
 
 

Програма другої зустрічі  
учасників мереж енергоменеджерів Дніпропетровської області 

на тему: «Залучення фінансування для впровадження заходів з 
енергоефективності та енергозбереження» 

 

Дата: 04 лютого 2020 року 

Адреса: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 75, приміщення міської ради, 1 поверх, 

Зимовий сад 

Організатори: Асоціація міст України за підтримки проекту технічної допомоги 

«Енергоефективність у громадах ІІ», що впроваджується компанією «Deutsche Gesellschaftfür 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» за дорученням Уряду Німеччини 

Цільова аудиторія: учасники мереж енергоменеджерів Дніпропетровської області 

 

10:00 – 10:30 Кава та реєстрація учасників 

10:30 – 10:40 Відкриття заходу. Привітання учасників 

 

Руслан Голуб, модератор  

Олена Молошна, Виконавчий директор 

регіонального відділення АМУ 

10:40 – 11:15 Представлення учасників 

11:15 – 11:30 Мережа енергоменеджерів: теми на майбутнє 

Юлія Сабатюк, технічний експерт № 1 

 

Питання – відповіді 

Усі учасники 

11:30 – 12:15 Аналіз наявних механізмів фінансування проектів енергоефективності та 

енергозбереження 

• Бюджетні кошти 

• Кредитні кошти 

• Грантові кошти 

• Еско-контракти 

Василь Сивочка, технічний експерт № 2 

12:15 – 13:00 Обід 

13:00 – 13:20 Досвід залучення фінансування в рамках еско-контракту на прикладі 

Луцького комунального закладу ЗОШ № 1 

                                             Юлія Сабатюк , технічний експерт № 1 

13:20 – 14:45 Практичний досвід залучення кредитних/грантових коштів на 

впровадження заходів з енергоефективності громадських будівель 

• м. Кам’янське 

Нізімова Ольга Миколаївна, начальник відділу муніципального 

енергоменеджменту департаменту економічного розвитку 

 



 
 

• м. Вільногірськ 

Солоха Ольга Євгеніївна, головний спеціаліст з інвестицій відділу 

соціально-економічного розвитку та інвестицій  

 

• Раївська сільська рада (ОТГ) 

Доненко Євгенія Анатоліївна, головний спеціаліст відділу архітектури, 

містобудування, екології, житлово-комунального господарства, 

комунальної власності 

 

• Межівська селищна рада (ОТГ) 

Запорожченко Олена Вікторівна, головний спеціаліст з 

енергоменеджменту, відділу економіки, планування та інвестиційної 

діяльності 

 

• Питання та відповіді. Дискусія. 

учасники мережі 

14:45 – 15:45 Напрацювання пропозицій із визначення теми наступного засідання 

мережі 

Руслан Голуб, модератор  

Юлія Сабатюк, технічний експерт № 1 

учасники мережі 

15:45 – 16:00 Кава-брейк 

16:00 – 16:30 Визначення теми наступної зустрічі. Підведення підсумків заходу. 

Заповнення анкет 

Руслан Голуб, модератор  

учасники мережі 

16:30   Завершення заходу. Від’їзд учасників 

 
 

Інформація для ознайомлення 

• Механізми фінансування заходів енергоефективності в Україні 

• Від ідеї до успішного проекту: підготовка грантових заявок від А до Я 

 

http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2017/03/Mehanizmi-finansuvannya-zahodiv-energoefektivnosti-v-Ukrai--ni.pdf
http://misto-em.org.ua/event/seminar-vid-ideyi-do-uspishnogo-proektu-pidgotovka-grantovyh-zayavok-vid-a-do-ya-2/

