
 
 
 

 
Презентація програми “Енергодім”  

для проектувальників та ОСББ Дніпропетровщини 
 

 

 
 

ПРОГРАМА ЗАХОДУ 
 
Дата: 26.01.2022 р.                            Місце проведення: Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (ауд. 203, Зал Вченої ради ауд. 202) 
Модератор: Олена Коваль                                                                    Адреса: м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24А  

09.30 – 10.00 Реєстрація учасників. Вітальна кава. 

Блок 1. Цільова аудиторія: проектувальники, що мають намір співпрацювати за проєктами Фонду енергоефективності 

10.00 – 10.15 Вітальні слова. Велика Модернізація Дніпропетровщини      
Спікери: 
Микола Савицький, ректор Придніпровської державної академії будівництва та архітектури 
Олег Покідько, начальник відділу розвитку та навчання  ДУ “Фонд енергоефективності” 

10.15 – 10.30 Програма Енергодім. Етап - складання проектної документації 
Спікер:  
Олег Покідько, начальник відділу розвитку та навчання  ДУ “Фонд енергоефективності” 

10.30 – 11.15 Вимоги до обладнання та матеріалів (утеплення та інженерні системи) 
Спікер:  
Олег Покідько, начальник відділу розвитку та навчання  ДУ “Фонд енергоефективності” 

11.15 – 12:00 Проекти повторного використання та Альбом технічних рішень. Питання відповіді 
Спікер:  
Олег Покідько, начальник відділу розвитку та навчання  ДУ “Фонд енергоефективності” 

12.00 – 13.00 Кава - брейк 



 
 
 

 
Презентація програми “Енергодім”  

для проектувальників та ОСББ Дніпропетровщини 
 

 

  

Блок 2. Цільова аудиторія: представники ОСББ та проектувальники, що мають намір співпрацювати з Фондом енергоефективності 

13.00 - 13.30 Програма “Енергодім”. Основні аспекти 
Спікер:  
Олег Покідько, начальник відділу розвитку та навчання  ДУ “Фонд енергоефективності” 

13.30 - 13.45 Енерго-інноваційний хаб ПДАБА. Основні напрямки діяльності, досягнення і успішний досвід, перспективи розвитку 
Спікер: 
Євген Юрченко, керівник Енерго-інноваційного хабу ПДАБА 

13.45 - 14.00 Програма підтримки  ОСББ. Як отримати допомогу від міста 
Спікер:  
Владислав Макарець, начальник відділу по роботі з проєктами департаменту з питань самоорганізації населення ДМР 

14.00 - 14.15 Де отримати підтримку для участі у програмі “Енергодім” 
Онлайн підключення. Спікер:  
Наталія Арінічева, регіональний консультант програми IFC "Енергоефективність в Україні" у Дніпропетровській області 

14.15 - 15.00 Підведення підсумків 

Для участі в заході ви маєте зареєструватись та заповнити анкету  https://forms.office.com/r/wZb96QtQAa  

У разі виникнення питань звертайтеся, будь ласка, до менеджерів проєкту за електронною адресою: marin2004.2017@gmail.com   
або за телефонами:  +380953803495 та +380979234773 (вайбер).  Контактна особа – Марина Ляховецька-Токарєва. 

https://forms.office.com/r/wZb96QtQAa
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