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Програма тренінгу, вівторок 23/05/2017 

Готель «Турист», вул.Р.Окіпної 2 
 

Впровадження ПДСЕР/ Відбір пріоритетних фінансових механізмів та схем/  
Розробка проектних пропозицій, попередня фінансова оцінка проектних пропозицій 

 
9:30-10:00 Вступне слово  

 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України: Роман Радченко, начальник відділу енергозбереження 
та енергоефективності 

 Проект ЄС в Україні «Угода мерів – Схід»: Оксана Кисіль, Національний експерт 

 
10:00-10:30  Представлення програми та завдань тренігу учасникам. 

Знайомство з учасниками та ідентифікація очікуваних результатів тренінгу -  
Оксана Кисіль, Національний експерт Проекту ЄС в Україні «Угода мерів – Схід» 

 
10:30-10:45 Угода мерів – нові горизонти та цілі. Планування інвестиційних проектів та 

фінансування ПДСЕР/ПДСЕРК – важлива складова його успішного 
впровадження - Оксана Кисіль, Національний експерт  

 
10:45-11:30 Фінансові механізми для впровадження ПДСЕР. Аналіз внутрішньої  

спроможності муніципалітетів фінансувати ПДСЕР. Питання та відповіді - 
Оксана Кисіль, Національний експерт та Христина Пак, фінансовий експерт 

 
11:30-11:50 Кава-пауза 
 
11:50-12:50 Практична сесія (робота в групах). Аналіз внутрішньої  спроможності 

муніципалітетів фінансувати ПДСЕР - Оксана Кисіль, Національний експерт  
 
12:50-13.50 Основні вимоги донорів, фінансових інститутів та приватних інвесторів  для 

підготовки інвестиційних пропозицій. Економічне обгрунтування проекті та 
планування інвестицій - Христина Пак, фінансовий експерт 

 
13:50-14:30 Обід 
 
14:30-16:00 Презентація  форми фінансової заявки, що включає основні вимоги донорів 

(IFA). Заповнення форми фінансової заявки - Христина Пак, фінансовий експерт 
 
16:00-16:20 Кава-пауза 
 
16:20-17:00 Ранжування проектів, вибір критеріїв – Оксана Кисіль, Національний експерт та 

Христина Пак, фінансовий експерт  
 
17:00 -18:00 Підведення підсумків 1-го дня тренінгу - Оксана Кисіль, Національний експерт 
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Програма тренінгу, середа 24/05/2017 

Джерела фінансування та вимоги інвесторів, фінансові схеми та практичні завдання 

9:00-9:10 Огляд першого дня тренінгу та завдань другого дня тренінгу - Оксана Кисіль, 
Національний експерт  
 

9:10-9:50 НЕФКО в якості одного з фінансових інститутів-донорів для великих і середніх 
муніципальних утворень. Основні програми та досягнуті результати. Приклади 
фінансування енергоефективних проектів в м. Житомир – Володимир Дебой, 
консультант НЕФКО 

 
9.50-10.00  Практичне впровадження проекту та план закупівель -  Андрій Каташов, 

консультант НЕФКО 
 
10.00 -10:40 Заповнення форми заявки на основі вимог НЕФКО. Бізнес-план та розрахунок 

економічних показників. Практична сесія (робота в групах). Оксана Кисіль, 
Національний експерт  та Андрій Каташов, консультант НЕФКО 
 

10:40-11:00    Кава-пауза 
 
11:00-13:00 Практична зустріч з фінансовими інститутами: 

Світовий банк: Практичний досвід впровадження проектів для центральних 
теплових систем – Станіслав Терлецький, керівник центральної групи 
реалізації проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого 
теплопостачання України» 
Demo Project Ukraine (учасник та тема уточнюються) 
Компанія «Актів енерджі»: Інвестиції в біотехнології. Перспективи для 
мунінципалитетів - Андрей Чубатенко, проект менеджер 
KfW Bank (учасник та тема уточнюються) 
ЄБРР: (учасник та тема уточнюються) 
ЄІБ: економічне обґрунтування проектів для транспортної інфраструктури -    
Іштван Хайзінгер, Проект міського громадського транспорту 

 
13:00-14:00 Обід 
 
14:00 -15:30 ЕСКО механізм для залучення інвестицій в бюджетні будівлі: перші практики в 

Україні. Практична сесія (робота в групах). Розробка дорожньої карти ЕСКО 
проекту - Корчміт Олексій, експерт з законодавчих та тендерних питань 

 
15:30-15:50 Кава-пауза 
 
15:50-16:20 Презентація результатів практичної сесії  - Корчміт Олексій, експерт з 

законодавчих та тендерних питань, Оксана Кисіль, Національний експерт  
 
16:30-17:30 Приватно-публічне партнерство для енергоефективних проектів. Практичні 

приклади - Корчміт Олексій, експерт з законодавчих та тендерних питань, 
Оксана Кисіль, Національний експерт 
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17:30-18:00 Підведення підсумків - Оксана Кисіль, Національний експерт Проекту ЄС в 
Україні «Угода мерів – Схід» 


