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Статистика звернень до «Зеленого офісу» 
За період з 30.11.2015 по 05.10.2019 було зафіксовано близько 9057 звернень із запитаннями до консультантів

«Зеленого офісу». З них, були питання стосовно: демонстраційних сонячних панелей, а саме ціна, де
встановлюються, як працює, чи вигідно їх встановлювати; процедури відшкодування державою коштів на
енергозбережні заходи; сортування сміття - як правильно це робити; що необхідно робити щоб менше споживати
ресурсів у своїй оселі; встановлення лічильників газу та лічильників тепла в будинках, велосипедний рух, про
роботу «Зеленого офісу» - в чому вона полягає, для чого і ким створено. Питання зі створення та розвитку ОСББ.
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Виставкові моделі геліосистем: ціна, потужність. Які 
фірми займаються продажем та встановленням?
Державні програми компенсацій коштів на енергоощадне 
обладнання та матеріали
В чому полягає робота "Зеленого офісу", для чого 
створений?
Енергоефективні заходи в побуті

Питання відносно сортування сміття

Питання зі створення та розвитку ОСББ

Питання по утилізації використаних аккумуляторів та 
люмінісцентних ламп
Розвиток велосипедного руху у місті, муніципальний 
велопрокат
Питання стосовно термомодернізації будинку

Встановлення лічильників обліку тепла, газу, води

Інші питання

Питання відносно тарифів

Альтернативна енергетика (Окрім сонячної)



За період роботи «Зеленого офісу» було надано близько 9650 консультацій.
Статистика звернень до «Зеленого офісу» 

2015 рік; 650

2016 рік; 3650

2017 рік; 3380

2018 рік; 1020

2019 рік; 950



Робоче місце консультантів «Зеленого офісу» 



В рамках заходу «Година Землі 2017» проведено ряд заходів, зокрема збір
макулатури та майстер класи для дітей. В даному заході взяли участь понад 100
сімей та зібрано понад 600 кг макулатури. Серед учасників було розповсюджено
LED-лампи, аератори, еко-сумки, еко-ручки, еко-блокноти.

Проведення «Години Землі»  у 2017 р.



Департаментом енергетики, транспорту та зв'язку було проведено ряд заходів, зокрема: збір макулатури,
велопробіг, вікторини та конкурси, діти досліджували альтернативні джерела енергії у науковій лабораторії та
долучалися до майстер-класу зі створення паперових вітрячків. Серед учасників даного заходу було
розповсюдженоLED-лампи, аератори, еко-сумки, еко-ручки, еко-блокноти.

«Європейський тиждень сталої енергетики 2017»







В рамках заходу «Європейський тижднь сталої енергетики» 
екскурсія на твердопаливну котельну  

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго», вул. Баженова, 15а



В рамках проведення Європейського тижня сталої енергетики, 19 червня
2017 року в «Зеленому офісі» було проведено анкетування серед відвідувачів

«Зеленого офісу»
Кожний учасних даного заходу отримав еко подарунок!



До "Зеленого офісу" завітали гості зі сходу України. 
Приємно вразила зацікавленість наших гостей здобутками міста, зокрема в галузі

екології та енергозбереження.



Проведення «Години Землі» у 2018 р.
Департаментом енергетики, транспорту та зв'язку було проведено годину землі до якої долучилось більше ста сімей, котрі

принесли 864кг макулатури та серед учасників було розповсюджено LED-лампи, аератори, еко-сумки, еко-ручки, еко-блокноти.
Жителі міста Вінниця вже не перший рік долучаються до заходів приурочених даній події. Для наймолодших учасників заходу, а
також усіх бажаючих, проводили майстер класи з вторинної переробки паперу – виготовляли папір для творчості. А також можна
було долучитись до майстер-класу з орігамі.









Проведення «Години Землі»  у 2019р.
«Годину Землі» у 2019р. відзначали акустичним концертом «Музика у 
темряві», який об’єднав вінничан навколо ідеї збереження планети». 
Акустичний концерт у темряві об’єднав учасників та слухачів, які 
обговорювали ідеї збереження екології Землі.



Проведення «Днів Сталої Енергії»  у 2019 р.

Організовано виставку енергозберігаючого обладнання та 
електроавтомобілів, майстер - класи для дітей, та еко-
квестах. Було організовано роботу інформаційно-
консультаційного центру на тему з організації роздільного 
збору побутових відходів, від фонду громади «Подільська 
громада», фото та лаунж-зони, змагання з настільної гри 
«EcoBattle» для дітей та дорослих. 



Проведення «Днів сталої енергії»  у 2020р.

У 2020 р. «Тиждень сталої енергетики» проходив у 
онлайн-форматі, у вигляді квесту. У квесті на 
учасників очікувало багато пізнавальної інформації 
про сталий розвиток міста та успішні практики які 
були впровадженні у Вінниці, у питаннях: сталого 
енергетичного розвитку, сталої міської мобільності, 
поводженням з побутовими відходами, адаптації до 
змін клімату. 



Проведення «Години Землі»  у 2021р.

• У 2021 р.  «Годину Землі» 
відзначали акцією в 
кавярн’ях
«В свою чашку».

• Організовано велосипедну 
та пішу екскурсію.

• Акустичний концерт-
розмова на екологічну 
тематику

• Організовано відключення 
необовязкового світла та 
підсвіток визначних 
будівель міста



Дякую за увагу
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