
 
 

Програма  
другої зустрічі учасників мережі енергоменеджерів  

Івано-Франківської області на тему:  
«Запровадження органами місцевого самоврядування системи 

енергетичного менеджменту» 
 

Дата: 27 лютого 2020 року 

Адреса: селище Делятин, вул. Т. Шевченка, 122 б (Відпочинковий комплекс «Ворота Карпат») 

Організатори: Асоціація міст України за підтримки проекту технічної допомоги 

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

\zxchaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» за дорученням Уряду Німеччини 

Цільова аудиторія: учасники мережі енергоменеджерів Івано-Франківської області 

 

10:00 – 10:30 Кава та реєстрація учасників 

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

 

Руслан Голуб, модератор  

Юрій Стефанчук, Виконавчий директор Івано-

Франківського регіонального відділення АМУ 
 

10:40 – 11:15 Представлення учасників  

Руслан Голуб, модератор  

Усі учасники мережі 

11:15 – 11:25 Мережа енергоменеджерів  

Юрій Стефанчук, Виконавчий директор Івано-

Франківського регіонального відділення АМУ 
 

11:25 – 12:15 Система енергетичного менеджменту 

 Основи енергоменеджменту  

 Інвентаризація будівель 

 Аналіз портфоліо 

 Інституційна спроможність 

 Енергетичний моніторинг 

 Оптимізація 

 Звітність  

 Енергетичний аудит 

 Впровадження заходів 

Василь Сивочка, технічний експерт 
 

12:15 – 12:25 Особливості впровадження енергетичного менеджменту в Делятинській 

територіальній громаді 

Назар Верстюк, спеціаліст 1 категорії відділу 

фінансів та соціально-економічного розвитку 

12:25 – 12:35 Вистава з екологічної тематики «Земля Сонцівна» 
 

Учні Делятинського ліцею № 3 



 
 
12:35 – 13:10 Обід 

13:10 – 14:30 Представлення практичного досвіду Делятинської селищної громади 

щодо запровадження системи енергетичного менеджменту 

Відвідування об’єктів: 

- Делятинська гімназія (здійснено поточний ремонт фасаду, проводиться 

щоденний моніторинг показників використання ПЕР); 

- Зарічанський ліцей ім. В. Яворського (здійснено енергоаудит будівлі та 

аналіз проблем щодо втрат енергоресурсів, проводиться щоденний 

моніторинг показників використання ПЕР). 

14:30 – 15:20 Практичне завдання (робота в групах) щодо визначення обсягу 

матеріального стимулювання осіб, відповідальних за впровадження 

заходів з енергоефективності та енергозбереження в бюджетних 

установах 

Руслан Голуб, модератор  

Усі учасники мережі 

15:20 – 16:00 Напрацювання пропозицій із визначення теми наступного засідання 

мережі  

Руслан Голуб, модератор  

Василь Сивочка, технічний експерт 

Усі учасники мережі 

16:00 – 16:15 Кава-брейк 

16:15 – 16:45 Визначення теми наступної зустрічі.  Підведення підсумків заходу. 

Заповнення анкет 

Руслан Голуб, модератор  

Василь Сивочка, технічний експерт  

Усі учасники мережі 

16:45 Від’їзд учасників 

 

Інформація для ознайомлення знаходиться за посиланням: 

http://misto-em.org.ua/event_cat/vebinary/ 

http://misto-em.org.ua/event_cat/vebinary/

