Проект «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС),
який реалізує Асоціація міст України за підтримки USAID

проект
Навчальний візит до міста Рівного на тему:
«Досвід Рівненської міської ради у впровадженні
енергоефективних заходів та створенні ефективної системи енергозбереження»
в рамках загальнонаціональної програми обмінних візитів
для посадових осіб органів місцевого самоврядування «Маршрути успіхів»

ПРОГРАМА
10-11 квітня 2019 року, м. Рівне
10 квітня
зранку

Прибуття до Рівного. Поселення в готелі Мир (вул. Міцкевича, 32)
Сніданок у готелі

10.00-10.30

Реєстрація учасників, вітальна кава

10.30-13.00
10.30-11.00

Засідання у залі готелю «Мир» (1 поверх)
Відкриття та привітання

12.35-12.50

Володимир Хомко,
міський голова м. Рівного
Тетяна Грещук,
Виконавчий директор
Рівненського регіонального відділення Асоціації міст України
Досвід міста Рівного: розробка та впровадження міських програми підвищення
енергоефективності та програм сталого розвитку
Сергій Васильчук,
заступник міського голови м. Рівного
Фонд енергоефективності України – можливості для ОМС
Михайло Лук’яник,
експерт в Рівненській області з розвитку програми підтримки
Фонду енергоефективності України
Робота ОСББ в Рівному як елемент сталого розвитку громади
Роман Алексійчук,
Голова Правління «Рада голів ОСББ м. Рівного»,
член Правління Всеукраїнської ради ОСББ
Галина Похильчук,
секретар Ради голів ОСББ м. Рівного
Запитання і відповіді, загальне обговорення

13.00-14.00

Обід у готелі «Мир» (ресторан готелю, 1 поверх)

14.30-18.30
14.30-14.15
14.15-14.50

Відвідування об’єктів
Переїзд до модернізованої котельні (вул. Київська, 6)
Ознайомлення з досвідом Рівного у модернізації міських котелень

14.50-15.05
15.05-15.40

Переїзд до ОСББ «Маяк» (вул. Білякова, 6)
Вивчення досвіду створення та роботи
енергоефективності міста

15.40-15.55

Переїзд до ОСББ «Дружба» (вул. Степана Бандери, 60-А)

11.00-11.40

11.40-12.10

12.10-12.35

ОСББ

та

їх

роль

у

підвищенні

15.55-16.30

Ознайомлення з роботою ОСББ «Дружба»

16.30-16.45
16.45-17.25

Переїзд до ЗОШ № 27, вул. Дубенська, 133
Досвід реалізації проектів енергоефективності у галузі освіти на прикладі Рівненської
школи №27

17.25-17.45
17.45-18.30

Переїзд до котельні з когенераційною установкою (вул. Макарова, 41)
Вивчення досвіду встановлення когенераційної установки на міській котельні та
результату роботи новітнього обладнання

18.30-18.45
19.00-20.00

Переїзд до готелю (вул. Міцкевича, 32)
Вечеря у готелі

11 квітня
8.00-9.00

Сніданок у готелі. Звільнення номерів

9.00-11.05
9.00-9.30

Засідання у залі готелю «Мир» (1 поверх)
Програма облаштування житлових будинків міської ради приладами обліку і
регулювання тепла та енергії, встановлення датчиків споживання. Утеплення житлових
будинків
Олена Москальчук,
Представник управління ЖКГ
Рівненської міської ради
Енергетична сертифікація будівель. Досвід проведення енергоаудиту в м. Рівному
Роман Висоцький,
експерт з енергетичного менеджменту при ПрАТ «ЕСКО – Рівне»
Запровадження системи щоденного енерго-моніторингу споживання енергетичних
ресурсів бюджетними установами міста
Марина Грушко,
начальник відділу енергоменеджменту при ПрАТ «ЕСКО - Рівне»
Запровадження енергозберігаючих заходів в теплопостачальних підприємствах міста
Олександр Корчинський,
директор ТзОВ «Рівнетеплоенерго»
Кава-брейк

9.30-9.50

9.50-10.15

10.15-10.45

10.45-11.10
11.10 -11.30

11.30-12.45
12.45-13.00
13.00-14.00

Загальне обговорення, підведення підсумків навчального візиту
Олександра Змієвець,
Координатор з питань комунікації АМУ
Огляд об’єктів інфраструктури центральної частини міста
Перехід до готелю (вул. Міцкевича, 32)
Обід у готелі «Мир» (ресторан готелю, 1 поверх)
Від’їзд учасників

