
  
  

 
   

                 

   Проєкт  

Програма вебінару:  

«Якісне фінансування проєктів є запорукою заможної громади». 

Під час вебінару буде презентовано програми фінансування муніципальних об’єктів, зокрема об’єктів 

«зеленого» будівництва. Будуть названі переможці Конкурсу «Наше майбутнє: енергоефективні та зелені 

школи!». Захід проходить в рамках проекту «RESET 2021. Почни з зеленого будівництва».   

Мета проєкту: організація ефективної співпраці між міжнародними фінансовими установами, банками, 

державними програмами та громадами у напрямку створення та фінансування проектів у сфері 

енергоефективності в Україні.  

Дата та час проведення: середа, 2 червня 2021, 11:00-12:30.   

Вебінар відбудеться в онлайн форматі, ZOOM. 

За підтримки: Міністерства розвитку громад та територій України, Державне агентство з 

енергоефективності та енергозбереження України, Німецького товариства міжнародного 

співробітництва(GIZ) ГмбХ в рамках Проекту GIZ «Просування енергоефективності та імплементація 

Директиви ЄС про енергоефективність в Україні», ВГО «Жива планета». 

Організатор: Всеукраїнська Асоціація громад, Національна спілка архітекторів України, Проект 

«Reset2021. Почни з зеленого будівництва». 

 

ПРОГРАМА ЗАХОДУ 

Час Тема, спікер 

 Модератор: Жанна Пацьора, Президент Спілки «Бізнес за партнерство». 

11:00-11:15 Вітальне слово: 

Міністерство розвитку громад та територій України (узгоджується*) 

 

Костянтин Гура, т.в.о. Голови Державного агентства з енергоефективності та 

енергозбереження України.   

Іма  Хренова-Шимкіна, заступниця директора проекту GIZ «Просування 

енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в 

Україні». 

 

Іван Фурсенко, перший заступник керівника виконавчої дирекції Всеукраїнської 



асоціації громад. 

11:15-11:30 Державні програми фінансування підтримки муніципалітетів: 

Представник (узгоджується), Міністерства розвитку громад та територій України. 

 

11:30-11:40 Інвестиції ЄІБ: енергоефективність та проекти комунальної інфраструктури в Україні: 

Віолайн Сільвестро фон Камеке, старший кредитний офіцер, Європейський 

інвестиційний банк 

11:40-11:50 «Зелені облігації» - шлях до фінансування проектів з відновлюваної енергетики, 

енергоефективності та інших проєктів, які мають екологічний напрямок: 

Фролов Андрій, начальник Управління інструментів стимулювання Державного 

агентства з енергоефективності та енергозбереження України. 

11:50-12:00 «Фінансування «зеленого» будівництва»: 

Савін Олексій, директор департаменту екологічного реінжинірингу та впровадження 

проектів ресурсозбереження АБ »УКРГАЗБАНК» 

12:00-12:10 Сприяння в надходженні інвестицій та створення привабливого інвестиційного клімату в 

громади: 

Марайкін Ростислав, Регіональний координатор, Східна Європа та Центральна Азія 

PFAN – глобальна мережа експертів з фінансування клімату та екологічно чистої енергії. 

12:10-12:20 Можливості залучення інвестицій громадами у фінансування «зелених» проєктів: 

Савіч Юрій, начальник відділу підтримки громадських ініціатив Новгород-Волинської 

міської ради. 

12:20- 12:25 Оголошення переможців Конкурсу «Наше майбутнє: енергоефективні та зелені 

школи!»: 

Берзіна Світлана, Президент ВГО «Жива Планета». 

12:25-12:40  Загальна дискусія. 

  

Контактні дані: +38 (063) 670 27 92; reset.hromady2019@gmail.com – Наталія Замятіна, координатор 

проекту «RESET». 
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