
                                                                                                                                                               

Інформаційна кампанія  

фінансується Європейським 

Союзом 

 

Інформаційна кампанія «Енергія твого дому» 

ДОСВІД МІСЬКОЇ ГРОМАДИ ЖИТОМИРА НА ШЛЯХУ  

ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ У ЖИТЛОВОМУ СЕКТОРІ 

Інформаційний тур, 27 вересня 2017 року 

м. Житомир 

 

09:30  
 

Виїзд учасників з Києва (збір на Південному залізничному вокзалі біля скляного 
«фонтану») 

[Дорогою: вікторина на тему енергоефективності в житловому секторі, демонстрація 
тематичних відеороликів, спілкування з експертами тощо] 

11:30  
 

Прибуття до Житомира. Реєстрація та вітальна кава у Житомирській міській раді. 

12:00 – 12:30 ПРЕС-БРИФІНГ/ПІДХІД ДО ПРЕСИ 

Учасники: 

 Сергій Сухомлин, міський голова м. Житомир  

 Кшиштоф Герульські, експерт Групи підтримки України Європейської Комісії 
(погоджується) 

 Ольга Бороданкова, менеджер проектів сектору енергетики, Представництво ЄС в 
Україні  

 Андрій Шиян, начальник відділу державних програм та планів розвитку 
Департаменту стратегічного планування Державного агентства з 
енергоефективності та енергозбереження України 

 Юлія Пушко, спеціаліст з комунікацій проекту IFC «Енергоефективність в 
житловому секторі України»  

 
[Переїзд до Регіонального центру розвитку місцевого самоврядування] 

12:30 – 14:00 ENERGY TALK: Енергоефективне житло – запорука сталого розвитку міської громади 

[дискусія за участю основних доповідачів, журналістів, ОСББ та всіх учасників]  

Модератор: Борис Пахолюк, заступник директора департаменту економічного розвитку 
Житомирської міської ради  

Обговорення ключових питань, пов’язаних із термомодернізацією багатоповерхових 
житлових будівель: 

 Переваги й можливості ОСББ: формування спільної відповідальності та важливість 
колективних дій 

 Технічна підтримка і доступні фінансові інструменти (державні, місцеві, донорські) 
 Успішний досвід ОСББ: досягнення, перешкоди, рекомендації  
 Презентація досвіду та планів м. Житомир у сфері підвищення енергоефективності 

(зокрема, створення енергоефективного кварталу) 
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Доповідачі: 

 Сергій Сухомлин, міський голова м. Житомир  

 Ольга Бороданкова, менеджер проектів сектору енергетики, Представництво ЄС в 

Україні  

 Андрій Шиян, начальник відділу державних програм та планів розвитку 

Департаменту стратегічного планування Державного агентства з 

енергоефективності та енергозбереження України  

 Представник IQ Energy (погоджується) 

 Юлія Пушко, спеціаліст з комунікацій проекту IFC "Енергоефективність в 
житловому секторі України"  

 Андрій Кирчів, Асоціація енергоефективних міст України 

 Любов Карпенко, голова ГС "Запорізький регіональний центр просвіти з 

термомодернізації та створення і діяльності ОСББ" "Круг" 

 Олексій Тихонов, заступник голови всеукраїнської платформи "Ефективний 

власник" 

 Людмила Галліна, голова ОСББ "Київська 52" м. Житомир 

14:00 – 14:45  Обід  

15:00 – 16:30 ВІЗИТИ НА ОБ’ЄКТИ : Як комфортно жити і менше платити? 
Демонстрація досвіду комплексної та/або часткової енергоефективної термомодернізації 
та впровадження енергоефективних заходів із залученням фінансових інструментів 
підтримки державних і місцевих програм, а також програм і проектів міжнародних 
донорів. 
 

 Житловий багатоквартирний будинок з ОСББ, що утеплений за державною 
програмою "теплих" кредитів та за підтримки міської програми компенсації 
відсотків та/або тіла кредиту, (вул. Київська, 52). 

 Житловий багатоквартирний будинок з ОСББ, що впровадило інші успішні заходи з 
підвищення енергоефективності (модернізація системи опалення, встановлення 
ІТП, лічильників тощо), (вул. Сурина Гора, 16). 

16:30  Завершення інфо-туру. Від’їзд до Києва 
 

18:30  Прибуття до Києва 

 


