сума Гранту 49 200 US$  

Типи проекту 
Демонстрація, нарощування потенціалу, поширення інфо-

рмації, мережевий і політичний діалог 

Партнери 

15 зелених садиб смт. Біловодськ Лугансьуої області, 

Біловодська селищна рада, місцеві екологічні громадські 

організації, ТОВ “Інжинірингова Компанія “Сфера плюс”, 

ТОВ “Інтерофіс”, газета «Екодень», газета “Розвиток та 

довкілля” 

Співфінансу-
вання 

ТОВ “Інжинірингова Компанія “Сфера плюс”, ТОВ 

“Інтерофіс” 

Адреса і  
контакти 

вул. Магара, б.6а, оф.77, м. Запоріжжя, 69104, Україна 
e-mail: ecoheating_ngo@email.ua, тел.:+38 (066) 9476818 
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Досягнення проекту: 

 Розроблено 15 робочих проектів по встановленню твердопаливних котлів у зелених садибах 

смт. Біловодськ Луганської області, які включають всі вихідні дані по будівельним характери-

стикам кожного об'єкта, експлуатаційні вимоги, особливості конструкцій, розрізи, призначен-

ня приміщень, технологічні потреби, місця під розміщення обладнання та інші характеристи-

ки об'єктів.  

 Закуплено та передано власникам зелених садиб 15 твердопаливних котлів «Ретра 5-М 

плюс» потужністю 10 кВт та 15 кВт кожний, в залежності від площі опалювального приміщен-

ня та 15 пакетів пелет для твердопаливних котлів. 

 Проведено монтажні та пуско-налагоджувальні роботи з установки котлів для центрального 

опалення приміщень зелених садиб з метою скорочення викидів парникових газів від викори-

стання альтернативних джерел палива. 

 Скорочено викиди парникових газів на 8 689 т СО2 екв. кожною садибою за опалювальний 

сезон та, відповідно, 130 345 т СО2 екв. 15-ма садибами за опалювальний сезон. 

 Наочно продемонстровано можливість опалення приміщень в тих населених пунктах, де були 

пошкоджені комунікації традиційних джерел енергії внаслідок бойових дій та економічні пе-

реваги використання альтернативних джерел опалення. 

 Зекономлено кошти кожної садиби у розмірі 17 978 грн. за опалювальний сезон завдяки ви-

користанню енергії біомаси замість спалювання природного газу. 

 Підвищено рівень обізнаності місцевої громади з питань використанням альтернативних дже-

рел енергії для боротьби зі зміною клімату шляхом проведення 1 презентації проекту та 2 

круглих стола за участю 123 особи. 

 Розроблено, надруковано та розповсюджено інформаційно-просвітницький буклет щодо еко-

логічних та економічних переваг використання альтернативних джерел енергії у кількості 

2000 прим. 

 Участь у роботі проекту взяли 161 особа (69 жінок віком від 26 до 54 років, 56 чоловіків ві-

ком від 24 до 62 років та 36 дітей віком від 6 до 17 років).  

 

 

 

 


