
  

 

 

 

ДЕРЖЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 

 

Клеванська об'єднана територіальна громада 

Рівненська область 

25 червня, смт Клевань 

 

Семінар з питань підвищення енергоефективності 

об’єднаних територіальних громад 

 

Регіональне представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні, ГО «Енергійна країна» та 

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України раді повідомити, що 

Програма сприяння підвищення енергоефективності об’єднаних територіальних громад України 

подовжується у 2019р.  

 

Заплановані 5 семінарів, що відбудуться для осіб, які є задіяні у прийняття, впровадження та 

промоції рішень з питань енергоефективності у об’єднаних територіальних громадах (ОТГ) 

країни.  

 

Проект передбачатиме активне залучення представників ОТГ до програми. Громади будуть 

попередньо готуватись до семінарів – аналізувати впроваджені проекти, формувати перелік 

проблемних питань та перспективних рішень. В ході семінару відбудеться практикум з 

енергетичної та економічної оцінки заходів енергоефективності (ЕЕ) та впровадження 

відновлювальних джерел енергії (ВДЕ). Запланований й огляд технічних особливостей проектів у 

сфері ЕЕ та ВДЕ: утеплення пінопластом та мінеральними ватами окремих частин та всієї 

будівлі, енергетичні аудити, заміна вікон, твердопаливні котли, пелети (у тому числі з соломи), 

енергетичні культури, СЕС, ВЕС, біогазові установки, зелений тариф, малі ГЕС, сонячні 

водонагрівачі, центральне теплопостачання, світлодіодні лампи, теплові насоси. 

 

Запрошуємо всіх зацікавлених 25 червня 2019 року до участі у семінарі!  

Адреса: смт Клевань, готельно-ресторанний комплекс «Скольмо», вул. Б. Хмельницького, 1в, 

конференц-зал.  

 

Початок семінару –  о 10:00. Участь у семінарі безкоштовна за умови попередньої реєстрації. 

 

Учасники семінару: керівники ОТГ/міських рад, начальники та спеціалісти профільних управлінь 

та відділів рад, керівники та інженери закладів, депутати місцевих, районних, обласних рад, 

представники громадянського суспільства, 

 
 

Організатори: 

Представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні  

Марія Коваль, maria.koval@fes.kiev.ua, +38 044 234 00 38, 

ГО «Енергійна країна»  

Лілія Гричулевич, ek.ua@ukr.net, +38 095 7315023 

 

 

mailto:maria.koval@fes.kiev.ua
tel:+380%2093%20768%200541


 

Програма семінару 

«Комплексний підхід до енергоефективності в об’єднаній територіальній 

громаді» 

 

 

09:00 – 

10:00  

                                                Кава-пауза  

10:00-10:10 

Привітання організаторів 

• Лілія Гричулевич, програмний директор ГО «Енергійна країна» 

o про програму  

o про спікерів 

o про форум для ОТГ  

• Дмитро Жовтянський, Голова об’єднаної територіальної громади  

Модератор: Лілія Гричулевич, програмний директор ГО «Енергійна країна» 

10:10 – 

10:30 
Про впроваджені та заплановані заходи з 

енергоефективності у громадах 

_______________, представник 

об’єднаної територіальної громади 

10:30 – 

11:45 

Технічні особливості проектів у сфері ЕЕ 

та ВДЕ: утеплення будівель, енергетичні 

аудити, заміна вікон, твердопаливні котли, 

пелети, енергетичні культури, СЕС, ВЕС, 

біогазові установки, зелений тариф, малі 

ГЕС, сонячні водонагрівачі, світлодіодні 

лампи, теплові насоси 

Сергій Наскальний, експерт з 

енергоефективності, ГО «Асоціація 

енергоаудиторів» (м. Київ) 

11:45 – 

12:00  

                                                Кава-пауза  

12:00 – 

12:40 

Інструменти підтримки з боку державної 

влади. Реалізація заходів з 

енергозбереження за допомогою 

механізму ЕСКО 

представник Державного агентства 

енергоефективності та енергозбереження 

України  (м. Київ) 

12:40 – 

13:15 

Фінансові механізми: залучення 

міжнародної матеріально-технічної 

допомоги до проектів енергоефективності 

громади 

Юлія Кірвас, голова правління ГС 

«Одеський регіональний енергетичний 

кластер» (м. Одеса) 

13:15 – 

14:45 

Практикум з енергетичної / економічної 

оцінки ЕЕ та ВДЕ заходів, їх вибору та 

фінансового планування 

Сергій Наскальний, експерт з 

енергоефективності, ГО «Асоціація 

енергоаудиторів» (м. Київ) 

14:45 – 

15:00 Підведення підсумків, завершення семінару 

 

 

 


