
Supported by

14:00 Відкриття організаторами / Opening by the organizers Олександра Трибой, ГО “АВЕ”
Джудіт Шолецькі, INFORSE-Europe

14:10 Бібліотека технологій для централізованого теплопостачання на 
відновлюваній енергії (DHRL) / Technology Library for Renewable Energy District 
Heating (DHRL)

Гуннар Бойе Олесен, INFORSE-Europe, 
Тоні Брінк, NFRE, Данія

14:25 Встановлення теплового насоса для централізованого опалення в м. Ніжин, 
техніко-економічне обґрунтування / Installation of a heat pump for district 
heating in the city of Nizhyn, feasibility study

Галина Істраті та Якоб Ворм, 
PlanEnergi, компанія з енергетичного
планування, Данія

14:40 Аналіз потенціалу використання вторинних теплових ресурсів та 
геотермальної енергії для централізованого теплопостачання в Україні / 
Analysis of the potential of using secondary heat resources and geothermal 
energy for centralized heat supply in Ukraine

Володимир Крамар, Олександра
Трибой, ГО “АВЕ”

15:00 Розрахункові інструменти для попередньої оцінки ефективності
впровадження енергозберігаючих заходів / Calculation tools for preliminary 
assessment of the effectiveness of the implementation of energy-saving measures

Володимир Крамар, ГО “АВЕ”

Renewable Energy in District Heating in Ukraine 
- March 16, 2023
Resource Library, Feasibility Studies, Planning Tools



INFORSE - International Network for Sustainable Energy глобальна мережа організацій громадянського суспільства, що займаються
європейською та міжнародною кліматичною та енергетичною політикою, реалізацією проектів з членами з питань переходу на 100% 

відновлювану енергію, енергоефективності, сталого способу життя/енергетичної достатності та доступу до енергії.

INFORSE - International Network for Sustainable Energy
a global network of civil society organisations active on European and international 

climate and energy policies, projects with members on transition to 100% renewable energy,
energy efficiency, sustainable lifestyles / energy sufficiency and energy access.

Established in 1992 at ”Earth Summit”, NGO Global Forum in Rio de Janeiro

CSO Consultative Status at United Nations ECOSOC, UNFCCC.

Заснована в 1992 році на Глобальному форумі НУО «Саміт Землі» в Ріо-де-Жанейро

Консультативний статус в Економічній і соціальній раді ООН (ЕКОСОР), РКЗК ООН.

https://www.inforse.org/europe/

https://www.inforse.org/europe/


INFORSE-Europe, 65 членів у 35 європейських країнах

Проекти українсько-датського партнерства громадських організацій:
- Громадянське суспільство за сталу енергетику – від місцевого до національного
рівня у Східній Європі (SELNEE)

за підтримки від фонду CISU, Данія
- Агенти змін для зеленого суспільства з акцентом на відновлювані джерела
енергії для централізованого теплопостачання
за підтримки від фонду New Democracy Fund, Данія
Проекти у співпраці з Nordic Folkecenter for Renewable Energy (керівник проекту), 
ГО Агентство з відновлюваної енергетики (АВЕ) в Україні та
Екодія в Україні.

https://www.inforse.org/europe/SELNEE.htm
https://www.inforse.org/europe/ChangeAgents_Ukraine.htm

За фінансової 
підтримки від

https://www.inforse.org/europe/SELNEE.htm
https://www.inforse.org/europe/ChangeAgents_Ukraine.htm


Центр для відвідувачів і тренінгів на площі 10 га
Центр досліджень і розробок
Тестування та впровадження інноваційних 
проектів в Африці, ЄС, Європі, Україні
Короткі навчальні курси, стажування
Восьмикутна конференц-зала (200 осіб).

Виставки:
- Малі вітрові турбіни
- Сонячні водонагрівачі, сонячні батареї (PV) 
- Енергія хвиль…
Біодом, Зелене очищення стічних вод
Plus Energy,
- Будинок з соломи,- Крихітний будинок
Електротранспортні засоби: електромобілі та 
електровелосипеди
Бібліотека та Магазин
Члени мережі INFORSE-Europe.

Nordic Folkecenter for 
Renewable Energy, Denmark

https://www.folkecenter.dk/
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 Засновано: Січень 2003

 Веб-сайт: https://rea.org.ua/

 Головна мета: сприяння сталому розвитку та покращенню довкілля за допомогою впровадження 
відновлюваної енергії та енергоефективних технологій.

 Член Біоенергетичної асоціації України та Міжнародної мережі сталої енергетики “INFORSE-Europe”

Громадська організація

«Агентство з відновлюваної енергетики» -

ГО «АВЕ»

https://rea.org.ua/
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