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Украинцев ждут большие перемены: всех обяжут провести энергоаудит квартир и
платить пеню

Законопроекты, которые изменят ситуацию в коммунальной сфере, на данный момент
находятся в Раде. Авторы документов уверены, что законы примут до конца года

В Украине уже в следующем году должен заработать Фонд энергоэффективности, за
счет которого семья сможет компенсировать до 50% затрат на утепление своего жилья.
Как говорит вице-премьер министр Геннадий Зубко, для того чтобы Фонд заработал, до
конца этого года Рада должна принять три важных закона: &quot;О
жилищно-коммунальных услугах&quot;, &quot;Об энергоэффективности зданий&quot; и
&quot;О коммерческом учете&quot;. Сайт &quot;Сегодня.ua&quot; выяснил, что и как
изменится для украинцев после принятия законов и когда коммунальная сфера
заработает &quot;по-новому&quot;.

Закон &quot;Об энергетической эффективности зданий&quot;

Что нового:

·
Все здания, в том числе жилые дома, должны за свой счет провести
энергоаудит

·

Отдельным зданиям придется оформить сертификат энергоэффективности

·

Тех, кто не оформит сертификат энергетической эффективности, будут
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штрафовать

·

Появятся минимальные требования по энергоэффективности зданий

Все объекты строительства и уже возведенные здания должны пройти аудит
энергетической эффективности за свой счет. Если энергоаудит будут проводить в
жилой многоэтажке, платить придется всем собственникам квартир. Как отмечают
эксперты, в среднем аудит типичной многоэтажки может обойтись в 5-12 тысяч гривен.
Сумма зависит от площади дома и оборудования, которое использует энергоаудитор. К
примеру, семье, которая живет в доме на сто квартир, за аудит придется заплатить
от 50 до 120 гривен.

Примерная стоимость энергоаудита для многоэтажек:

до 100 квартир – 9.5 тыс. гривен

до 300 квартир – 12 тыс. гривен

до 350 квартир – 13 тыс. гривен
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&quot;Этот закон обязательственный. Мы все должны понимать, что этот закон
устанавливает требования к каждому зданию проводить энергетический аудит и иметь
сертификат энергетической эффективности при определенных обстоятельствах. Более
того, закон обязывает собственников жилья проводить технический осмотр систем
кондиционирования и водоснабжения, это касается систем, которые имеют мощность 20
гигаватт. Это фактически дом 200 квадратных метров&quot;, – отмечает соавтор
законопроекта Алена Бабак.

Энергоаудит, согласно законопроекту, должны будут провести во всех зданиях, а
получить сертификат энергоэффективности придется новостройкам, зданиям, которые
сдаются в аренду как минимум на год, и местам общего пользования с площадью от 250
квадратных метров. Сертификат считается действительным 10 лет при условии, если за
это время здание не будет утепляться.

&quot;Важно понимать, что проект закона &quot;Об энергетической эффективности
зданий&quot; предусматривает не только энергоаудит за средства собственника здания,
но и обязательную сертификацию – и тоже за деньги собственника. Эксперты
расходятся во мнениях о стоимости услуги по энергоаудиту равно как и о цене
сертификации. Еще больше споров о том, что даст и одно, и другое жителям&quot;, –
отмечает директор ДТЭК ЭСКО Роман Федорченко.

Тем, кто сертификат не получит, придется заплатить штраф от 3400 до 5100 гриве
н. &quot;Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и
вводится в действие с 1 января 2017 года&quot;, – говорится в законопроекте.

&quot;Мы должны понимать, что внедрение европейских директив будут стоить
каждому из нас. Это будут небольшие деньги . Для чего мы это делаем? Когда мы
идем к врачу, мы хотим, чтобы нам перед лечением поставили диагноз. Также и наши
дома, чтобы мы сегодня не инвестировали деньги в утеплители 5 см толщиной и
уничтожали наши дома, мы должны получить диагноз энергетического состояния наших
домов от профессионала. Это стоит деньги
.
&quot;В Европе человек, когда берет в аренду квартиру, он смотрит, какой класс
энергоэффективности у этого жилья. Потому что человек понимает, что арендная
плата может быть небольшой, но придут счета за
отопление
, за воду и т.д. И мы хотим это сделать в Украине&quot;, – поясняет Алена Бабак.
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Міжнародна конференція «Україна і Грузія: шлях до демократії»

26 жовтня, з 9.30 до 16:00, в приміщенні Українського інституту майбутнього (УІМ),
відбудеться міжнародна конференція
«Україна і Грузія:
шлях до демократії»,
участь в якій візьмуть українські та закордонні експерти.
В рамках конференції відбудуться три дискусійні панелі:
1. Парламентські вибори в Грузії: підсумки та наслідки для україно-грузинських
відносин. Учасники: Лінкольн Мітчелл, експерт Інституту дослідження війни і миру
Колумбійського університету, Гіоргі Канашвілі, виконавчий директор «Кавказький дім»,
Леван Цуцкірідзе, кавказький представник Нідерландського інституту багатопартійної
демократії
2. Формування олігархії в Україні та Грузії та її вплив на політичні та економічні
процеси. Учасники: Ю. Ром аненко, директор програм міжнародної та внутрішньої
політики УІМ, Гіоргі Канашвілі, виконавчий директор «Кавказький дім», Ігор Тишкевич,
експерт УІМ
3. Євроатлантична інтеграція України і Грузії: успіхи і невдачі. Учасники: Тарас
Березовець, директор програм національної безпеки і оборони, Леван Цуцкірідзе,
кавказький представник Нідерландського інституту багатопартійної демократії, Надія
Коваль, експерт УІМ.
До участі в конференції запрошуються політики, експерти, аналітики, журналісти.

Попередня реєстрація на захід.
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Міністерство економічного розвитку і торгівля України

ProZorro заощадила більше 5 000 000 000 гривень.

Так, саме стільки коштів з держбюджету було заощаджено з часу запуску Система
публічних електронних закупівель ProZorro. Розмір економії визначається просто: як
різниця між плановою сумою закупівлі і ціною, запропонованою переможцем тендеру.

З 1 серпня використання системи ProZorro стало обов’язковим для всіх державних
замовників в Україні, в тому числі для місцевих органів влади і комунальних підприємств.
Наразі кількість тендерів у ProZorro перевищила 260 тис.

Станом на 20 жовтня до ТОП-5 найбільш ощадливих з точки зору закупівель областей
входять:
- Київська (економія склала 3,42 млрд грн),
-Одеська (303,72 млн грн),
- Донецька (287,43 млн грн),
- Дніпропетровська (288,04 млн грн)
- Львівська (196,27 млн грн).
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Детальніше статистику публічних закупівель дивіться на сайті: http://bit.ly/1kRzasZ

Western NIS Enterprise Fund спільно з CANactions оголошує другий конкурс малих
грантів #Dreamactions
Якщо у Вас є цікава ідея чи проект, який допоможе покращити міську економіку,
екологію, інфраструктуру, культуру та спадщину, та направлений на активізацію
взаємодії містян, поширення урбаністичної освіти, подавайте заявки на участь!
Конкурс є відкритим та направлений на підтримку урбаністичних проектів, що
спрямовані на втілення певних міських перетворень.
Конкурс проводиться на території України, офіційною мовою є українська.
Конкурсом передбачено надання грантів у розмірі до $5 000 максимум десяти
переможцям, що будуть обрані авторитетним журі, на реалізацію їх конкурсних проектів.

Грантовий конкурс для ГО «Громадськість за проєвропейські зміни» від ІЕД та
Європейської правди
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Мета конкурсу: Посилення підтримки та тиску громадськості на здійснення
проєвропейських реформ в Україні шляхом розширення участі та залучення широкого
кола організацій громадянського суспільства з регіонів у обговорення тем, пов’язаних із
ЄС, моніторинг та адвокацію впровадження Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Учасники конкурсу: До участі у конкурсі запрошуються громадські організації,
які мають:

·

статус неприбутковості та офіційно зареєстровані в Україні;

·
щонайменше трирічний досвід практичної роботи у сфері
запропонованого проекту;

·
спроможність впроваджувати грантові проекти та звітуватися за ними
(включаючи фінансове звітування).

Вітається здійснення проектної діяльності у співпраці з іншими регіональними
громадськими організаціями, організаціями аналітичного, експертного спрямування, ЗМІ
(у тому числі з інших областей України).

Максимальний розмір гранту – 750 000 гривень (оптимальний бюджет проекту 300
000 – 500 000 гривень).

Максимальна тривалість проектів – 1 рік, але в будь-якому разі проект має
завершитись до 31.03.2019 року. Переможці конкурсу під час виконання грантової угоди
мають право подати нову грантову заявку, що забезпечить збереження сталості або
розширення проекту, який виконується.
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Останній термін подання проектів – 30 вересня 2018 року.

Кінцевий термін подання грантових заявок для розгляду на другому засіданні
Грантової комісії 1 грудня 2016 року.

Дистанційний курс «Староста – менеджер довіри»

Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад за підтримки спільного Проекту
Європейського Союзу та ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на
громаду» запрошує усіх охочих взяти участь у дистанційному навчанні на веб-платформі
Асоціації – Портал з управління знаннями .

Для того, щоб зареєструватися на курс, необхідно заповнити анкету до 28.10.2016 р.

Метою вивчення курсу є отримання теоретичних знань та практичних навичок, що
стосуються діяльності нової посадової особи місцевого самоврядування – старости села,
а також його повноважень, місця та ролі в системі органів місцевого самоврядування.

Електронний курс «Староста – менеджер довіри» проводиться через дистанційну
форму навчання, за результатами якої слухачі курсу отримають розуміння та практичний
зміст обсягу прав та обов’язків старости, способів забезпечення ним прав та законних
інтересів мешканців сіл у виконавчих органах відповідної ради.
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Виконання практичних завдань дозволить засвоїти приписи чинного законодавства,
що визначають правовий статус та основні функції старости, зрозуміти реальне
наповнення відповідних нормативних приписів як чинного, так і
проектного законодавства.

Навчання проводиться на безоплатній основі, не потребує попередньої спеціальної
фахової підготовки. Учаснику дистанційного курсу достатньо лише мати зареєстровану
електронну поштову скриньку (одним словом – е-mail) та постійний доступ до мережі
Інтернет, а також бажання отримати нові знання та навички, працюючи на курсі у
зручний для себе час.

Старт курсу: 31 жовтня 2016 року

Тривалість курсу: 4 тижні.

Конкурс серед медіа для участі у Програмі малих грантів

Міжнародна організація «Internews» та ГО «Інтерньюз-Україна» за підтримки Уряду
Канади оголошують набір на IІI хвилю Програми малих грантів на створення
медіа-матеріалів про людей, на яких вплинув конфлікт на сході України.

Сума гранту за матеріал становитиме до $1000 за умови виконання усіх описаних у
заявці умов. ІІI хвиля проекту триває 1,5 місяці. Усі матеріали від ЗМІ-аплікантів, які
пройдуть відбір, мають бути створені в період
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з 1 листопада по 14 грудня
. Один журналіст або ЗМІ може зробити
до 5-ти
матеріалів.

Хто може
подавати заявку?

Зареєстровані ЗМІ (ТБ, радіо, друковані газети, медіа-платформи), або он-лайн
ресурси, блогери, громадські організації з усіх областей України. Одні з головних
критеріїв відбору – це наявність медіа-майданчика, який має сталу аудиторію та чітка
заявка з описом майбутніх матеріалів.

Тематичні критерії до матеріалів:

У рамках програми надаються гранти на виробництво матеріалів на тему соціального
виміру конфлікту в Україні (життя переселенців, військових, ветеранів АТО та їхніх
родин, громад у зоні конфлікту тощо).
Детальніше:

·

Життя ветеранів АТО та їхніх родин після повернення додому;

·
Подолання стереотипів у сприйнятті переселенців в громадах, в який вони
тепер живуть;

·
Відбудова шкіл на зруйнованих територіях, освіта та адаптація дітей, на яких
вплинув конфлікт;

·
Історії від першої особи: життя і особливості побуту до і після того, як
прийшла війна;
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·

Шляхи і способи реінтеграції внутрішньо переміщених осіб у суспільне життя;

·

Відновлення інфраструктури на звільнених територіях Донбасу;

·
Економіко-соціальні і житлово-комунальні проблеми, з якими зіштовхуються
внутрішньо переміщені особи;

Останній термін заповнення і надсилання онлайн-анкети: понеділок, 31 жовтня,
18:00.
Результати
попереднього відбору будуть повідомлені після
1 листопада 2016
р.

Умовою отримання гранту є гарантія розміщення виробленого матеріалу в ефірі/на
шпальтах. У випадку, якщо на грант подається не ЗМІ, а окремий журналіст, він має
представити згоду головного редактора на публікацію матеріалу.

Міні-гранти на реалізацію урбаністичних проектів
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CANactions та WNISEF вдруге розпочинають прийом заявок на Конкурс малих грантів.
Участь можуть приймати ініціативні громадяни та громадські організації.

Конкурс проводиться на території України, офіційною мовою є українська.

Конкурсом передбачено надання грантів у розмірі до 5 000 дол. максимум десяти
переможцям, що будуть обрані авторитетним журі, на реалізацію їх конкурсних проектів.

Кінцевий термін подачі заявок 29.11.2016

КОМАНДИ ПРОЕКТІВ-ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ ОТРИМАЮТЬ:

·

фінансування в межах визначеного бюджету;

·

консультативну підтримку в рамках проектів;

·
висвітлення проекту на всіх етапах реалізації Організаторами та
медіа-партнерами Організаторів;

·
досвід втілення цікавих та актуальних проектів міського перетворення з
прозорим та зрозумілим механізмом реалізації;

·
можливість проведення публічних заходів для обміну досвідом реалізації проектів
за підтримки Організаторів.

ХТО МОЖЕ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ?
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·

ІНІЦІАТИВНІ ГРОМАДЯНИ

·

НЕУРЯДОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Вимоги до проекту:

·

націленість на реальні та конкретні результати;

·

цілі проекту мають бути некомерційними, аполітичними та нерелігійними;

·
чітке розуміння структури всього проекту, методології та конкретних етапів його
реалізації;

·

актуальність та суспільна значущість проектної пропозиції;

·
залучення до проекту локальних стейкхолдерів: представника/ників
громадянського суспільства, бізнесу та влади;

·

націленість на вирішення міських проблем, а не на усунення їх наслідків;

·
має втілюватись на території України для покращення якості життя місцевої
громади;

·

наявність дослідницької складової, що передбачає ознайомлення зі світовими
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прикладами реалізації подібних проектів, а також локальним контекстом;

·

відповідність критеріям сталого розвитку.

Семінари «Інтеграція та загальнонаціональний діалог»

Європейський центр з питань меншин (м. Фленсбург, Німеччина) продовжує
проведення циклу семінарів в Україні у рамках Програми Східного партнерства
«Національні меншини та етно-політичні питання: Білорусь – Молдова – Україна» та
оголошує набір учасників на наступну частину лекцій за Програмою 2016 року
- відкритим.

Четверта частина Програми на тематику міжнаціональних відносин в Україні
розпочнеться із основного семінару на тему «Інтеграція та загальнонаціональний
діалог - моделі та накопичений міжнародний досвід»
який пройде у
м. Київ., 31 жовтня-01 листопада 2016 року
у приміщенні Національної Парламентської бібліотека України, вул.
Набережно-Хрещатицька, 1, 3 поверх.та продовжиться у регіонах
03 листопада у м. Ужгород
та
07 листопада у м. Одеса
, відповідно.
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До участі у семінарах запрошуються представники державних органів та співробітники
інших офіційних структур, які опікуються питаннями захисту прав національних меншин,
міжнаціональних відносин, етнічної політики, представники етно-культурних та
правозахисних організацій громадянського суспільства, включаючи академічних
експертів та журналістів.

Тематику семінарів присвячено обговоренню європейської практики щодо питань
інтеграції в Європі.

До участі у Програмі у якості лекторів, запрошено відомих європейських експертів у цій
сфері, а саме:

пан Борис Цілевіч, Член Латвійського Сейму, член ПАРЄ (Латвія) з темою «Інтеграція
мігрантів і меншин - що це поняття означає в Європі?»

та Д-р Маурісіо Круль Професор Амстердамського вільного університету і
Роттердамського університету ім. Еразма, Міжнародний голова IMISCOE(Амстердам,
Нідерланди) з темою «Значення і наслідки «інтеграції» по відношенню до «старих» і
«нових» меншин».

03 листопада у м. Ужгород Д-р Петар Теофілович, доцент Нові-Садського
університету, Сербія, колишній перший омбудсмен в Сербії та старший радник
Секретаріату з питань національних меншин провінції Воєводіна., який спеціалізується в
галузі конституційного, угловно, адміністративного права та захисту прав людини
висвітліть у своїй лекції питання європейської практики щодо питань інтеграції в Європі.

07 листопада у м. Одесса Д-р Eвгенія Реланьйо Пастор з презентацією на тему
«Переосмислюючи поняття “інтеграція”: побудова умов для згуртованого і
мультикультурного суспільства». буде шукати баланс між сильною політикою для
подальшої соціальної згуртованості та повагою до моральної автономії меншин, яка
визначає власні ідентичності
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У ході семінарів планується обговорити можливості застосування різних механізмів, що
забезпечують участь національних меншин в житті суспільства та їх конструктивну
взаємодію з органами державної влади та місцевого самоврядування, а також отримані в
трьох країнах результати.

Для участі у семінарі необхідно пройти попередню реєстрацію м. Київ, 31 жовтня -01
листопада 2016 року .
Для учасників з інших міст відкрито
до 20 жовтня
2016 року, для учасників з м. Київ реєстрація можлива не пізніше ніж,
26 жовтня,
2016 року.

м. Ужгород 3 листопада 2016 року. Для учасників з інших міст, реєстрація триває не
пізніше
26 жовтня 2016 року та для учасників з м.
Ужгород до
30
жовтня, 2016 року.

м. Одеса 07 листопада, 2016 року. &nbsp;

Для учасників з інших міст реєстрація триває до 1 листопада 2016 року, а для
учасників з м. Одеса до
4 листопада, 2016 року.

Для отримання розширеної інформації по даним проектам та програмам,консультацій та
технічної підтримки з підготовки проектних пропозицій та заявок до міжнародних
організацій, налагодження комунікації з фінансовими донорами із метою залучення
позабюджетного фінансування, звертатись до спеціалістів Департаменту
регіонального розвитку та житлово-комунального господарства
Київської облдержадміністрації та
ДП «Київоблбудінвест».
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Тел.:067-69-51-223

E-mail: dpkobi@ukr.net

17 / 17

