
 
 

Програма  
першої установчої зустрічі 

 учасників мереж енергоменеджерів Івано-Франківської області 
 

Дата: 20 грудня 2019 

Адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 40, готельний комплекс «Надія», зала № 3 

Організатори: Асоціація міст України за підтримки проекту технічної допомоги 

«Енергоефективність у громадах ІІ», що впроваджується компанією «Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» за дорученням Уряду Німеччини 

Цільова аудиторія: учасники мереж енергоменеджерів Івано-Франківської області 

 

10:30 – 11:00 Кава та реєстрація учасників 

11:00 – 11:15 Відкриття заходу. Привітання учасників. 

 

Руслан Голуб, модератор  

Юрій Стефанчук, Виконавчий директор регіонального 

відділення АМУ 

Тетяна Пилипчук, фахівець проекту, GIZ 

 

11:15 – 11:45  Про мету та перспективи діяльності мережі енергоменеджерів 

 актуальність для України та визначена спільна мета 

 2 етапи: до червня 2020 (підтримка GIZ) та після того  

 ролі АМУ та GIZ; представлення команди мережі 

 формат зустрічей 

 необхідність проведення енергоаудитів (інформування про «механізм 

підтримки» в рамках GIZ) 

 спілкування в месенджер групі 

 обмін досвідом на платформі МІСТО ЕМ 

 наявна постійна технічна підтримка 

Юлія Сабатюк, технічний експерт № 1 

11:45 – 12:15 Представлення міст-учасників пілотної мережі та урочисте підписання 

Меморандуму  

Представники усіх міст-членів 

12:15 – 13:00 Обід 

13:00 – 13:15 Ознайомлення учасників з умовами конкурсу щодо надання підтримки з 

підвищення енергоефективності громадських будівель 

Володимир Шимкін, президент ГО “Центр 

Сприяння Житловим та Муніципальним 

Реформам”   

http://reformcenter.org.ua/?page_id=291&lang=uk
http://reformcenter.org.ua/?page_id=291&lang=uk
http://reformcenter.org.ua/?page_id=291&lang=uk


 
 
13:15 – 15:00 Напрацювання пропозицій щодо наступних засідань мереж енергоменеджерів 

відповідного регіону 

 Обговорення представленої концепції та можливих покращень 

 Обговорення проблемних питань у сфері енергоефективності в громадах, 

актуальності даної тематики для керівництва громади 

 Обговорення наявності актуальних енергоаудитів, досвіду та планів громад 

щодо впровадження заходів з енергоефективності (фінансові джерела)  

 Погодження тем подальших 2-х зустрічей та орієнтовні дати (можливо інше 

місто для проведення?) 

 Створення групи в обраному месенджері  

 Презентація платформи МІСТО ЕМ як онлайн інструменту з обміну 

інформацією 

Руслан Голуб, модератор  

Юлія Сабатюк, технічний експерт № 1 

Учасники мережі 

15:00 – 16:00 Кава. Неформальне спілкування. Від’їзд учасників 

 


