
 
 

Програма  
другої зустрічі учасників мережі енергоменеджерів  

Житомирської області на тему:  
«Процес проведення інвентаризації та метод «портфоліо-аналізу» 

 

Дата: 11 лютого 2020 року 

Адреса: м. Житомир, вул. Покровська 6 (2 поверх) 

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 мережі енергоменеджерів Житомирської області 

 

10:00 – 10:30 Кава та реєстрація учасників 

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

 

Руслан Голуб, модератор  

Тетяна Кухарська, Виконавчий директор 

регіонального відділення АМУ 

10:40 – 11:15 Представлення учасників  

 

Руслан Голуб, модератор  

Усі учасники мережі 

11:15 – 11:40 «Чи є життя без мережі» 

 

Сергій Гаращук, консультант із бюджетних питань 

Житомирського РВ АМУ 

 

11:40 – 12:30 Процес проведення інвентаризації та метод «портфоліо-аналізу» 

• Інвентаризація громадських будівель. Нормативно-правові акти у 

відповідній сфері 

• Метод портфоліо-аналізу 

Василь Сивочка, технічний експерт № 2 

 

12:30 – 13:00 Представлення практичного досвіду громад щодо проведення 

інвентаризації та використання методу «портфоліо-аналіз» 

•  Житомирська міська територіальна громада 

Ольга Кругляк, головний спеціаліст відділу інфраструктурних проектів, 

енергоефективності та промоцій 

• Баранівська міська територіальна громада 

Юрій Савич, головний спеціаліст з організації ефективного 

використання енергії відділу благоустрою та жилово-комунального 

господарства (виконує функції енергоменеджера) 

• Коростишівська міська територіальна громада 

Сергій Вакуленчик, головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту 



 
 
13:00-13:15 Питання й відповіді та обговорення представленої теми 

Усі учасники мережі 

13:15-14:00 Обід 

14:00 – 15:00 Практичне завдання за методом аналіз портфоліо  

(надаються базові показники) 

 

Руслан Голуб, модератор  

Усі учасники мережі 

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

мережі  

Руслан Голуб, модератор  

Юлія Сабатюк, технічний експерт № 1 

Учасники мережі 

16:00 – 16:15 Кава-брейк 

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

Заповнення анкет 

Руслан Голуб, модератор  

Юлія Сабатюк, технічний експерт № 1 

Учасники мережі 

16:45 Від’їзд учасників 

 
 

Інформація для ознайомлення 

• Інвентаризація будівель/ http://misto-em.org.ua/event/video-vebinar-krok-3-analiz-

portfolio/  

• Метод «Аналіз портфоліо» http://misto-em.org.ua/event/video-vebinar-krok-2-

inventaryzatsiya-budivel/  
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