
Медіа день для журналістів центральної України Полтавщини 

Велика енергомодернізація країни - чи це можливо? Успішні приклади Полтавщини 

Дата: 15.12.2021 р.   

Модератор: Юлія Пушко                                                                                          Адреса: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Європейська, 7  Reinkartz Галерея 

11.30 – 12.00 Реєстрація учасників. Вітальна кава. Деталі

12.00 – 12.45 Вітальні слова. 

З чого почати модернізацію житла. Досвід  Полтавщини 

Спікери:

- Василь Лозинський,  Перший заступник  Міністра розвитку громад та територій  України:  :  про  розвиток  сфери

енергоефективності в Україні та роль Мінрегіону

- Представник міської ради:  Полтава енергоефективна - як місто набирає обертів в термореновації

- Єгор Фаренюк, виконуючий обов'язки директора ДУ “Фонд енергоефективності”: Теплоізоляція багатоквартирного

будинку за програмою «Енергодім». Як можна вдвічі зменшити рахунки за комунальні послуги? Приклади проектів Полтави

- Ольга Бороданкова,  керівник сектору енергоефективності,  Представництво ЄС в Україні: Підтримка ЄС масової

модернізації багатоповерхівок України для енергонезалежності 

- В. Лозинський : про розвиток сфери енергоефективності в Україні та роль Мінрегіону (до 10 хв)

Відео про ОСББ у Полтаві  – ролик (спільно з  Полтавським ТБ)   -  якщо буде сам Олександр Мамай,  мер Полтави

https://www.facebook.com/tvoeosbb/videos/453388322799053

Є.Фаренюк: про програму “Енергодім”, статистика проектів, довідка по Чернігівській області та 5 завершеним будинкам в 

Прилуках (до 10 хв)

Ольга Бороданкова: про європейську підтримку реформ в Україні (до 10 хв)

12.45-13.15 Практика впровадження енергоефективних проектів: як мотивувати власника будинку, перепони, приклади

Спікери:

- Володимир  Колієнко, регіональний  консультант  в  Полтавській  області   Програма  IFC  підтримки  Фонду

енергоефективності 

Представники ОСББ Полтави - учасники програми “Енергодім”

- Олег Зволінський, голова ОСББ «Наш дім -21»

- Ніна Науменко, голова ОСББ «Полюсна 10»

- Світлана Кавурко, ОСББ «Гетьманське-3»

Запитання-відповіді

В.Колієнко: Фінансові переваги програми “Енергодім”: чому це вигідно власнику? - 10 хв.

Про результати проектів

О.Зволінський, 7 хв.

Н.Науменко, 7 хв.

С.Кавурко, 7 хв.

13.15 – 13.45 Кава-брейк 

13.45 - 15.15 Відвідування будинків  «Полюсна 10» та «Наш дім - 21», модернізованих за програмою Енергодім Трансфер до будинку «Полюсна 10»(Полтава, вул. Полюсна,10)) 

- 20 хв.

Огляд будинку «Полюсная 10» (огляд веде Науменко Ніна , голова ОСББ) - 20 хв (14.05 - 14.25)

Вручення табличок



Трансфер до будинку «Наш дім -21» (Полтава, вул.  Нечуя-Левицького, 21) - 15 хв. (14.25 - 15.40)

Огляд будинку «Наш дім -21», (огляд веде Зволинський Олег, голова ОСББ) - 20 хв. (14.40 - 15.00)

Вручення табличок

Трансфер до готелю, вул. Європейська, 7  Reinkartz Галерея - 7 хв.

15.20 - 16.15 Підписання Меморандуму про співпрацю між Фондом енергоефективності та Полтавською міською радою

Учасники:

- Єгор Фаренюк, директор ДУ “Фонд енергоефективності”,  

- Олександр Мамай, міський голова Полтави.

Хлое  Алліо, керівник  відділу  «Економічне  співробітництво,  енергетика,  інфраструктура  та  довкілля»,  Представництво

Європейського Союзу в Україні: «Підтримка ЄС для енергетичної незалежності країни»

Підписання меморандуму, окреслення напрямів співробітництва

Запитання-відповіді від журналістів

16.15-17.00 Фуршет 
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