17 червня 2015 р.
Місце проведення: конференц-зал бази зеленого туризму «Чайка» м. Гола Пристань, вул. Дніпрова, 78

ПРОГРАМА
стартової зустрічі проекту
«Впровадження економічно-доцільної моделі сталого енергетичного розвитку теплопостачання
на прикладі теплового району міста Гола Пристань».
Контракт ENPI/2014/342-088 – ENI/2014/355-587
Модератор – Федір Барулін, менеджер проекту
09:30-10:00

10:00-10:30

10:30-10:50
10:50-11:00
11:00-11:10
11:10-11:20
11:20-11:40
11:40-12:10
12:10-12:20
12:20-12:50
12:50-13:00
13:00-14:00
14:00-17:00

Зустріч та реєстрація учасників. Ранкова кава.
Вітальне слово.
Анатолій Негра, голова Голопристанської міської ради
Владислав Кондратов, директор департаменту житлово-комунального господарства
та паливно-енергетичного комплексу Херсонської обласної державної адміністрації
Лешек Каспрович, ключовий експерт команди підтримки СУДеП
Представлення проекту «Впровадження економічно-доцільної моделі сталого енергетичного
розвитку теплопостачання на прикладі теплового району міста Гола Пристань».
Федір Барулін, менеджер проекту
Презентація міста Гола Пристань.
Олександр Леміх, начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій
виконавчого комітету Голопристанської міської ради
Презентація Херсонської обласної громадської організації «Регіональна рада підприємців».
Марина Ященко, координатор проекту
Комунікаційний план. Символи проекту: Банер, Логотип та Бланк
Ірина Яремко, комунікаційний менеджер проекту
Перерва на каву
Презентація Механізму підтримки демонстраційних проектів: Завдання та функції Команди
підтримки
Лешек Каспрович, ключовий експерт команди підтримки СУДеП
Підписання Угоди про співпрацю в рамках реалізації проекту між ХОГО «Регіональна рада
підприємців» та Голопристанською міською радою
Дискусія. Обмін думками. Відповіді на питання. Прес конференція.
Підведення підсумків.
Обід
Огляд впроваджених енергоефективних проектів у місті Гола Пристань
За більш детальною інформацією звертатись: Ірина Яремко, комунікаційний менеджер проекту
тел. 095 440 099 24, e-mail: irina-yaremko@yandex.ru

Проект здійснює

Проект фінансується ЄС

ХОГО «Регіональна рада
підприємців»
Адреса:
м. Херсон, 73027
вул. Робоча, 78
Тел.: +38 0552 48 51 01
Факс: +38 0552 48 51 02

Представництво Європейського
Союзу в Україні
Адреса:
м. Київ, 01033
вул. Володимирська, 101
Тел.: +38 044 39 08 010
Факс: +38 044 39 08 015

Європейський Союз складається з 28 держав-членів та їх народів. Це
унікальне політичне та економічне партнерство, засноване на цінностях
поваги до людської гідності, свободи, рівності, верховенства права і прав
людини. Понад п’ятдесят років нам знадобилось для створення зони миру,
демократії, стабільності і процвітання на нашому континенті. Водночас нам
вдалось зберегти культурне розмаїття, толерантність і свободу особистості.
ЄС налаштований поділитись своїми цінностями та досягненнями з
країнами-сусідами ЄС, їх народами, та з народами з-поза їх меж.

