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Комунальне підприємство 
«Херсонська енергосервісна компанія» 

У Херсоні з метою залучення громади міста до проблем енергозбереження та еко-
логії відповідно до Європейської ініціативи Угода мерів за підтримки Херсонського місь-
кого голови Володимира Миколаєнка, комунальним підприємством «Херсонська енер-
госервісна компанія» спільно з управлінням освіти Херсонської міської ради був проведе-
ний Європейський тиждень сталої енергії.    

Основою Європейського тижня сталої енергії стали автентичні міські матеріа-
ли. Вперше цей захід проводиться солідарно з офіційним відкриттям Європейського 
тижня сталої енергії в Україні. 
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   14 травня  2018 року 
Конференція у рамках відкриття Європейського тижня сталої енергії  

в місті Херсоні 
 

У Херсоні відбулася конференція у рамках відкриття Європейського тижня 
сталої енергії. Перш за все подібний захід проводиться для голів ОСББ міста, адже 
саме ці об’єднання зацікавлені більше за інших у модернізації житлових будинків 
за євро стандартами. 

 
 
Європейський тиждень сталої енергії – це можливість обмінятися досвідом 

та обговорити проблеми, які турбують мешканців житлових будинків міста. 
Головне, на чому зосереджена увага організаторів конференції – це капремонт 
опалення та встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) у ОСББ, тепло 
модернізація будинків, залучення вітчизняних та іноземних коштів до різних 
ремонтних робіт. 

- Зараз ми впевнено кажемо про те, що Херсон на першому місці по 
співпраці міста та ОСББ, по залученню різних ініціатив та проектів в ОСББ, - 
розповіла директор КП «Херсонська енергосервісна компанія» Лариса Леонова. – У 
нас є досвід навчання голів ОСББ, зараз ще багато над чим працюємо, постійно 
надаємо консультації по різним проектам. Тільки завдяки багатьом ініціативам, 
зокрема Херсонській торгово-промисловій палаті, активним головам ОСББ ми 
стали дійсно цікаві Євросоюзу. 

Присутні голови ОСББ зацікавлені у всьому, що ініціює міське КП 
«ХЕСКО». Адже це перш за все безкоштовна допомога у втіленні проектів, 
консультації на різні теми та співпраця з іноземними Фондами. 
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Я працюю в ОСББ 11 років, - 
говорить голова правління ХМГО 
«Центр розвитку ОСББ Пліч-о-
пліч» Юрій Трегубко.  
 
– І вперше за весь цей час останній 
рік пішла реальна допомога від 
міського КП. Нарешті ми дійшли до 
того, що наша справа 
підтримується, наші ініціативи не 
лишаються без уваги. 
 
 
 
 
 

Співпраця, стосовно втілення енергозберігаючих проектів, триває не лише з 
міськими ОСББ. Минулого року КП «ХЕСКО» звернулося до науковців з 
проханням прорахувати проект по тепло модернізації та енергоефективності 
житлових будинків. Науковці з університетів Херсона в свою чергу звернулися до 
КП з власною проблемою. 
 
 

- Всі університети заявили про 
те, що в них у корпусах величезні 
проблеми з опаленням. Втрати йдуть 
колосальні, будівлі – великі, а 
опалювати їх треба тільки тоді, коли 
там знаходяться студенти. Плюс 
багато приміщень потребують 
ремонту систем, - розповідає Лариса 
Леонова.  

– Зараз працюємо і з цією 
проблемою спільно. Хочемо залучити 
кошти з різних джерел. 



 

 

 4  КП «Херсонська енергосервісна компанія»  2018 

ХЕРСОНСЬКА  

МІСЬКА 

РАДА 

КП «ХЕРСОНСЬКА 

ЕНЕРГОСЕРВІСНА 

КОМПАНІЯ» 

   Стосовно спільних проектів з ОСББ, то в «ХЕСКО»  вже є приклад 
позитивного досвіду. 
- Ми об’єдналися не так давно, і одразу ж виринула купа проблем з усіляким 
ремонтом, - розповіла голова правління ОСББ «Вазова 6А» Олена Литвиненко. - У 
нас є будинок, в якому три під’їзди опалюються з однієї мережі, а інші – приєднані 
до зовсім інакшої мережі. Коли ми вийшли з ініціативою власного ІТП, то це було 
дуже важко. Місто спочатку нас не підтримало, подали документи на проект по 
встановленню лічильника – нас потім прибрали зі списку. Нарешті, потрапили ми 
до титульних списків, з’явився підрядник, який сказав, мовляв мене не цікавить, що 
ви тут хочете, я робитиму так, як мені треба…Тоді звернулися до «ХЕСКО», вони 
розробили для нас проект, зустрілися з підрядником, і тільки після 4-х сторонніх 
перемовин – справа таки зрушила з місця. Підрядник погодився зробити все по 
проекту, і що важливо, з урахуванням всіх державних будівельних норм. 
Зараз в Херсоні 9 ОСББ, які планують встановити власні ІТП. Звісно, відбувається 
це за сприяння КП «ХЕСКО».  
 

- Єдиний реальний для нас спосіб – це програма «Теплі кредити», - впевнена 

керівник КП Лариса Леонова. – Загалом в державі виділено на це багато грошей. 
Але в місті з початку року – лише півмільйона гривень. І є інформація про те, що 
250 тисяч, тобто половина грошей вже розписані. Я закликаю всі ОСББ міста – 
швидко збирайте всі документи і оформлюйте до кінця травня. А взагалі то 
реєструйтеся на нашому сайті, звертайтеся по консультації і разом у нас все 
вийде. Головне для нас – привернути увагу іноземців, залучити кошти, давайте 
вже не боятися мріяти – і тоді все вийде! 
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http://ksza.ks.ua/news/society/77655-yevropeyskiy-tizhden-staloyi-energyi-v-herson.html 

 

 

 

http://ksza.ks.ua/news/society/77655-yevropeyskiy-tizhden-staloyi-energyi-v-herson.html
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   Виставка виробів з природних матеріалів «Шляхи формування 
екологічної культури в дошкільних закладах міста Херсона» 

Привернути увагу до проблеми використання енергії та відходів змогли і 
вихованці дитсадків міста. Вони підготували виставку прикладних робіт з 
зазначеної тематики. Зокрема, одна з робіт дітлахів яскраво демонструє, скільки 

грошей ми платимо за електроенергію, в залежності від обраної лампи 
накалювання. 
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   Також активну участь в Європейському 
тижні сталої енергії взяли загальноосвітні 
навчальні заклади Херсона. Учні шкіл брали 

участь у виставці соціальних плакатів на 
екологічну та енергозберігаючу тематику, 
різноманітних акціях. З дітьми проводили 
виховні години «Дні сталої енергії», на яких 
розглядали шляхи економії природних 

ресурсів в домашніх умовах. 
 

Як повідомила методист з навчальних 
дисциплін та виховної роботи МК при 
управлінні освіти міської ради Тамара 
Верещака, ще в 2009 році учні та дошкільнята 
Херсона почали долучатися до екологічної 
освіти. Зараз у всіх дитсадках діє курс еко-
освіти. 

- У нас активно працюють екологічні 
центри в 7 школах та трьох дитсадках, - 
розповідає Тамара Юріївна. - Завдяки 
Міжнародному екологічному Форуму, який 
проводиться в місті щорічно та тижням сталої 

енергії, діти мають змогу брати участь в різних 
конкурсах. Зараз вже працює проект по 
сортуванню сміття в школі Дніпровського району, 
у місті є "зелена школа", з наступного 
навчального року в деяких школах Херсона 
будуть діяти проекти по переробці відходів. 
Насправді дитячі ідеї, ініціативи школярів іноді 
бувають набагато цікавішими, ніж можуть уявити 
дорослі. Саме тому їх необхідно підтримувати. 
http://ksza.ks.ua/news/society/77649-ncativi-
shkolyarv-do-tizhnya-staloyi-energyi-v-herson.html 

http://ksza.ks.ua/news/society/77649-ncativi-shkolyarv-do-tizhnya-staloyi-energyi-v-herson.html
http://ksza.ks.ua/news/society/77649-ncativi-shkolyarv-do-tizhnya-staloyi-energyi-v-herson.html
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   Виставки  - презентації провідних компаній міста  

 

Також у рамках Європейського тижня сталої енергії в місті Херсоні 
комунальним підприємством «Херсонська енергосервісна компанія» було 
ініційовано проведення виставки – презентації енергоефективних будівельних 
матеріалів. Провідними компаніями міста (ТОВ «Аскона-Південь», «Епіцентр») 
були представлені ізоляційні матеріали щодо термомодернізації будівель міста 
(фасадне утеплення (пінополістерол, мінеральна вата), зовнішнє оздоблення (сухі 
суміші), герметики та інше).  

У рамках виставки-презентації, співробітниками КП «Херсонська 
енергосервісна компанія» була проведена інформаційно-роз’яснювальна компанія 
щодо місцевої ініціативи «Визнач серію будинку - зроби крок до 
енергоефективності». Ознайомлення городян з типовою забудовою міста, 
впровадження повторного використання проектів типової серії будівель з метою 
заощадження коштів громади. 
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Мешканцям міста, завдяки візуалізації матеріалів виставки, надавались 

фахові поради щодо покрокових заходів до заощадження, енергозбереження та 

енергоефективності. 

Підсумком співпраці КП «Херсонська енергосервісна компанія» з ТОВ 
«Аскона-Південь» та «Епіцентр» став комплексний підхід до вирішення непростих 
питань впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках міста. 

Дякуємо ТОВ «Аскона-Південь»( ТМ ANSERGLOB) та представникам 
національної мережи будівельно-господарських гіпермаркетів  «Епіцентр» за 
активність та небайдужість, за підтримку міських ініціатив направлених на 
розвиток галузі енергоефективності та енергозбереження. 
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   15 травня 2018 року 

 

Заходи присвячені Європейським дням сталої енергії в місті Херсоні 

проводились у Херсонській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Олеся 

Гончара.  

До участі у даних заходах були залучені діти, адже коли дитина з самого 
раннього віку привчається бережливо ставитися до природи, заощаджувати ресурси 
Землі то, ставши дорослою, вона усвідомлює необхідність переходу на шлях 
сталого розвитку. Тому, за ініціативи комісії з питань екології та здорового способу 
життя Міського учнівського парламенту при Управління освіти Херсонської міської 
ради, 15 травня відбулася виставка соціальних плакатів на екологічну та 
енергозберігаючу тематики. Виставлені роботи були дуже цікавими та 
інформативними. Діти зобразили своє бачення проблеми енергозбереження, 
екологічних проблем сьогодення та ставлення до природи та природних ресурсів. 

 Цього ж дня відбувся фінал зонального екологічного конкурсу- гри «Думай 

глобально, дій локально», який проводився серед школярів, учнів 7-10 класів з 

метою формування екологічної культури та виваженого ставлення до природи та 

природних ресурсів.     

Організаторами  конкурсу виступило управління освіти Херсонської міської 

ради - начальник Ніконов Ю.М., методист з навчальних дисциплін та виховної 

роботи МК при управлінні освіти Херсонської міської ради Верещака Т.Ю. за 

ініціативи комісії з питань екології та формування здорового способу життя 

Міського учнівського парламенту (куратор Гусєва Л.А., ХЦДЮТ).  

В якості почесних гостей були присутні директор комунального 

підприємства «Херсонська енергосервісна компанія» Леонова Л.М., спеціаліст із 

зв’язків з громадськістю Херсонської торгово-промислової палати Карпенкова К.О. 

Перед початком змагань з вітальним словом виступили організатори, які  

побажали учасникам перемоги. У рамках заходу відбулося відкриття фіналу та 
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Учасниками фіналу за результатами попередніх турів гри стали 7 команд-
фіналістів учнів ЗЗСО №1, 20, 32, 41, 52, 56, 57. Захід складався з трьох конкурсів: - 
«Візитка – привітання команд»; - «Екологічний флешмоб»; - «Домашнє завдання» - 

Висвітлення екологічних проблем засобами сучасного мистецтва». Цікаві виступи 
та не аби яка театральна майстерність школярів не залишили байдужими глядачів – 
до речі, команди підтримки спостерігали за дійством, що відбувалось посеред зали 
та вболівали за своїх представників. 
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Боротьба була напруженою та за підсумками конкурсу, місця розподілилися так:  

 

VI місце здобула команда «Зелена лінія Херсонської спеціалізованої школи №57; 

V місце – команда «Геоїд», Херсонської спеціалізованої школи №52;  

IV місце – «Діти Землі», Херсонської загальноосвітньої школи №32; 

III місце – команда «БЕД», Херсонської загальноосвітньої школи №41 та 

«Енерджайзери», Херсонський навчально-виховний комплекс №56;  

II місце – команда «Заиньки», Херсонської гімназії №1; 

I місце здобула команда «Екопропаганда», Херсонської багатопрофільної гімназії 

№20. 

 
Команди-переможці були нагороджені дипломами управління освіти, 

грошовими призами та солодощами. 
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Але яким би не було рішення членів жюрі – перемогло спільне прагнення 

жити в екологічно чистому середовищі, пити чисту воду, користуватись екологічно 
чистими видами енергії, берегти природу і рідну землю. 

Дякуємо дітям за талант, старанність та щирість, а вихователям і батькам 
за високий рівень підготовки дітей, професіоналізм і відповідальність. 

Після фіналу зонального екологічного конкурсу-гри «Думай глобально, дій 
локально» в рамках заходів Європейського тижня сталої енергії відбулася 
презентація сімейного календаря «Витрачаймо ресурси розумно» на 2018/2019 
навчальний рік, які розробили херсонські освітяни.  

Про нього розповіла методист з навчальних дисциплін та виховної роботи 
МК при управлінні освіти Херсонської міської ради Верещака Т.Ю. За словами 
методиста управління освіти, календар розроблено для сімей, які дбають про 
екокультуру. З його допомогою родина може слідкувати за всіма витратами на 
комунальні послуги, планувати їх економію.  
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   До календаря внесені нагадування про свята та важливі екологічні 
дати, що відзначаються в Україні та світі, а також поради щодо того, як економити 
ресурси. Члени родини можуть вносити до нього також важливі для себе події. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Дякуємо за взаємодію та допомогу начальнику управління освіти 
Херсонської міської ради Ніконову Ю.М., методисту з навчальних дисциплін та 
виховної роботи МК при управлінні освіти Херсонської міської ради Верещаці 
Т.Ю. 
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   16 травня 2018 року 
Спартакіада для дошкільників "Крок до Олімпу" 

 
У рамках Європейського тижня сталої енергії в місті Херсоні на базі 

дошкільного закладу освіти № 12 відбулася спартакіада «Крок до олімпу». 

Участь у святі взяли команди-переможці другого туру та батьки вихованців. 
Перший тур Спартакіади відбувся 17 квітня у кожному закладі дошкільної освіти 
міста, другий тур проводився із 15 по 17 травня. 

Зазначена акція була проведена з метою популяризації здорового образу 

життя. Все дійство проводилось в ігровій формі, було багато танців, конкурсів, 

веселих заходів.  

 Спартакіада у цьому році проводиться під гаслом «Херсон – місто 
Корабелів» з метою популяризації здорового способу життя та рухової активності; 

підняття престижу фізичної культури і спорту, формування культури здоров’я; 
покращення фізкультурно-оздоровчої роботи закладах та залучення дітей до занять 
масовим спортом. 
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   Результатом проведення заходу стало те, що спільна участь дітей та 
батьків позитивно вплинула на взаємини в родині, викликала почуття гордості за 
спільні перемоги, дозволила батькам краще пізнати своїх дітей, підняла 
престижність фізичних занять. 

Діти залюбки виконували цікаві естафети, а батьки брали активну участь у 
таких естафетах, як «Звари юшку», «Рятувальник», переживали за команду, 
прикладали зусилля для внесення власного внеску у перемогу. 

Переможці та учасники отримали дипломи управління освіти та подарунки. 
Батьки та діти отримали велике задоволення від спартакіади та гарний настрій. 

 

Експерти спрямовують ОТГ Херсонщини на шлях енергоефективності 
У рамках Європейського тижня сталої енергії, який наразі триває на 

Херсонщині, експерт з енергоефективності, директор комунального 
підприємства «Херсонська енергосервісна компанія» («ХЕСКО») Лариса 
Леонова зустрілася з представниками ОТГ області. 
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   Нині КП «ХЕСКО» позиціонує себе як координаційний і 
консультаційний майданчик із впровадження енергоефективних заходів. 

Фактично ми є регіональним експертом з цього питання. Називатися так 
маємо вагомі підстави – наша ініціатива «Визнач серію будинку – зроби крок до 
енергоефективності», до якої ми залучили 140 багатоповерхових будинків Херсона 
- це вже наша візитівка, визнана Мінрегіонбудом однією з кращих практик. 

Ще один показник – Державне Агенство з енергоефективності запросило 
мене у якості спікера, оскільки Херсон першим зробив чотири системні 
енергоефективні контракти і ця робота наразі продовжується. 

Херсонською візитівкою можна сміливо назвати й методичні напрацювання 
з енергозаощадження наших освітян, цю роботу ще 10 років тому започаткувала 
Херсонська Торгово-промислова палата. 

Зараз ми охоплюємо  промислові підприємства, ОТГ, вищі учбові заклади. У 
рамках Європейського тижня сталої енергії ми об’єднуємо усіх навколо питання 
енергоефективності – презентуємо відповідні проекти, заохочуємо, запрошуємо до 
співпраці. 

Уся інформація буде розміщена на сайті Угоди мерів, це такий досить 
системний підхід і ми сподіваємося, що Херсон знову помітять і оцінять, - 
розповіла Лариса Леонова. 
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  До речі, щодо проекту «Угода мерів – шлях до енергоефективного 
майбутнього міст та селищ». Саме його, серед іншого, презентували під час зустрічі 
з представниками ОТГ, яка відбулася за активної підтримки Херсонської 
облдержадміністрації, зокрема директора Департаменту економічного розвитку та 
торгівлі Херсонської обласної державної адміністрації Дмитра Бутрія. 

Херсонська ОДА - одна з 11-ти має статус Територіального 
Координатора Угоди мерів, а КП «Херсонська енергосервісна компанія», будучи 
провідним експертом з енергоефективності в нашому регіоні, відповідає за 
виконання Угоди Мерів м. Херсона. 

На сьогодні учасниками ініціативи Угоди Мерів в Херсонськый області 
стали Херсон, Гола Пристань, Скадовск, Музиківська, Великокопанівська ОТГ та 
інші. 

Спроможність міст та селищ керувати місцевою енергетикою – це основа 
енергетичної незалежності. Тож, на цьому шляху експертні поради, якими з 
представниками ОТГ поділилася Лариса Леонова, мають неабияке значення. 
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Презентацією Угоди мерів експерт не обмежилася. Вона підказала - яким 
чином на впровадження енергоефективних проектів можна залучити кошти 
міжнародної технічної допомоги. Розповіла й про нормативно-правове 
забезпечення управління енергетичними ресурсами. Для наочності використала 
приклад і досвід Херсона. 

Лариса Леонова ознайомила учасників із ключовими положеннями Плану 
сталого енергетичного розвитку обласного центру, при цьому зауважила, що кожна 
територіальна громада має свої особливості, а тому варто зважено підходити до 
кожного параметру, що впливає на енергоефективність – від утеплення житлових 
будівель для економії теплових ресурсів до освітлення та опалення бюджетних 
установ, зовнішнього освітлення вулиць, затрат громадського транспорту. 

Аналітика того, хто і скільки споживає, прискіпливий аудит затрат та 
врахування потенціалу - на чому можна розумно зекономити, мають постійно 
оновлюватися. Тоді й проблеми вирішуватимуться комплексно, - підкреслила 
Лариса Леонова. 

Наостанок директор КП запросила учасників зустрічі до співпраці, 
запевнила, що для усіх бажаючих іти шляхом енергоефективності, заощадження і 
сталого розвитку своїх міст і селищ двері «Херсонської енергосервісної компанії» 
завжди відчинені. 

 
http://favoritekherson.co/2018/05/18/eksperti-spryamovuyut-otg-hersonschini-na-

shlyah-energoefektivnost/ 

http://favoritekherson.co/2018/05/18/eksperti-spryamovuyut-otg-hersonschini-na-shlyah-energoefektivnost/
http://favoritekherson.co/2018/05/18/eksperti-spryamovuyut-otg-hersonschini-na-shlyah-energoefektivnost/
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   17 травня 2018 року 
 

У Херсонській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Олеся Гончара 
в рамках Європейського тижня сталої енергії відбувся тренінг на тему: «Збережемо 
ресурси планети. Сортуємо сміття» для членів міського клубу «Дивосвіт», 
педагогів – відповідальних за екологічне виховання та комісії з питань екології, 
покликаний сформувати у школярів екологічну культуру та передати інформацію 
про основні засади здорового та екологічного способу життя. 

Серед запрошених гостей були КП «Херсонська енергосервісна компанія» в 
особі головного інженера Семенишин І.М. та голова громадської організації 
«ВелоХерсон» Концевий Я.М. 

Захід розпочався з привітального слова методиста з навчальних дисциплін 
та виховної роботи МК при управлінні освіти Херсонської міської ради Верещаки 
Т.М. 

 

Голова ГО «ВелоХерсон» Ярослав Концевий, у своїй промові наголосив, що 
його організація приєднується до заходів націлених на збереження енергетичних 
ресурсів та навколишнього середовища, адже саме велосипед – найекологічніший 
транспорт, який впливає на сталий розвиток. Організація виступає за збільшення 
кількості велодоріжок в місті, оскільки це необхідно для безпечного пересування 
містом мешканцям, які їздять на велосипедах, роликах, скейтах, гіробордах та ін. 
Організація приділяє велику увагу екології, тому нещодавно її учасниками було 
ліквідовано стихійне сміттєзвалище на Херсонщині. 
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 У ході семінару-тренінгу було розкрито тему необхідності сортування сміття. 
Учасники тренінгу поділилися з присутніми досвідом та дали чимало корисних 
порад стосовно роздільного сортування сміття.  

Демченко Ольга, викладач екології, біології ЗОШ №32 розповіла, що в 
Україні проведено Всеукраїнський еко-освітній конкурс «Компола». Він почався з 
ідеї двох київських шестикласників, коли вони запропонували використовувати 
відходи з їдальні школи для виготовлення добрива. Для цього необхідно, насправді, 
не так вже й багато: великий бак (компостер), ємності для відходів та спеціальні 
черв’яки. Вартість такого набору – близько трьох тисяч гривень. Цією ідеєю 
зацікавилось Міністерство екології та природних ресурсів, тому в квітні цього року 
разом з Міністерством освіти та науки вони оголосили серед шкіл конкурс, за 
результатами якого 200 учбових закладів, з яких 6 закладів Херсонської області, 
навчалися технології та отримали безкоштовно аналогічний набір для 
компостування відходів.  

 
На заході школярі 
розповіли про сучасну 
ситуацію в Україні у 
сфері поводження з 
твердими побутовими 
відходами. Учасники 
тренінгу отримали 
корисні поради щодо 
сортування сміття 
вдома, поділилися 
власним досвідом та 
дізналися про досвід 
інших міст  

http://www.compola.org/
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   18 травня 2018 року 

Велофлешмоб «За здоровий спосіб життя» 

 

КП «Херсонська енергосервісна компанія» взяла участь у велофлешмобі «За 
здоровий спосіб життя». Акція відбулася в парку «Херсонська фортеця» за участі 
дітей з дошкільних навчальних закладів та їх батьків.   

Окрім здорового образу життя цей флешмоб  пропагандує сімейні цінності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У фіналі спортивного флешмобу колективам дитячих садків  урочисто 
вручили сертифікати про участь. 
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   23 травня 2018 року 

Підсумкова конференція у рамках Європейського тижня сталої енергії  

в місті Херсоні 

Херсон здивував практичними напрацюваннями 

У рамках Європейського тижня сталої енергії в місті Херсоні, під час прес-
конференції організатори тижня розповіли про підсумки роботи. 

За словами керівника комунального підприємства Лариси Леонової, цього 
разу Херсон здивував практичними напрацюваннями, інвестиційними проектами за 
результатами місцевої акції «Визнач серію будинку – зроби крок до 
енергоефективності», ініціативами щодо скорочення викидів СО2 промисловими 
підприємствами міста. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

Коли мова йде про Херсон, то на думку спадає, перш за все, кількість створених ОСББ 
та їхня ініціатива. В нашому місті дуже високий відсоток створених ОСББ. І у нас 
постійно є приклади співпраці ОСББ та громадських організацій. У більшості своїй 
подібні тижні сталої енергії, - це семінари, не більше. У нас - це зустрічі, реальна 
робота всіх ОСББ міста, конкурси, Форуми, учнівський еко - парламент, тощо, - 
зазначила Лариса Леонова.  
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http://ksza.ks.ua/news/society/77841-larisa-leonova-cogo-razu-herson-zdivuvav-
praktichnimi-napracyuvannyami.html 
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   Комунальні підприємства мають співпрацювати з експертами 
 

«ОСББ почали звертатися до нас, стосовно ремонтів мережі 
теплопостачання. Аби не допустити помилок, ми звернулися до науковців з 
Херсонського державного аграрного університету. Вони докладно розповіли про 
норми ДБН, і довели міській владі той факт, що і як треба робити при ремонті. 
Тому комунальні підприємства мають співпрацювати з експертами», - зазначила 
Лариса Леонова. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слова Лариси Миколаївни підтвердив і присутній на заході професор ХДАУ 

Мічеслав Чеканович: 
«Перше, що має зробити кожен перед початком проектування – це 

обстеження. Воно обов'язково має бути експертним. І в документах має бути 
прописана енергоефективність. На кожен вид обстеження є експерт, який працює 
з цим. Ми завжди готові надати допомогу комунальному підприємству. Зараз 
активно співпрацюємо». 

 
 
 
 
 



 

 

 27  КП «Херсонська енергосервісна компанія»  2018 

ХЕРСОНСЬКА  

МІСЬКА 

РАДА 

КП «ХЕРСОНСЬКА 

ЕНЕРГОСЕРВІСНА 

КОМПАНІЯ» 

    
http://ksza.ks.ua/news/society/77842-komunaln-pdpriyemstva-mayut-
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Дякуємо за взаємодію та допомогу  
Херсонському міському голові 
Володимиру Миколаєнку, секретарю 
Херсонської міської ради Олені 
Урсуленко, начальнику управління 
освіти Херсонської міської ради Юрію 
Ніконову, методисту з навчальних 
дисциплін та виховної роботи МК при 
управлінні освіти Херсонської міської 
ради Тамарі Верещаці, колективу 
Херсонської торгово – промислової 
палати та колективу Херсонської 
обласної універсальної наукової 
бібліотеки ім. Олеся Гончара.  
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