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ЛИСТ 

Інформування шодо Семінару-Тренінгу Проекту ЮНІДО 
 

Шановні пані та панове! 
 

У рамках Проекту технічної допомоги UKR IEE «Впровадження стандарту систем 
енергоменеджменту в промисловості України» Організації Об’єднаних Націй з 
промислового розвитку (ЮНІДО), що фінансується за рахунок Глобальної екологічної 
фундації (ГЕФ), планується проведення Семінару - тренінгу для фахівців Експертного 
рівня щодо впровадження систем енергетичного менеджменту на промислових 
об’єктах.  

Проект планує реалізацію пілотних проектів зі створення Систем енергоменеджменту на 
підприємствах, проектів з підвищення енергоефективності та підтримки оптимізації 
систем, що споживають енергію на виробництві. 

Інформуємо Вас про проведення семінару «Створення системи енергетичного 
менеджменту: Модуль 1 – Планування. Експертний рівень». 

Семінар–тренінг відбудеться 07-10 грудня 2015 року з 9.00 по 17-00. Адреса 
проведення заходу у м. Києві буде визначено пізніше. Такі тренінги у подальшому 
плануються для проведенні в інших регіональних містах України, про що буде 
представлена додаткова інформацію на Веб-сторінці Проекту – www.ukriee.org.ua. 

Семінар-Тренінг проводиться для: 

- фахівців, які планують працювати в підрозділах енергоменеджменту українських 
підприємств;  

- фахівців, які пройшли Тренінг для користувачів систем енергоменеджменту (дводенні 
тренінги Проекту у вересні–листопаді 2015 року);  

- представників компаній сервіс-провайдерів у сфері енергозбереження та 
енергоменеджменту (за згоди з промисловим підприємством);  

- фахівців, які планують бути Національними експертами даного напряму;  

- представників тренінгових Центрів з енергоменеджменту та інші зацікавлені особи. 

Передумовою участі у тренінгу є наявність ноутбуку з можливістю та навичками 
роботи в програмі Excel, знання основ регресійного аналізу. 

Кількість учасників Семінару-тренінгу є обмеженою. Відбір здійснюється на 
конкурсній основі. 

Участь у Семінарі-тренінгу безкоштовна. Проживання та транспортні витрати учасники 
покривають самостійно. 

Просимо підтвердити можливість Вашої участі або участі представника вашого 
підприємства у Семінарі-тренінгу на електронну адресу: ukriee-project@unido.org  до 24 
листопада 2015 року. 

 
З повагою, 

Національний координатор проекту     О.В. Пащенко 
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