
 

                               

Стабільний розвиток енергетики в Україні 
 

Запрошуємо до участі компанії та студентів з амбітними цілями 
стосовно проблем сталої енергетики 

 

Університет прикладних наук Saxion (Нідерланди), разом із голландськими компаніями та українськими університетами, 

організовує тренінг із стабільного розвитку енергетики в Україні. Проект спрямований на покращення системи 

енергопостачання шляхом застосування системного підходу  до проблем енергетики та ініціатив з підвищення 

енергоефективності в Україні. Ми запрошуємо до участі представників компаній, які прагнуть суттєвих перетворень, 

спрямованих на застосування стабільних джерел енергії. Пропонуємо співробітникам підприємств та студентам місцевих 

університетів спільний пошук можливих рішень в межах конкретного проекту. Формуються робочі групи у  п'яти напрямках: 

енергія з відходів, біогаз, енергетична ферма, 

централізовані системи теплопостачання та 

енергопостачання будівель. Окрім технічних аспектів, групи 

працюватимуть над альтернативними організаційними 

формами, новими видами комунікацій, а також радикально 

новими бізнес-моделями, що мають вагоме значення для 

ініціатив стабільного розвитку.   

 

 

 

 

Проект реалізується у  трьох містах: Київ, Луцьк та Одеса. Тренінги одноденні (у квітні та в червні). У період між тренінгами 

робочі групи працюватимуть над визначеними проблемами та спілкуватимуться між собою і з координаторами за допомогою 

skype, з метою обговорення проблематичних питань та розвитку прогресу досліджень.  

Тренінг завершиться конференцією, під час якої результати 

досліджень будуть презентовані та обговорені. На 

підсумкову конференцію запрошуються представники 

підприємств, установ та державних органів, що зацікавлені у 

впровадженні альтернативних джерел енергії.  

 

Робочими мовами проекту є українська та англійська. 

Матеріали тренінгу будуть перекладені українською мовою. 

Спілкування між учасниками проекту відбуватиметься за 

допомогою перекладачів. 

 

Для отримання додаткової інформації звертатися  

у Луцьку – до Тараса Коменди, tkomenda@gmail.com, 

+380506581822 чи Андрія Коровицького, 

andriykor@gmail.com, +380506744052,  

у Києві – до Галини Стрелкової, galaz@i.ua, +380677194231, 

в Одесі – до Євгена Фомічова, eevgf@rambler.ru, 

із загальних питань до Оксани Попович, 

o.popovych@saxion.nl, +380976966765, +31626699971   

 

 
Наші партнери 
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський Політехнічний 
Інститут» | Луцький національний технічний університет | Одеський національний Політехнічний університет | 
Нідерландсько-українська стала енергетична платформа (НУСЕП) | Triodos Facet| KSB | AgroCircle | BGP and Nijkamp Aanneming 
| De Bruijn Advies & Realisatie  

Запрошуємо:  

Компанії із сфер енергетики, будівництва та аграрного 

сектору, що прагнуть здійснювати перетворення 

пов’язані із стабільним розвитком енергозабезпечення  

Студентів, які бажають проводити дослідження у 

сфері альтернативних джерел енергії та писатимуть 

дипломні роботи в межах окресленої теми по закінченні 

проекту 

Кожна робоча група має розробити бізнес план у таких напрямках:  

 Деревообробне підприємство та енергоефективність: пошук нових 

бізнес моделей для модернізації енергозабезпечення підприємства  

 Енергетична ферма, перетворення звичної ферми в енергетичну 

ферму (концепція змішаної ферми, котра займається рослинництвом 

та тваринництвом) 

 Біогаз, його виробництво з тваринницьких відходів  і енергетичного 

рослинництва  

 Енергія із відходів, спалювання різних видів відходів (аграрні, 

промислові) для виробництва електричної енергії, біогазу, опалення, 

охолодження. Використання цієї енергії  для потреб централізованих 

систем опалення, реконструкції будівель та інших цілей 

 Ефективність  енерговикористання у  будівлях, реконструкція 

будівель шляхом впровадження концепції термомодернізації будівель, 

застосування систем управління мікрокліматом  (HVAC) і 

використання відновлюваних джерел енергії на підґрунті концепції 

Trias Energetica, що реалізується у три етапи: скорочення 

енергоспоживання шляхом мінімізації втрат енергії та впровадження 

заходів з енергозбереження, поширення використання відновлюваних 

та альтернативних джерел енергії та підвищення ефективності 

використання викопних джерел енергії 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кожна робоча група складається із представників 

 Голландської компанії  

 Українських компаній 

 Експертів з університету  

 Студентів місцевого університету  
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