
Програма семінару-практикуму та круглого столу-обговорення  
«Рекомендації з підготовки проектних пропозицій. Огляд моделей залучення 

фінансування інвестиційних проектів» 
19-21 липня 2010 р. 
ТК «Буковель» 

 
 

Програма: 19 липня 2010 р. 
з 12:00 - заїзд учасників семінару 

 
Програма: 20 липня 2010 р. 

 
Час Тема Лектор 

9:00-9:30 Реєстрація учасників 
 

 

9:30-9:40 Вступне слово. Привітання учасників. Міністерство з питань ЖКГ 
Агентство США з міжнародного 

розвитку  (USAID) 
Керівництво проекту РМТ 

9:40 - 10:20    
 

Знайомство учасників семінару  

10:20- 10:45   Презентація Посібника з підготовки 
проектних пропозицій 

Степан Маков'як 

10:45 - 11:00  Перерва на каву 
 

 

11:00 -11:45   Рекомендації з проведення енергоаудиту 
системи теплопостачання міста, 
багатоквартирних будинків, будівель та 
споруд 

 

Анатолій Колієнко 

11:45 - 12:30  
 

Рекомендації з проведення аудиту 
фінансової звітності підприємств 
теплопостачання     

Надія Лисенко 

12:30 - 13:00  
 

Рекомендації з визначення джерел 
фінансування інвестиційних проектів у 
сфері виробництва, транспортування та 
споживання теплової енергії 

Степан Маков'як 

13:00 -14:00   
 

Обід  

14:00 - 15:00  Рекомендації з підготовки бізнес планів 
та техніко- економічного обгрунтування 
інвестиційних проектів у сфері 
виробництва, транспортування та 
споживання теплової енергії 

Руслан Тормосов 

15:00-15:30    Модель 1. Кредити (банківські та товарні) 
 

Руслан Кундрик 

15:30-16:15 
 

Круглий стіл - дискусія:
сильні та слабкі сторони Моделі 1               

Модератори: 
Руслан Кундрик 
Руслан Тормосов 

16:15 - 16:30  
 

 Перерва на каву  

16:30 - 17:00  Модель 2. Концесія Дмитро Левицький 
17:00 -17:45   Круглий стіл – дискусія сильні та слабкі 

сторони Моделі 2                              
Модератори:  

Дмитро Левицький 
Степан Маков'як 

18:30 Дружня вечеря 
 

 

 



 
Програма: 21 липня 2010 р. 

 
Час Тема Лектор 

9:30 -10:00    Модель 3. Револьверний фонд спів-
фінансування інвестиційних проектів 

 

Альона Бабак 

10:00 - 10:45  Круглий стіл - дискусія: 
Сильні та слабкі сторони Моделі 3              

Модератори: 
Альона Бабак 

Ольга Олефірова 
10:45 - 11:00  Перерва на каву 

 
 

11:00-11:30   Модель 4. Залучення приватного 
капіталу для виконання робіт з 
капітального ремонту та заходів з 
енергозбереження в багатоквартирних 
будинках 

 

Вікторія Погорєлова 

11:30-12:15 Круглий стіл - дискусія: Сильні та слабкі 
сторони Моделі 4                               

Модератори: 
Вікторія Погорєлова 
Дмитро Левицький 

12:15-12:30   Підведення підсумків 
 

Керівництво проекту РМТ 

12:30-13:30   Обід 
 

 

 
14:00        Від'їзд учасників 
 
 

Лектори – спеціалісти інституту місцевого розвитку 
 
Бабак Альона - старший спеціаліст з питань ціноутворення та фінансового управління в сфері ЖКГ, 
керівник групи консультантів проекту за завданням «Удосконалення регулювання тарифів» 
 
Колієнко Анатолій - інженер з теплопостачання, проект USAID «Реформа міського 
теплозабезпечення» 
 
Кундрик Руслан - старший спеціаліст з юридичних та інституційних питань, проект USAID «Реформа 
міського теплозабезпечення» 
 
Левицький Дмитро - старший спеціаліст з юридичних та регуляторних питань, проект USAID 
«Реформа міського теплозабезпечення» 
 
Лисенко Надія - старший спеціаліст з питань бухгалтерського обліку та оподаткування, проект USAID 
«Реформа міського теплозабезпечення» 
 
Маков'як Степан - старший спеціаліст з фінансів та бізнес планування, проект USAID «Реформа 
міського теплозабезпечення» 
 
Олефірова Ольга - старший спеціаліст з юридичних питань - державні і приватні фінанси, проект 
USAID «Реформа міського теплозабезпечення» 
 
Погорєлова Вікторія - старший спеціаліст з питань соціальної мобілізації, проект USAID «Реформа 
міського теплозабезпечення», голова ОСББ «Мотор» 
 
Тормосов Руслан - спеціаліст з бізнес-планування та соціальних комунікацій, проект USAID 
«Реформа міського теплозабезпечення» 
 
04070, м. Київ, вул. Ігорівська 14 а, тел. (044) 428-76-10, факс (044) 428-76-12  
office@mdi.org.ua, www.mdi.org.ua 


