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До уваги міських лікарень! 
 
КМІГОР «Центр ресурсоефективного та чистого виробництва» (Центр РЕЧВ) у рамках 

Проєкту Енергоефективність у громадах II, що впроваджується в Україні Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, продовжує набір представників лікарень, які 
займаються питаннями енергоменеджменту, або осіб, відповідальних за енергоефективність 
у секторі охорони здоров’я у містах, на тренінги «Особливості використання приладів з 
вимірювання енергоефективності», які відбуватимуться у форматі вебінарів. 

Мета тренінгів – ознайомити відповідних представників міських лікарень з 
теоретичними основами та практичними інструментами забезпечення безперебійного 
процесу управління енергоресурсами та приміщеннями у лікарнях. 

За Проєктом у першому півріччі 2020 року мали відбутися 12 дводенних тренінгів у 
чотирьох регіонах України. Однак, після введення в Україні режиму надзвичайної ситуації 
через COVID-19, формат дводенних тренінгів змінено на онлайн-курс. 

Оновлений формат тренінгів складається з двох частин: теоретичної (відеолекції) та 
практичної (онлайн-вебінари). 

Теоретична частина (відеолекції): учасникам буде надано доступ до відеолекцій та 
тестів, які потрібно буде прослухати та, відповідно, виконати у вказаний проміжок часу 
(наприклад, протягом тижня). В цій частині учасники також переглянуть відео-ролики про 
будову та принцип роботи обладнання з набору «Прилади для вимірювання 
енергоефективності». Відео міститимуть практичні завдання, з якими учасники спершу 
ознайомляться в режимі перегляду (демонстрація виконання тренерами), а після отримання 
набору вимірювальних приладів – повторять практичні завдання самостійно. Результат 
виконання практичних завдань учасники озвучать під час онлайн-вебінарів.  

Сукупно тривалість відеолекцій становить близько 4 год, що не потребує великого 
часового ресурсу. За результатами успішного складання тестів, які слідуватимуть за кожною 
темою, слухачам буде надіслано кейси вимірювального обладнання (Новою Поштою) та 
запрошено до практичної частини – онлайн-вебінари (за посиланням). 

Практична частина (онлайн-вебінари): дана частина буде організована на платформі 
Teams (MS) та відбуватиметься у вигляді відповідей на запитання, які виникли в учасників під 
час вивчення теоретичної частини. В цій частині учасники матимуть змогу протестувати 
вимірювальні прилади під дистанційним керівництвом тренерів.  

Після завершення даного курсу учасники будуть нагороджені сертифікатами.  
Кейси вимірювального обладнання будуть передані медичним закладам на 

безкоштовній основі (з підписанням необхідних документів). Медичні заклади 
зобов’язуються оформити обладнання на баланс протягом 40 днів з дня отримання. 

Набір приладів з вимірювання енергоефективності вміщує: кліщі струмові та 
мультиметр, детектор і реєстратор CO2, анемометр, реєстратор температури та вологості, 
люксметр, пірометр. 

Крім цього, учасники отримають форми для введення даних, які Вони 
заповнюватимуть за допомогою отриманого ними вимірювального обладнання. Це 
допоможе засвоїти практичні навички роботи з приладами та виконувати подальший 
експертний аналіз зібраних даних та надання рекомендацій про ефективне управління 
енергоресурсами. 
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Форми заповнюються кожного місяця в період моніторингу* та до 5 числа наступного 
місяця надаються фахівцям Центру РЕЧВ. 

*Період моніторингу: з моменту участі в онлайн-вебінарі до 30.06.2020 р.  
 
Хто може взяти участь у вебінарах? 
Представники міських лікарень (підпорядковані міським радам), які займаються 

питаннями енергоменеджменту або є відповідальними за енергоефективність у 
відповідному закладі охорони здоров’я (на безкоштовній основі).  

 
Як долучитися до вебінарів? 
Перейти за посиланням та заповнити гугл форму: 

https://forms.gle/iA2ZdDvKWCkBK6NC7 
Від одного медичного закладу в тренінгу можуть взяти участь 1-2 представники.   
Реєстрація відкрита та триватиме до 10 травня 2020 року. 
Старт онлайн-курсу планується з середини травня 2020 року. 
 
Відбір здійснюватиметься на конкурсній основі. Список учасників та лікарень буде 

затверджений Проєктом GIZ «Енергоефективність в муніципалітетах II» , враховуючи досвід 
попередньої співпраці в проєктах GIZ.  

 
Програма вебінарів сфокусована на таких темах: 

- основні можливі низьковитратні та безвитратні заходи, які можна здійснити в 
будівлях лікарень; 

- огляд найкращих практик щодо реалізації проєктів комплексної теплової модернізації 
громадських будівель; 

- теоретичні основи та практичні вправи щодо використання вимірювального 
обладнання з «Набору першої допомоги з енергоефективності»: кліщі струмові та 
мультиметр, газоаналізатор для CO2, анемометр, реєстратор температури та 
вологості, люксметр, пірометр. 

 
Остаточна програма буде надіслана учасникам тренінгу разом із запрошенням. 
 
Якщо у Вас виникли запитання, прошу зателефонувати за номерами (067) 88 

32 051, (095) 093 16 09 або написати на e-mail: t.degodia@recpc.org  – Тетяна Дегодя, 
Менеджер Проєкту від Центру РЕЧВ. 
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