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ОПИС ПРОЄКТУ
PROJECT DESCRIPTION

1. ОПИС ПРОЄКТУ

1. PROJECT DESCRIPTION

«ЕНЕРГО-ІННОВАЦІЙНИЙ ХАБ – ПЛАТФОРМА
ДЛЯ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ
ФАХІВЦІВ У СФЕРІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ»

“ENERGY INNOVATION HUB - A PLATFORM TO
TRAIN QUALIFIED SPECIALISTS IN THE FIELD OF
ENERGY EFFICIENCY”

Проєкт здійснюється в рамках компоненту
«Професійної
кваліфікації»
проєкту
«Реформи у сфері енергоефективності в
Україні», що виконується Deutsche Geselschaft
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
та фінансується Федеральним міністерством
економічного співробітництва та розвитку
Німеччини (BMZ).

The project is being implemented as part of the
“Professional Qualification component” of the
“Energy Efficiency Reform in Ukraine” Project
implemented by Deutsche Geselschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH and
funded by the Federal Ministry of Economic
Cooperation and Development of Germany
(BMZ).

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ

PROJECT GOAL AND OBJECTIVES

МЕТА ПРОЄКТУ

PROJECT GOAL

Створити три ЕнІнХаби, як платформи для
взаємодії
чотирьох
цільових
груп
(представники бізнесу, вищих навчальних
закладів, закладів професійно-технічної
освіти, закладів середньої загальної освіти), з
метою створення інноваційної моделі
підготовки кваліфікованих спеціалістів в сфері
ЕЕ.

To set up three EnInHubs as platforms for
interaction between four target groups
(representatives from businesses, higher
educational institutions, vocational educational
institutions, general secondary educational
institutions) in order to create a state-of-the-art
model for training qualified specialists in the
field of energy efficiency.

ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ

PROJECT OBJECTIVES

Започаткувати на базі ЕнІнХабів інноваційну
модель співпраці між цільовими аудиторіями
проєкту з метою підготовки кваліфікованих
спеціалістів в сфері ЕЕ.

To initiate based on EnInhub an innovative
model of cooperation between project target
audiences for the purpose of training qualified
specialists in the field of EE.

ГЕОГРАФІЯ ПРОЄКТУ

PROJECT GEOGRAPHY

ЕнІнХаби створені на базі провідних вищих
навчальних закладів України, відібраних на
конкурсній основі, а саме:

EnInHubs are established within leading
Ukrainian higher educational institutions
selected on a competitive basis, namely:
Придніпровська
державна
академія
будівництва та архітектури – місто Дніпро /
Prydniprovska State Academy of Civil Engineering
and Architecture (PSACEA) - Dnipro

Харків /
Kharkiv
Чернівці /
Chernivtsi

Харківський національний університет міського
господарства ім. О.М. Бекетова – місто Харків /
O. M. Beketov Kharkiv National University of
Urban Economy - Kharkiv

Дніпро /
Dnipro

Чернівецький національний університет імені
Юрія Федьковича – місто Чернівці / Yuriy
Fedkovych Chernivtsi National University –
Chernivtsi.
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Таке розташування дозволило створити
осередки енергоефективності в західній та
східній частині України та максимально
охопити цільову аудиторію для успішної
реалізації проєкту на етапі створення
ЕнІнХабів та надало вигідні умови для
діяльності кожного ЕнІнХабу в майбутньому.

Such location enabled to create of EE hubs in the
Western and Eastern parts of Ukraine and reach
a maximum target audience for the purpose of
successful project implementation at the stage
of EnInHub creation, and also ensured favorable
conditions for the future operation of each
EnInHub.

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ ТА УЧАСНИКИ
ПРОЄКТУ

TARGET AUDIENCE AND
PARTICIPANTS OF THE PROJECT

Інноваційна
модель
підготовки
кваліфікованих спеціалістів в сфері ЕЕ
передбачає синергію 4 цільових груп:
• представники бізнесу (Бізнес);
• студенти та викладачі вищих навчальних
закладів (ВНЗ);
• студенти
та
викладачі
закладів
професійної освіти (ПТО);
• учні та вчителі закладів середньої
загальної освіти (ЗОШ).

The cutting-edge model for the training of
qualified specialists in the field of EE requires
the synergy of 4 target audiences:
• business representatives (Business);
• students and teachers of higher educational
institutions;
• students and teachers of vocational
educational institutions;
• students and teachers of general secondary
educational institutions.

Активна співпраця роботодавців і навчальних
закладів взаємовигідна, оскільки бізнес
зможе отримати фахівців з необхідними
професійними навичками, а навчальний
заклад – не тільки обіцяти можливість
подальшого працевлаштування, а й залучати
студентів до навчання за новими програмами
з реальними кар'єрними перспективами від
бізнес-партнерів.

Active cooperation between employers and
educational institutions is mutually beneficial as
the business will be able to get specialists with
required professional skills, while educational
institutions will not just promise the possibility
of employment but also involve students in
education using new curricula with actual career
prospects from business partners.

Розвиток і популяризація ЕнІнХабів в регіонах
і на території України зростатимуть з
залученням більшої аудиторії – учасників
проєкту. А саме:

The development and promotion of EnInHubs in
the regions and across Ukraine will grow while
engaging a broader audience - project
participants. This includes:
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Учасники проєкту / Project participants

КОМАНДА ПРОЄКТУ / PROJECT TEAM
ПРОЄКТНА ГРУПА / PROJECT GROUP:
ЛІСОВИК ВЯЧЕСЛАВ /
LISOVYK VIACHESLAV

ПАНЧЕНКО ОКСАНА /
PANCHENKO OKSANA

ШАТКОВСЬКА АННА /
SHATKOVSKA ANNA

МАЗУРЧАК ОЛЕНА /
MAZURCHAK OLENA

КУПЧАК СЕРГІЙ /
KUPCHAK SERHII

РОМАНЕЦЬ ОЛЕКСАНДР /
ROMANETS OLEKSANDR

ЗАЛУЧЕНІ ПРОВІДНІ ЕКСПЕРТИ / LEADING EXPERTS INVOLVED:
ГУДЗЬ ІРИНА /
HUDZ IRYNA

ЛИТВИН ВАДИМ /
LYTVYN VADYM

БОЙКО АРТЕМ /
BOYKO ARTEM

ГАРАЩУК СЕРГІЙ /
HARASHCHUK SERHII

ПОГОРЄЛОВА ВІКТОРІЯ /
POHORIELOVA VIKTORIIA

ЛІСОВИК АНАСТАСІЯ /
LISOVYK ANASTASIIA

НІКОЛАЄНКО МАРІЯ /
NIKOLAYENKO MARIIA

ДАЛІБОЖАК ІВАН /
DALIBOZHAK IVAN

КЛЮЧКА ОЛЕКСАНДР /
KLYUCHKA OLEKSANDR

ЛЯГУТКО ЮРІЙ /
LYAHUTKO YURII
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЄКТУ

PROJECT IMPLEMENTATION

Першим кроком в досягненні мети та завдань
проєкту «Енерго-Інноваційний Хаб», що
впроваджується
за
підтримки
Уряду
Німеччини у співпраці з Deutsche Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH,
став відбір 3-х університетів для створення
ЕнІнХабів серед 8 вищих навчальних закладів
України:

The first step to achieve the goal and tasks of the
“Energy Innovation Hub” Project implemented
with the support of the Government of Germany
in cooperation with Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH,
was the selection among 8 higher educational
institutions of Ukraine of 3 universities for the
creation of EnInHubs:

• Харківський національний університет
міського господарства ім. О.М. Бекетова
(ХНУМГ);
• Придніпровська
державна
академія
будівництва та архітектури (ПДАБА);
• Чернівецький національний університет
ім. Юрія Федьковича (ЧНУ);
• Київський
національний
університет
будівництва та архітектури (КНУБА);
• Київський
національний
університет
технологій та дизайну (КНУДТ);
• Національний
технічний
університет
«Дніпровська політехніка» (НТУ ДП);
• Національний
технічний
університет
«Харківський політехнічний інститут» (НТУ
ХПІ);
• Вінницький
національний
технічний
університет (ВНТУ).

• O. M. Beketov Kharkiv National University of
Urban Economy
• Prydniprovska State Academy of Civil
Engineering and Architecture (PSACEA)
• Yuriy Fedkovych Chernivtsi National
University
• Kyiv National University of Construction and
Architecture (KNUCA)
• Kyiv National University of Technologies and
Design (KNUTD)
• Dnipro Polytechnic National Technical
University (NTU DP)
• National Technical University “Kharkiv
Polytechnic Institute”
• Vinnytsia National Technical University

За результатами конкурсного відбору, якості
заповнених заявок та згідно з висновками
керівництва проєкту «Реформи у сфері
енергоефективності», що впроваджується
GIZ, обрано три вмотивованих ВНЗ у різних
регіонах України:

Based on the results of competitive selection,
the quality of completed applications and the
conclusions of the managers of the “Energy
Efficiency Reform in Ukraine” Project which is
being implemented by GIZ, three motivated
universities in various regions of Ukraine were
selected.

•

• O. M. Beketov Kharkiv National University of
Urban Economy
• Prydniprovska State Academy of Civil
Engineering and Architecture
• Yuriy Fedkovych Chernivtsi National
University

•
•

Харківський національний університет
міського господарства ім. О.М. Бекетова
Придніпровська
державна
академія
будівництва та архітектури
Чернівецький національний університет
ім. Юрія Федьковича.
ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ «ЕНЕРГОІННОВАЦІЙНИЙ ХАБ»
I.
II.
III.
IV.
V.

STAGE OF “ENERGY INNOVATION HUB”
PROJECT IMPLEMENTATION

Аналітичні дослідження та створення
баз даних.
Залучення бізнес-партнерів у сфері ЕЕ.
Стартові конференції в Києві та
регіонах.
Інфо-тури для університетів – учасників
проєкту.
Технічна підтримка від GIZ.

I. Analytical research and database creation.
II. The involvement of business partners in the
field of EE.
III. Initial conferences in Kyiv and the regions.
IV. Info tours for universities participating in
the project.
V. Technical support from GIZ.
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VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Всеукраїнський Хакатон.
Дні енергії.
Ярмарок професій.
Відкриття Енерго-Інноваційних Хабів.
Презентація розроблених навчальних
програм для ПТО та університетів.

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

XI.
XII.

Заключна конференція.
Аналітичне дослідження проведення
запланованих заходів в онлайнформаті.
Гендерний аспект в реалізації проєкту.
Популяризація та просування проєкту.

XI.
XII.

XIII.
XIV.

XIII.
XIV.
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Ukraine-wide Hackathon.
Energy days.
Career fair.
Opening of Energy Innovation Hubs.
Presentation of the developed curricula for
vocational educational institutions and
universities.
Final conference.
Analytical study of the scheduled online
events.
Gender
aspects
during
project
implementation.
Project facilitation and promotion.

КОНФЕРЕНЦІЇ ВІДКРИТТЯ
ПРОЄКТУ ТА ПРОВЕДЕННЯ
ІНФОТУРІВ
CONFERENCES DEDICATED
TO PROJECT OPENING AND
INFO TOURS

2. КОНФЕРЕНЦІЇ ВІДКРИТТЯ
ПРОЄКТУ ТА ПРОВЕДЕННЯ
ІНФОТУРІВ

2. CONFERENCES DEDICATED
TO PROJECT OPENING AND
INFO TOURS

Відкриття проєкту ЕнІнХаб відбулося в рамках
низки заходів:
• Конференція в Києві – 21 листопада 2019
• Конференція в Харкові – 26 листопада
2019
• Інфотур в Харкові – 27 листопада 2019
• Конференція в Чернівцях – 05 грудня
2019
• Інфотур в Чернівцях – 06 грудня 2019
• Конференція в Дніпро – 17 грудня 2019
• Інфотур в Дніпро – 18 грудня 2019

EnInHub Project opening took place as part of a
series of events:
• Conference in Kyiv - November 21, 2019
• Conference in Kharkiv - November 26, 2019
• Info tour in Kharkiv - November 27, 2019
• Conference in Chernivtsi - December 5,
2019
• Info tour in Chernivtsi - December 6, 2019
• Conference in Dnipro - December 17, 2019
• Info tour in Dnipro - December 18, 2019

Серед учасників заходів були представники:
- Міністерства освіти і науки України,
- Міністерства розвитку громад та територій
України,
- Держенергоефективності України,
- місцевої влади,
- закладів вищої освіти,
- закладів професійно-технічної освіти,
- закладів загальної середньої освіти,
- бізнесу в сфері ЕЕ,
- експерти у сфері енергоефективності.

Event participants included representatives
from:
- the Ministry of Education and Science of
Ukraine
- the Ministry of Communities and Territories
Development of Ukraine
- the State Agency of Energy Efficiency and
Energy Saving of Ukraine
- local authorities
- higher educational institutions
- vocational educational institutions
- general secondary educational institutions
- businesses operating in the field of EE
- experts in energy efficiency.

Відкриття проєкту «Енерго-Інноваційний Хаб» /
Opening conference of the Energy-Innovation Hub project /
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ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА
ВІД GIZ
TECHNICAL SUPPORT
FROM GIZ

3. ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА ВІД
GIZ

3. TECHNICAL SUPPORT FROM
GIZ

З метою створення енерго-інноваційного
простору для навчання, співпраці, обміну
досвідом, демонстрації та популяризації ЕЕ,
ВДЕ та захисту навколишнього середовища,
організатори проєкту «Реформи у сфері
енергоефективності
в
Україні»,
який
реалізується
німецьким
товариством
міжнародного співробітництва, ініціювали
технічну підтримку в становленні ЕнІнХабів.
А саме:
— Розробку та впровадження навчальних
курсів для університетів та закладів ПТО.
— Закупівлю демонстраційного та
лабораторного обладнання від GIZ.
— Інтеграцію мобільного додатку
«Кліматичні краплі».
— Інсталяцію технології енергетичного
моделювання «Смарт Енерджи».

To create the energy innovation space for the
education, cooperation, experience exchange,
demonstration and promotion of EE, renewable
energy and environment protection, organizers
of the “Energy Efficiency Reform in Ukraine”
Project which is implemented by the German
international cooperation society, initiated
technical support in setting up EnInHubs.

РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ
НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ
УНІВЕРСИТЕТІВ ТА ЗАКЛАДІВ ПТО

THE DEVELOPMENT AND
IMPLEMENTATION OF CURRICULA
FOR UNIVERSITIES AND VOCATIONAL
EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Протягом року німецькі та австрійські
експерти спільно з українськими колегами
розробляли навчальні матеріали для якісної
підготовки кваліфікованих спеціалістів у
галузі енергоефективності.

In the course of the year, German and Austrian
experts in cooperation with their Ukrainian
colleagues developed training materials for
quality training of qualified specialists in the
field of energy efficiency.

Програми побудовані на європейській моделі
навчання та розміщенні на модульному
об'єктно-орієнтованому
динамічному
навчальному середовищі Moodle.

The curricula are based on the European training
model and are available on Moodle, the
modular object-oriented dynamic educational
environment.

Розроблені
програми
спрямовані
на
надбання студентами та викладачами нових
теоретичних знань та практичних навичок.

The curricula are aimed at acquiring by students
and teachers of new theoretical knowledge and
practical skills.

У зв’язку з введеними карантинними
обмеженнями,
презентація
навчальних
програм відбулася в онлайн форматі у вигляді
вебінарів за допомогою платформи MS
Teams.

Due to the imposed quarantine restrictions, the
curricula were presented online in the form of
webinars and using MS Teams platform.

Вебінари проводилися на наступні теми:

The webinars were held on the following topics:

•

This includes:
— The development and implementation of
training courses for universities and
vocational educational institutions.
— The procurement of demo and lab
equipment from GIZ.
— The integration of “Climate Drops” Mobile
App.
— The installation of “Smart Energy” energy
modeling technology.

• The presentation of a curriculum for students
and teachers of higher educational
institutions - “Control at construction sites”,
Mario Bodem, ING+ARCH (Germany).

Презентація навчальної програми для
студентів
та
викладачів
вищих
навчальних закладів «Контроль на

7

будівництві» - Маріо Бодем, ING+ARCH
(Німеччина).
• Презентація навчальної програми для
студентів та викладачів професійнотехнічних закладів освіти «Утеплення
пласких
покрівель»
Рональд
Зетцнагель, 17&4 (Австрія).
• Презентація програмного продукту
«Logbook»
–
інструменту
для
ефективного управління будівлями
– Олена Котлярська, ТОВ «ФІАТУ»
(Україна).
• Презентація навчальної програми для
студентів та викладачів професійнотехнічних закладів освіти «Монтаж
вікон» - Рональд Зетцнагель, 17&4
(Австрія).
• Презентація навчальної програми для
студентів
та
викладачів
вищих
навчальних
закладів
«Типологія
будівель» – Рудольф Кослер, Австрійська
енергетична агенція (Австрія).
• Презентація навчальної програми для
студентів та викладачів професійнотехнічних закладів освіти «Термоізоляція
труб» - Рональд Зетцнагель, 17&4
(Австрія).
З метою збільшення методологічної бази,
компанія GIZ надала ЕнІнХабам додаткові
навчальні матеріали, результати пілотних
проєктів та досліджень, розроблених
енергетичним кластером.

• The presentation of a curriculum for students
and teachers of vocational educational
institutions - “Flat roof insulation”, Ronald
Setznagel, 17&4 (Austria).
• The presentation of “Logbook” software
product - a tool for efficient building
management, Olena Kotliarovska, FIATU LLC
(Ukraine).
• The presentation of a curriculum for students
and teachers of vocational educational
institutions - “Window Installation”, Ronald
Setznagel, 17&4 (Austria).
• The presentation of a curriculum for students
and teachers of higher education institutions
- “The typology of buildings”, Rudolf Kosler,
Austrian Energy Agency (Austria).
• The presentation of a curriculum for students
and teachers of vocational educational
institutions - “Thermal insulation of pipes”,
Ronald Setznagel, 17&4 (Austria).
To expand the methodological base, GIZ
provided EnInHubs with additional educational
materials, results of pilot projects and studies
developed by the energy cluster.

ЗАКУПІВЛЯ ОБЛАДНАННЯ ВІД GIZ

PROCUREMENT OF EQUIPMENT
FROM GIZ

Відповідно до контракту між GIZ та ГО “Школа
енергоефективності”,
бюджет
проєкту
передбачав закупівлю демонстраційного та
лабораторного обладнання для кожного
ЕнІнХабу на суму 30 000 євро.

Under the contract between GIZ and the NGO
“School of Energy Efficiency”, the project budget
provided for the procurement of demo and lab
equipment for each EnInHub for the amount of
EUR 30’000.

Після проведення аналітичного дослідження
серед університетів-переможців конкурсу –
організатори сформували необхідний перелік
обладнання для кожного ЕнІнХабу, в
залежності від їх потреб.

Following the analytical study carried out in the
universities that won the competition, the
organizers compiled a list of required equipment
for each EnInHub depending on its needs.

Закупівлю та контроль за постачанням
обладнання здійснювала команда ГО «Школа
енергоефективності».

The “School of Energy Efficiency” NGO procured
and controlled the supply of equipment.
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Все обладнання передано на баланс
університету
згідно
з
чинним
законодавством.

All of the equipment was put onto the books of
the university under the current legislation.

ІНТЕГРАЦІЯ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ
«КЛІМАТИЧНІ КРАПЛІ»

THE INTEGRATION OF “CLIMATE
DROPS” MOBILE APP

ТОВ «КТ-Енергія» надає консультаційні
послуги та послуги з розробки проєктів у
сфері зменшення викидів вуглецю. У 2017
році ТОВ «КТ-Енергія» створило прототип та
запустило мобільний додаток «Кліматичні
краплі».

KT-Energy LLC provides consulting and project
development services in the field of reducing
carbon emission. In 2017, KT-Energy created a
prototype and launched Climate Drops mobile
app.

МЕТА КОМПОНЕНТУ:

COMPONENT GOAL

• Здійснення
технічного
удосконалення
додатку
для
ОС
Android
та
розроблення додатку для
ОС IOS.
• Налагодження співпраці зі
стейкхолдерами проєкту
ЕнІнХаб
та
бізнеспартнерами.
• Популяризація
ЕЕ
та
ощадливого використання
енергії серед молоді.
• Впровадження конкурсу
серед
цільових
груп
проєкту ЕнІнХаб.

• Technical upgrade of the
Android app and development
of the iOS app.
• Establish cooperation with
EnInHub project stakeholders
and business partners
• Promote EE and energy-saving
among youth
• Launch a competition among
target groups of the EnInHub
project

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЄКТУ:
•

PROJECT OUTCOMES
• Android app upgraded and iOS app
developed. The work on the app was aimed
at meeting the EnInHub Project specifics,
holding competitions among students of
educational institutions participating in the
EnInHub Project, promoting active personal
student participation in the activities of
EnInHubs.

Виконане технічне вдосконалення додатка
для ОС Android та розроблено додаток для
ОС IOS. Робота над додатком проводилась
з метою найкраще відповідати специфіці
проєкту ЕнІнХаб; проводити змагання
серед учнів навчальних закладів, які
беруть участь у проєкті ЕнІнХаб; сприяти
активній індивідуальній участі студентів у
діяльності ЕнІнХабів.
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•

З метою сприяння успішному становленню
та функціонуванню проєкту ЕнІнХаб,
презентовано
додаток
«Кліматичні
краплі» та майбутні змагання головним
аудиторіям під час стартових конференцій.

• To facilitate the successful launch and
functioning of the EnInHub Project, Climate
Drops app and future competitions are
presented to main audiences during initial
conferences.

•

Розроблено
низку
інформаційних
матеріалів на тему ЕЕ та ощадливого
використання енергії.

• A series of information materials on EE and
energy-saving are developed.

•

Успішно впроваджено конкурс серед
школярів, студентів ПТУ та університетів по
розробці
проєкту
зниження
енергоспоживання будівель.

• Competition among students of schools,
vocational educational institutions and
universities are successfully implemented
following the development of the project on
reducing energy consumption by buildings.

ІНТЕГРАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ
ЕНЕРГЕТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
«СМАРТ ЕНЕРДЖИ»

THE INTEGRATION OF “SMART
ENERGY” MODELING TECHNOLOGY.

Проєкт GIZ «ЕнІнХаб» співпрацює з трьома
університетами з метою посилення їх
інституційного потенціалу у розв’язанні
питань
кваліфікації
кадрів
у
сфері
енергоефективності. В рамках проєкту
передбачалось, що технології енергетичного
моделювання, модуль Smart Energy, системи
моніторингу інформаційної енергії (ДВС)
будуть передані одному з університетів. Дані
про
енергоспоживання
та
будівлю
подаватимуться в хмарну систему управління
енергоспоживанням.
За
допомогою
інструменту ДВС студенти отримають
практичні навички в регулюванні споживання
тепла, гідравлічному балансуванні та аналізі
його впливу на споживання енергії.

GIZ EnInHub Project cooperates with three
universities to strengthen their institutional
capacity to address staff qualification in the field
of energy efficiency. The project envisaged that
energy modeling technologies, Smart Energy
module, information energy monitoring systems
would be transferred to one of the universities.
Data on energy consumption and the building
will be transmitted to the cloud energy
consumption management system. Using the
information energy monitoring system,
students will receive practical skills in regulating
heat consumption, hydraulic balance and the
analysis of its impact on energy consumption.

МЕТА КОМПОНЕНТУ

COMPONENT GOAL

Мета
проєкту
«Розумний
перехід
енергетичної технології» складається з трьох
частин:
• Встановити модуль ICE Smart Energy у
будівлю обраного університету;
• Перенести модуль на власний сервер
університету;
• Навчити
людей
користуватися
модулем.

The goal of the project "Smart transition of
energy technology" consists of three
components:
• Install ICE Smart Energy module in the
building of the selected university
• Move the module of the university’s server

Короткострокова мета цього завдання
полягає у впровадженні модуля Smart Energy
у будівлю обраного університету.

A short-term goal of this task consists in the
implementation of Smart Energy module in the
building of the selected university.

РЕЗУЛЬТАТИ:

OUTCOMES

•

• Teach people to use the module

• ICE Smart Energy module installed in the
building of the selected university

встановлено модуль ICE Smart Energy у
будівлю обраного університету;
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•
•

• ICE Smart Energy module installed on the
university’s server
• Training sessions on using all the
possibilities of Smart Energy conducted for
university staff

встановлено модуль ICE Smart Energy на
власний сервер університету;
проведено для персоналу університету
навчальні
тренінги
з
питань
використання всіх можливостей Smart
Energy.
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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
ХАКАТОН
UKRAINE-WIDE
HACKATHON

4. ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
ХАКАТОН

4. UKRAINE-WIDE
HACKATHON

Для того, аби продемонструвати студентам,
академічному товариству, місцевому бізнесу,
представникам
влади,
міжнародним
інституціям унікальні перспективи розвитку
ЕнІнХабів у своїх регіонах та надати ініціативу
самим визначити найцікавіші стратегічні
напрямки діяльності ЕнІнХабів, організатори
проініціювали проведення Всеукраїнського
Хакатону.

To demonstrate students, academia, local
business, representatives of authorities,
international institutions unique prospects of
EnInHub development in their regions and
enable them to determine the most interesting
strategic areas of EnInHub activities, the
organizers
initiated
the
Ukraine-wide
hackathon.

ЦІЛІ ENERGY INNOVATION HUB –
HACKATHON

ENERGY INNOVATION HUB GOALS –
HACKATHON

Продемонструвати вендорам і партнерам
проєкту можливості учасників ЕнІнХабів у
створенні системних рішень задля сталого
енергетичного розвитку.

Show vendors and project partners the
possibilities of EnInHub participants in creating
system solutions for sustainable energy
development.

Відпрацювати практичні навички, навчитися
представляти ідеї і продукти в формі коротких
доповідей і презентацій.

Practice skills, learn to present ideas and
products in the form of short reports and
presentations.

ЗАВДАННЯ ENERGY INNOVATION HUB –
HACKATHON

ENERGY INNOVATION HUB TASKS –
HACKATHON

Хакатон складався з двох завдань –
домашнього та основного:
• Під час домашнього завдання
команда повинна представити всіх учасників.
Презентація
включала
демонстрацію
трихвилинного відеоролика.
• Під час основної частини Хакатону
надавалось одне завдання, над вирішенням
якого працювали всі команди.

Hackathon consisted of two tasks - home and
major:
• During the home task, the team had to
present all participants. The presentation
included the demonstration of a three-minute
video clip.
• During the core part of the hackathon,
participants were given one task for all teams to
solve.

Завдання кожної команди Хакатону –
«Розробити трирічну стратегію розвитку
ЕнІнХабу, як драйверу енергоефективності у
своєму регіоні».

The task for each hackathon team was to
“Elaborate a three-year strategy of EnInHub
development as a driver of energy efficiency in
your region”.

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ПРОЄКТУ

REQUIRED PROJECT COMPONENTS

•
•
•
•

• promotion in the information ecosystem

просування
в
інформаційному
просторі;
взаємодія з бізнес-партнерами;
тісна
співпраця
з
владними
інституціями;
міжнародна співпраця

• cooperation with business partners
• close cooperation with governmental
institutions
• international cooperation

ФОРМАТ ENERGY INNOVATION HUB –
HACKATHON

ENERGY INNOVATION HUB FORMAT –
HACKATHON

Захід проводився в форматі онлайнконференції – одночасно серед всіх команд

The event was held in the format of the online
conference - simultaneously among all teams
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трьох
університетів.
Трансляція
здійснювалась 10 березня та 12 березня.

from three universities. The event was
broadcasted on March 10 and March 12.

БРЕНДОВАНИЙ СТИЛЬ

BRANDED STYLE

Для проведення Хакатону організатори
розробили брендовані футболки для всіх
учасників команд. На футболці кожного
ЕнІнХабу розташували логотип університету
та присвоїли свій колір.

To hold a hackathon, organizers developed
branded T-shirts for all team participants. The Tshirt of each EnInHub had a university logo and
was assigned a specific color.

“Енергетик Норм” м. Харків /
“Energetic Norm”, Kharkiv

“КПД” м. Дніпро/
“KPI”, Dnipro

“EcoWave“ м. Чернівці /
“EcoWave“, Chernivtsi

ПРОВЕДЕННЯ ХАКАТОНУ

HOLDING THE HACKATHON

Хакатон проведено згідно з розробленим
регламентом підготовки та проведення
Energy Innovation Hub – Hackathon.

The hackathon was held in accordance with
developed Energy Innovation Hub - hackathon
regulations for preparing and holding.

Команди розробили представлення кожного
учасника та своєго ЕнІнХабу під час
демонстрації домашнього завдання у своїх
відеороликах. Цікаві матеріали хакатонівців
надали змогу познайомитися з містами,
навчальними закладами та креативними й
сміливими школярами, студентами та
викладачами закладів ПТО та ВНЗ.
Наймолодшими
учасниками
стали
одинадцятирічні школярі, які додавали
неабиякого драйву досвідченим учасникам
команди.
Кожна команда розробила та презентувала
власну стратегію розвитку ЕнІнХаба на три
роки, яку було оцінено за визначеними
критеріями.

Teams prepared presentations of each
participant and their EnInHubs in video clips
during the demonstration of the home task.
Compelling materials of hackathon participants
allowed to get acquainted with cities,
educational institutions and creative and brave
pupils, students and teachers of vocational
educational institutions and universities. The
youngest participants were eleven-year-old
pupils who added lots of drive to experienced
team participants.
Each team developed and presented its strategy
of EnInHub development for three years which
was then assessed using pre-determined
criteria.

Кількість балів, які отримали команди за
основне завдання Хакатону «Розробити
трирічну стратегію розвитку ЕнІнХабу, як
драйверу енергоефективності в своєму
регіоні», наступна:

Points that teams received for their major
hackathon task - “Elaborate a three-year
strategy of EnInHub development as a driver of
energy efficiency in your region”:

Команда «КПД» (м. Дніпро) – за перемогу
отримала фінансову підтримку (50 000 грн)
для реалізації ідей, які будуть впроваджені в
ЕнІнХабі в Дніпрі.

“KPI”
(Dnipro)
team - as a winner,
received financial
support
(UAH
50’000)
to
implement ideas
to be introduced in
Dnipro EnInHub.

Команда “КПД” м. Дніпро
– 656 балів
Команда “ЕНЕРГЕТИК НОРМ”
м. Харків – 628 балів

Команда “EcoWave“
м. Чернівці – 622 бали
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РЕЗУЛЬТАТИ ХАКАТОНУ

HACKATHON OUTCOMES

Хакатон дуже зміцнив стосунки не лише у
своїх командах, але й дозволив стати
ближчими ЕнІнХаби між собою, оскільки всі
учасники працювали над одним завданням,
до створення якого залучались чітко
визначені представники загальноосвітніх
шкіл, закладів ПТО та ВНЗ.

The hackathon strengthened the relations no
only inside teams, but also enabled EnInHubs to
become closer to each other, as all participants
worked on a single task which involved clearly
defined representatives of secondary schools,
vocational educational institutions and
universities.

Усі
учасники
Хакатону
отримали
заохочувальні призи від представників
бізнесу, а також можливість відвідати
представництва центральних виробничих
потужностей бізнес-партнерів (Henkel, Rehau,
Herz).

All Hackathon participants received incentive
prizes from business representatives, as well as
the possibility to visit representative offices of
business partners’ central manufacturing
facilities (Henkel, Rehau, Herz).

Проведення Хакатону надало можливість
продемонструвати потенціал ЕнІнХабів для
представників владних інституцій, які можуть
долучатися до розробки та впровадження
планів дій сталого енергетичного розвитку
громад.

The hackathon allowed to demonstrate the
potential of EnInHubs for representatives of
governmental institutions who may join the
development and implementation of action
plans for the sustainable energy development of
communities.

В результаті проведеного заходу та
додаткових конкурсів в онлайн форматі, за
весь період – Хакатон отримав аудиторію –
близько 45 000 зацікавлених унікальних
користувачів.

The event and additional online competitions
resulted in the hackathon having the total
audience of 45’000 interested unique users
during the entire period.

Хакатон відкрив можливість вчасно та дієво
трансформувати заплановані заходи проєкту
в онлайн-формат.

The hackathon opened a possibility for a timely
and effective transformation of scheduled
project activities into an online format.

Учаcники Хакатону стали головними дієвими
особами усіх подальших онлайн заходів
проєкту.

Hackathon participants became the leading
characters of the subsequent online event
within the framework of the project.

ЗАГАЛЬНЕ ФОТО / COMMON PHOTO
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ЗАХОДИ ПРОЄКТУ В
ОНЛАЙН ФОРМАТІ
ONLINE PROJECT
EVENTS

5. ЗАХОДИ ПРОЄКТУ В
ОНЛАЙН ФОРМАТІ

5. ONLINE PROJECT EVENTS

У зв’язку з пандемією COVID-19 та
карантинним станом, що розпочався 12
березня 2020 року, заплановані заходи
трансформували в онлайн-формат.

Due to the COVID-19 pandemic and quarantine
measures that started on March 12, 2020,
scheduled events were moved to the online
format.

Аналіз цільової аудиторії нашого проєкту та
засобів комунікації в інтернет-мережі
дозволив
зрозуміти,
що
протягом
найближчих місяців студенти університетів,
навчальних закладів ПТО та школярі,
перебуваючи в умовах самоізоляції, набагато
більше часу проводитимуть в інтернеті й,
відповідно, готові отримувати більше
інформації та контенту.
Це створило хороші можливості для
трансформації запланованих заходів в
онлайн-формат, що сприятиме подальшому
розвитку та ефективної діяльності ЕнІнХабів,
створенню і закріпленню на їх базі
комунікації та взаємодії цільових груп,
налагодженню стійких форм співпраці з
представниками
бізнесу
у
сфері
енергоефективності.

The analysis of our project’s target audience and
Internet communication means allowed to
understand that while being on the lockdown in
the upcoming months, students of universities,
vocational educational institutions and pupils
would spend more time on the web and thus
they would be ready to receive more
information and content.
This created favorable conditions for the
transformation of scheduled activities into
online events which will contribute to
subsequent development and effective
activities of EnInHubs, using them as the basis
for the creation and consolidation of
communication and cooperation between
target audiences, establishing stable forms of
cooperation with business representatives in
the field of energy efficiency.

Команда ГО «Школа енергоефективності»
розробила оновлену концепцію реалізації
проєкту в онлайн-просторі, яка додала в
чинний проєкт нові інноваційні корисні
компоненти і забезпечила більше поширення
та популяризацію ЕнІнХабів серед цільової
аудиторії.

The “School of Energy Efficiency” NGO
developed
an
updated
concept
for
implementing the project online which added
new innovative and useful components to the
current project and ensured a wider spread and
promotion of EnInHubs among the target
audience.

Реалізація
запропонованих
заходів
проходила для всіх ЕнІнХабів одночасно. Це
дозволило істотно поліпшити комунікацію
між усіма учасниками: університетами,
установами професійно-технічної освіти,
школами,
бізнес-партнерами,
представниками місцевої влади, донорами та
профільними міністерствами. ЕнІнХаби стали
центрами запланованих заходів, що сприяло
розвитку їх популярності та цінності, а також
підвищенню
рейтингу
і
конкурентоспроможності
кожного
університету.

Proposed measures were implemented for all
EnInHubs at once. This allowed to significantly
improve
communication
between
all
participants:
universities,
vocational
educational institutions, schools, business
partners, local authority representatives,
donors and line ministries. EnInHubs became
the centers of planned measures which
facilitated the development of their popularity
and value, as well as increased the rating and
competitiveness of each university.

Реалізація
запропонованих
заходів
дозволила досягти запланованих цілей та
завдань проєкту в повному обсязі.

The implementation of proposed measures
allowed to achieve all project goals and
objectives.

Отримані результати вимірні та повністю
відповідають завданням проєкту.

The results are measurable and fully correspond
to project objectives.
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Поетапна реалізація запропонованого плану
відбулася в рамках інформаційної кампанії,
згідно
з
розробленою
оновленою
концепцією.

Staged implementation of the proposed plan
took place as part of the awareness-raising
campaign in accordance with the newly updated
concept.

Нова концепція ґрунтувалась на взаємодії з
аудиторією за допомогою наступних онлайнінструментів:

The new concept was based on the cooperation
with the audience using the following online
tools:

• Facebook
• Youtube
• Apple Podcasts
• Google Podcasts
• Zoom
• Microsoft Teams
В рамках запланованих заходів, а саме: Дні
енергії, Ярмарок
професій та Дні
відкриття
ЕнІнХабів за 4
тижні,
ми
успішно реалізували наступні проєкти:

• Facebook
• YouTube
• Apple Podcasts
• Google Podcasts
• Zoom
• Microsoft Teams
As part of the planned events, in particular Energy days,
Career fair and
EnInHub
opening days in 4 weeks, we
managed to
successfully implement the following projects:
• Video interview with opinion leaders,
experts, stakeholders
• Virtual tours around EnInHubs
• Webinars with vendors
• Career guidance seminars with
representatives of the Ministry of
Education and Science of Ukraine and
the National Qualifications Agency of
Ukraine.
• Contests/ quizzes
• Informative video
• Highlighting news from EnInHubs,
partners and organizers
• Video messages from EnInHubs with the
invitation to opening days
• Interesting facts about EnInHubs
• Informative posts about professions in
the field of energy efficiency from
vendors

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Відеоінтерв’ю з лідерами думок,
експертами, стейкхолдерами
Віртуальні екскурсії по EnInHub
Вебінари з вендорами
Профорієнтаційні
вебінари
з
представниками Міністерства освіти
та науки України та Національним
агентством кваліфікації України
Конкурси / квізи
Інформаційні відеоролики
Висвітлення новин EnInHub, партнерів
та організаторів
Відеозвернення від команд ЕнІнХабів
із запрошенням на дні відкриття
Цікаві факти про ЕнІнХаби
Інформаційні пости щодо професій у
сфері
Енергоефективності
від
вендорів

•

Змістовні анонси щодо відеоінтерв’ю
та вебінарів
Вебінари з розробниками навчальних

•
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Meaningful announcement about the
video interview and webinars
Webinars with curriculum developers

•
•
•

програм
Заключна
конференція
проєкту
«ЕнІнХаб»
Виробництво брендованої продукції
для
призів
і
заохочувальних
подарунків
Аналітичне дослідження проведення
запланованих заходів в онлайн
форматі

•

Final EnInHub Project conference

•

Manufacture of branded products for
prizes and promotional gifts

•

Analytical study of the scheduled online
events

ЗАКЛЮЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОЄКТУ
“ЕНЕРГО-ІННОВАЦІЙНИЙ ХАБ”

FINAL CONFERENCE OF THE “ENERGY
INNOVATION HUB” PROJECT

Підсумком заходів Проєкту стала фінальна
конференція. Кількість учасників склала 58
осіб, серед яких донори, організатори,
команди Хакатону, представники органів
місцевого самоврядування.

Project measures resulted in a final conference.
There were 58 participants, including donors,
organizers, hackathon teams, representatives
from the local authorities.

Основні питання заключної конференції
полягали в обговоренні результатів Проєкту
та бачення подальшого функціонування
ЕнІнХабів різними учасниками процесу –
представниками GIZ,
ГО
«Школа
енергоефективності»,
місцевої
влади,
керівниками ЕнІнХабів, школярами та
студентами та розробниками навчальних
програм.

Main issues of the final conference consisted in
the discussion of the Project outcomes and
subsequent EnInHub functioning as seen by
various process participants - representatives of
GIZ, “School of Energy Efficiency” NGO, local
authorities, EnInHub managers, pupils and
students, curriculum developers.

ФОТОКОЛАЖ КОНФЕРЕНЦІЇ / CONFERENCE PHOTO COLLAGE

ЗАКЛЮЧНІ ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЇ – ДОДАТОК №1 /
CONCLUDING STATEMENTS OF THE CONFERENCE - ANNEX NO. 1

ВИРОБНИЦТВО БРЕНДОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ
ДЛЯ ПРИЗІВ І ЗАОХОЧУВАЛЬНИХ
ПОДАРУНКІВ
Враховуючи те, що онлайн-формат став
новим для проєкту ЕнІнХаб – організатори
розробили додатковий заохочувальний
інструмент для залучення ширшої аудиторії.
Команда ГО «Школа енергоефективності»
вирішила
розробити
заохочувальні
брендовані призи та подарунки.

MANUFACTURE OF BRANDED PRODUCTS FOR
PRIZES AND PROMOTIONAL GIFTS
Given that the online format was new for the
EnInHub project, organizers developed an
additional incentive tool to attract a wider
audience. The team of the “School of Energy
Efficiency” NGO decided to develop incentive
branded prizes and gifts.
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ПАУВЕРБКИ / POWER BANKS

ТЕРМОКРУЖКИ / THERMAL MUGS

СУМКИ / ECO BAGS

ПАРАСОЛЬКИ / UMBRELLAS

ФУТБОЛКИ / T-SHIRTS

КУРТКИ, КЕПКИ ТА РЮКЗАКИ / JACKETS, CAPS AND BACKPACKS
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АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ
ЗАПЛАНОВАНИХ ЗАХОДІВ В ОНЛАЙН
ФОРМАТІ

ANALYTICAL STUDY OF THE SCHEDULED
ONLINE EVENTS

З 22 травня по 30 червня на сторінці проєкту
Energy Innovation Hub Project у Facebook
проходила рекламно-інформаційна кампанія
щодо популяризації ЕнІнХабів в регіонах та
формування культури енергоефективності у
школярів, студентів ПТО та ВНЗ.

From May 22 to June 30, Energy Innovation Hub
Project’s page on Facebook launched an
awareness-raising campaign to promote
EnInHubs in the regions and establish a culture
of energy efficiency among pupils, students of
vocational educational institutions and
universities.

Географія кампанії: Харків, Дніпро та Чернівці
(згодом вся Україна).

Campaign geography: Kharkiv, Dnipro and
Chernivtsi (later - entire Ukraine).

Загальне охоплення публікацій під час
кампанії склало майже 200 000 унікальних
користувачів.

The total reach of campaign posts was almost
200’000 unique users.

Приріст нових підписників на сторінці проєкту
вже за перший тиждень склав 4 550 %.

In the first week only, the increase in new
subscribers of the project page was 4’550%.

Загалом, за весь період кампанії кількість
підписників зросла майже вдвічі.

In total, the number of subscribers almost
doubled during the entire campaign period.

ВІКОВИЙ РОЗПОДІЛ ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ:

AGE BREAKDOWN OF THE TARGET AUDIENCE

38

42

38
20

ГЕНДЕРНИЙ РОЗПОДІЛ ЦІЛЬОВОЇ
АУДИТОРІЇ:

42
20

BREAKDOWN OF THE TARGET AUDIENCE BY
AGE

Цікаво,
що
найбільшу
зацікавленість
аудиторії викликали не інтерактивні конкурси
чи цікаві факти про енергоефективність, а
відеоінтерв’ю та подкасти зі стейкхолдерами
та студентами.

Interestingly that the audience was most
engaged by video interviews and podcasts with
stakeholders and students rather than by
interactive contests or incredible facts about
energy efficiency.
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Загалом за весь період кампанії користувачі
витратили на огляд 8,6 тис. хвилин.

In total, users spent 8,6 thousand minutes on
viewing during the entire campaign.

Рівень залучення користувачів до публікацій
проєкту зріс на 9 180 %.

The level of user engagement in project
publications increased by 9’180%.

За 5 днів, з моменту відкриття ЕнІнХабів –
екскурсію відвідало понад 20 000 унікальних
користувачів

In five days following the opening of EnInHubs,
the tour was taken by over 20’000 unique users.

Враховуючи те, що мета рекламної компанії у
Фейсбуці – замінити серію офлайн-заходів з
відкриття ЕнІнХабів у регіонах, можна
впевнено стверджувати, що з точки зору
інформаційного охоплення вона стала
набагато ефективнішою.

Given that Facebook advertising campaign was
aimed at replacing a series of offline events
dedicated to opening EnInHubs in the regions, it
is safe to state with confidence that in terms of
informational coverage, it was much more
efficient.
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ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ
GENDER ASPECTS

6. ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ В
РЕАЛІЗАЦІЇ АСПЕКТУ

6. GENDER ASPECTS DURING
PROJECT IMPLEMENTATION

Під час реалізації проєкту ЕнІнХаб вивчався й
гендерний аспект в галузі освіти ЕЕ.
На діаграмі видно, що більша частка
учасників конференцій належить чоловікам.
Але в місті Київ та місті Дніпро – кількість
жінок досягає майже 50%.

During the EnInHub project implementation, the
gender aspect in the field of EE education was
also examined.
The diagram shows that the majority of
conference participants are male. However, the
number of women in Kyiv and Dnipro was
almost 50%.

Отже, можемо стверджувати, що за
результатами проєкта суттєвих нерівностей
гендерного характеру не виявлено.

Thus, this allows us to conclude that project
results did not reveal any considerable
inequalities.

Відповідно, жінки та чоловіки однаковою
мірою мають зацікавленість та мотивацію
скористатися
результатами
реалізації
проєкту.

Accordingly, women and men were equally
interested and motivated to use the outcomes
of the project implementation.

Важливо зазначити, що проведення заходів в
онлайн форматі показали інші результати.
Розглянемо показники на прикладі трьох
вебінарів:

It is important to note that online events had
different results. Let us review indicators based
on three webinars:

Участь жінок стала можливою завдяки
зручному графіку навчальних програм,
сучасним методам навчання, наприклад
онлайн-вебінарів. Це демонструє, що жінки
також зацікавлені в галузі ЕЕ та готові
отримувати
нові
знання
та
вдосконалюватися.

Participation of women became possible due to
a convenient schedule of curricula, modern
training methods, such as online webinars. This
shows that women are also interested in the
field of EE and are ready to acquire new
knowledge and improve.
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РЕЗУЛЬТАТИ
ПРОЄКТУ
PROJECT
OUTCOMES

7. РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЄКТУ

7. PROJECT OUTCOMES

Під час реалізації заходів проєкту здійснено
співпрацю багатьох зацікавлених сторін:
Міністерства освіти і науки України,
Міністерства розвитку громад та територій
України, обласних державних адміністрацій,
роботодавців, професійних асоціацій та
неурядових
організацій,
університетів,
професійно-технічних училищ, регіональних,
навчально-виробничих
комбінатів,
загальноосвітніх шкіл та приватного сектора.

During the implementation of project activities,
cooperation with many stakeholders was
established. The Ministry of Education and
Science of Ukraine, Ministry of Communities
and Territories Development of Ukraine,
regional state administrations, employers,
professional
associations
and
nongovernmental
organizations,
universities,
vocational educational institutions, regional
vocational training centers, secondary schools
and the private sector.

Ключовим компонентом проєкту стало
створення ЕнІнХабів. Це простір, де учні
загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних
закладів освіти та університетів зможуть:

Creation of EnInHub became a key component
of the project. This is a space where pupils of
secondary schools, students of vocational
educational institutions and universities will be
able to:

— вивчити питання енергоефективності;
— ознайомитись з сучасним обладнанням та
матеріалами;
—
протестувати
енергоефективне
обладнання.

— study the issue of energy efficiency;
— get acquainted with modern equipment and
materials;
— test energy-efficient equipment.

У співпраці з приватним сектором ЕнІнХаби
дадуть змогу розробляти інноваційні рішення
для розв’язання ключових проблем в
енергетичному
секторі.
Вони
організовуватимуть освітні заходи, роботу з
підвищення
обізнаності
та
сприяння
енергоефективності.

In cooperation with the private sector, EnInHubs
will enable the development of innovative
solutions for addressing key issues found in the
energy sector. They will organize educational
events, awareness-raising activities and
contribute to energy efficiency.

ЕнІнХаби стали місцем проведення семінарів
та тренінгів. Також вони готові допомагати
запроваджувати
та
популяризувати
інноваційні формати навчання, такі як
електронні курси та цифрові освітні
інтерактивні проєкти. Окрім того, тут студенти
зможуть зустрічатись із потенційними
роботодавцями та більше дізнаватись про
професії у сфері ЕЕ.

EnInHubs became a venue for seminars and
training sessions. In addition, they are ready to
help introduce and promote innovative
educational formats, such as e-courses and
digital educational interactive projects. On top
of that, here, students will be able to meet with
potential employers and learn more about
professions in the EE sector.

Проєкт надав змогу створити міцні зв’язки
між сферою освіти та бізнес-партнерами в
сфері ЕЕ. В рамках проєкту, ЕнІнХаби
заключили меморандуми про співпрацю з
наступними бізнес-партнерами:

The project allowed creating a strong link
between the educational sector and business
partners from the EE sector. As part of the
project, EnInHubs signed memoranda on
cooperation with the following business
partners:
— HENKEL
— CAPAROL Ukraine
— HERZ
— REHAU
— VEKA
— BAUMINT

— Компанія HENKEL
— Компанія CAPAROL Україна
— Компанія HERZ
— Компанія REHAU
— Компанія VEKA
— Компанія BAUMINT
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На етапі відкриття Хабів – всі бізнес-партнери
оснащили
приміщення
брендованими
стендами, демонстраційним обладнанням та
технічно-навчальною літературою.

At the stage of Hubs opening, all business
partners equipped the premises with branded
stands, demo equipment and technical and
educational literature.

ЕНІНХАБ В МІСТІ ХАРКІВ

ENINHUB IN KHARKIV

ЕнІнХаб в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова – це
динамічний
коворкінг-простір
для
проведення майстер-класів й практичних
занять.

EnInHub at O.M. Beketov Kharkiv National
University of Urban Economy - this is a dynamic
co-working space for masterclasses and
practical sessions.

Таке просторово-зональне рішення сприяє
більш продуктивній організації освітньопрактичної
діяльності
у
сфері
енергоефективності.

Such zoned solution contributes to a more
productive organization of educational and
practical activities in the field of EE.

До
складу
ЕнІнХабу
входять
14
спеціалізованих лабораторій. Серед них:
- Інноваційна освітньо-наукова лабораторія
«Сонячна електростанція»
- Навчально-наукова лабораторія «Систем
керування електроприводами та електричних
апаратів»
- Лабораторія альтернативної енергетики
- Уніфікований лабораторний комплекс
«Еколого-енергетичної безпеки»
Науковий
центр
«Світлотехнічних
вимірювань»
- Лабораторія газових та теплових систем і
кондиціювання повітря

EnInHub consists of 14 specialized laboratories,
namely:
- Innovative educational and scientific
laboratory “Solar Power Plant”
- Educational and scientific laboratory “Control
systems for electric drives and electric devices”
- Laboratory of Alternative Energy
Unified
Laboratory
Complex
for
“Environmental and Energy Security”
- Scientific Center for “Light Measurements”
- Laboratory of gas and thermal systems and air
conditioning

Це забезпечує якість навчальних заходів,
можливість
демонстрування
реальних
процесів.

This ensures the quality of educational activities,
the ability to demonstrate actual processes.
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Це забезпечує якість навчальних заходів, можливість демонстрування реальних процесів.

Інноваційна освітньо-наукова лабораторія
«Сонячна електростанція» /
Innovative educational and scientific laboratory
“Solar Power Plant”

Науковий
центр
«Світлотехнічних
вимірювань» /
Scientific Center for “Light Measurements”

КОМАНДА ЕНІНХАБУ В МІСТІ ХАРКІВ

ENINHUB TEAM IN KHARKIV

Великий досвід у сфері енергоефективності,
розвинута практична та освітня діяльність за
цим напрямом дозволили сформувати
ефективну професійну команду із фахівців
енергоменеджерів та енергоаудиторів.

Extensive experience in energy efficiency and
the developed practical and educational
activities in this field enabled the creation of an
efficient professional team of expert energy
managers and energy auditors.

Куратор ЕнІнХабу – СУХОНОС
проректор з наукової роботи.

МАРІЯ,

EnInHub Curator - MARIA SUKHONOS, ViceRector for Research.

Керівник робочої групи ЕнІнХабу – ГРАНКІНА
ВІКТОРІЯ, виконувачка обов’язків завідувача
кафедри «Енергоефективних інжинірингових
систем».
Склад робочої групи: РОМАНЕНКО СЕРГІЙ,
ЮЗБАШЬЯН АННА, МАЛЯВІНА ОЛЬГА,
ХУДЯКОВ ІЛЛЯ.

Head of the EnInHub Working Group VIKTORIYA HRANKINA, acting Chair of the
Department of Energy Efficient Engineering
Systems.
Composition of the working group: SERHIY
ROMANENKO, ANNA YUZBASHYAN, OLHA
MALYAVINA, ILLYA KHUDIAKOV.

Робоча група ЕнІнХабу ХНУМГ ім. О.М. Бекетова: Юзбашьян Анна, Романенко Сергій, Малявіна Ольга, Худяков
Ілля, Гранкіна Вікторія /
EnInHub Working group of O.M. Beketov Kharkiv National University of Urban Economy: Anna Yuzbashyan, Serhiy
Romanenko, Olha Maliavina, Illya Khudiakov, Viktoriya Hrankina
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ПАРТНЕРИ ЕНІНХАБУ В МІСТІ ХАРКІВ:

ENINHUB PARTNERS IN KHARKIV

В рамках проєкту до ЕнІнХабу приєдналися
наступні партнери:

The following partners joined EnInHub within
the framework of the project:

Владні інституції:
— Державна агенція з енергоефективності та
енергозбереження України.
— Департамент по взаємодії з міжнародними
агентствами і фінансовими установами
Харківської міської ради.
— Харківська обласна рада.

Governmental institutions:
— The State Agency on Energy Efficiency and
Energy Saving of Ukraine
— Department for Cooperation with
International Agencies and Financial Institutions
of Kharkiv City Council
— Kharkiv City Council

Приватний бізнес:
— ТОВ «Інсолар-Клімат»
— Компанія LEDLIFE
— Компанія DANFOSS
— ТОВ «ЖИТЛОБУД-1»
— ТДВ «ЖИТЛОБУД-2»
— Компанія ГЕРЦ
— Компанія REHAU
— Компанія DANFOSS
— Компанія ROCKWOOL
— Компанія ECOTERMO ENGINEERING
— Компанія ВЕНТОКС
— Компанія HENKEL
— Компанія VEKА
— Компанія CAPAROL Україна
— Компанія BAUMINT

Private sector:
— “Insolar-Klimat” LLC
— LEDLIFE
— DANFOSS
— “ZHYTLOBUD-1” LLC
— “ZHYTLOBUD-2” ALC
— HERZ
— REHAU
— DANFOSS
— ROCKWOOL
— ECOTERMO ENGINEERING
— VENTOKS
— HENKEL
— VEKА
— CAPAROL Ukraine
— BAUMINT

Професійно-технічні заклади освіти:
— Житлово-комунальний коледж.
— Електромеханічний коледж.
—
Регіональний
центр
інноваційних
технологій будівництва та технологій.

Vocational educational institutions:
— Housing and Utility College
— Electromechanical College
— Regional Center for Innovative Construction
Technologies

Заклади загальної середньої освіти:
— Середня загальноосвітня школа № 129
Харківської міської ради;
— Середня загальноосвітня школа № 125
Харківської міської ради;
— Середня загальноосвітня школа № 135
Харківської міської ради;
— Середня загальноосвітня школа № 138
Харківської міської ради;
— Середня загальноосвітня школа № 3
Харківської міської ради.

General secondary education institutions:
— General Secondary School No. 129 of Kharkiv
City Council
— General Secondary School No. 125 of Kharkiv
City Council
— General Secondary School No. 135 of Kharkiv
City Council
— General Secondary School No. 138 of Kharkiv
City Council
— General Secondary School No. 3 of Kharkiv
City Council

Громадські організації:
— Громадська спілка «Білдіт Юкрейн».

Public organizations:
— “BUILDIT Ukraine” Public Association

ЗАХОДИ ПРОВЕДЕНІ ЕНІНХАБОМ

MEASURES TAKEN BY THE ENINHUB

Професійна підготовка енергоаудиторів та
енергоменеджерів для органів місцевого
самоврядування і бізнесу сприяє поширенню
енергоефективних принципів життя серед

Professional training of energy auditors and
energy managers for local self-government
authorities and business facilitates the
dissemination of the principles of energy-
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молоді, знайомить із сучасним обладнанням
та матеріалами, консультує у сфері
енергоефективності, допомагає розробляти
інноваційні рішення для енергетичного
сектору. Ми організуємо різноманітні освітні
заходи, конкурси, підтримуємо стартапи,
розробляємо проєкти.

efficient life among youth; introduces modern
equipment and materials; consults in the EE
field; helps to develop innovative solutions for
the energy sector. We arrange various
educational activities, contests, support startups, develop projects.

Виконано 24 енергетичних сертифікати.

24 energy certificates were completed.

За
участю
співробітників
ЕнІнХабу
підготовлено 19 енергоаудиторів для роботи
з Фондом енергоефективності за програмою
GIZ.

With the involvement of EnInHub employees, 10
energy audits were prepared for cooperation
with the Energy Efficiency Fund under GIZ
program.

ЕНІНХАБ В МІСТІ ДНІПРО

ENINHUB IN DNIPRO

В рамках проєкту ЕнІнХаб, організатори
разом з командою ЕнІнХабу створили
ідеальні умови для реалізації інновацій,
обміну
досвідом
та
проведення
різноманітних заходів для представників
молоді, бізнесу, влади, будівельників і
архітекторів
та
всіх
зацікавлених
енергетичною ефективністю. Для реалізації
спільних проєктів приміщення ЕнІнХабу
обладнано таким чином, що може
трансформуватися
у
відкритий
офіс,
конференц-зал та виставковий центр.

As part of the EnInHub project, organizers and
EnInHub team created perfect conditions to
implement innovations, exchange experience
and hold various events for youth
representatives,
businesses,
authorities,
construction workers and architects, as well as
all those interested in the issue of energy
efficiency. To implement joint projects, the
EnInHub premises is equipped so that it can be
converted into an open office, a conference hall
and an expo center.

КОМАНДА ЕНІНХАБУ В МІСТІ ДНІПРО:

ENINHUB TEAM IN DNIPRO

Куратор ЕнІнХабу – САВИЦЬКИЙ МИКОЛА,
ректор ДВНЗ ПДАБА, доктор технічних наук,
професор, інженер-проектувальник у частині
забезпечення механічного опору та стійкості,
архітектор з архітектурного об'ємного
проєктування, архітектор з розробки
містобудівної документації, енергоаудитор з
енергоаудиту в будівлях.

EnInHub Curator - MYKOLA SAVYTSKYI, Rector
of Prydniprovska State Academy of Civil
Engineering and Architecture, Doctor of
Engineering, Professor, design engineer in terms
of providing mechanical resistance and stability,
architect for architectural 3D design, architect
for drafting urban planning documentation,
energy auditor for an energy audit of buildings.

Керівник ЕнІнХабу – ЮРЧЕНКО ЄВГЕНІЙ,
кандидат технічних наук, доцент, доцент
кафедри
залізобетонних
та кам’яних
конструкцій.

EnInHub Manager - YEVHENIY YURCHENKO,
Candidate of Technical Sciences, Associate
Professor at the Department of Reinforced
Concrete and Stone Structures.

Менеджер ЕнІнХабу – КОВАЛЬ ОЛЕНА,
директор
науково-освітнього
інституту
інноваційних технологій в будівництві при
ДВНЗ ПДАБА.

EnInHub Manager - OLENA KOVAL, Director of
the Scientific and Educational Institute of
Innovation Technologies in Construction within
PSACEA.

Менеджер ЕнІнХабу – ЛЯХОВЕЦЬКАТОКАРЄВА МАРИНА, кандидат технічних
наук, доцент, доцент кафедри опалення,
вентиляції і якості повітряного середовища,
атестований енергоаудитор.

EnInHub Manager - MARYNA LIAKHOVETSKATOKARIEVA, Candidate of Technical Sciences,
Associate Professor at the Department for
Heating, Ventilation and Air Quality, certified
energy auditor.
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Команда ЕнІнХабу в Дніпрі (урочисте відкриття) /
EnInHub team in Dnipro (grand opening)

ПАРТНЕРИ ЕНІНХАБУ В МІСТІ ДНІПРО:

ENINHUB PARTNERS IN DNIPRO

В рамках проєкту до ЕнІнХабу приєдналися
наступні партнери:

The following partners joined EnInHub within
the framework of the project:

Владні інституції:
— Дніпровська міська рада.

Governmental institutions:
— Dnipro City Council

Бізнес-партнери:
— ТМ «БУДМАЙСТЕР»
— ТМ «ANSERGLOB»
— ТМ «КНАУФ ІНСУЛЕЙШН»
— Проєкт «OptimaHouse»
— Компанія ЮДК
— Компанія ПБМП «Будівельник-П»
— EGT «ENERGY GLASS TECHNOLOGIES»
— Компанія ГЕРЦ
— Компанія REHAU
— Компанія «MAPEI»
— Компанія «ENERGO solar»
— Компанія ВЕНТОКС
— Компанія HENKEL
— Компанія VEKO
— Компанія CAPAROL Україна
— Компанія BAUMINT

Business partners:
— BUDMAISTER TM
— ANSERGLOB TM
— KNAUF INSULATION TM
— OptimaHouse Project
— UDK
— Budivelnyk-P Private Construction and
Installation Company
— EGT “ENERGY GLASS TECHNOLOGIES”
— HERZ
— REHAU
— MAPEI
— ENERGO solar
— VENTOKS
— HENKEL
— VEKO
— CAPAROL Ukraine
— BAUMINT

Професійно-технічні заклади освіти:
— Дніпровський регіональний центр
професійно-технічної освіти.
— Дніпровське вище професійне училище
будівництва.
— Дніпровський державний технікум
енергетичних і інформаційних технологій.
— Дніпровський ліцей інформаційних
технологій.
— Дніпровський індустріально-педагогічний
технікум.
— Каменський енергетичний технікум.

Vocational educational institutions:
— Dnipro Regional Center for Vocational
Education
— Dnipro Higher Vocational School of
Construction
— Dnipro State Vocational School of Energy and
Information Technologies
— Dnipro Lyceum of Information Technologies
— Dnipro Industrial and Pedagogical College
— Kamyanske Energy Vocational School
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Заклади загальної середньої освіти:
— Середня загальноосвітня школа №30,
Кам’янської міської ради
— Середня загальноосвітня школа №25,
Кам’янської міської ради
— Середня загальноосвітня школа №26,
Дніпровської міської ради
— Середня загальноосвітня школа №63,
Дніпровської міської ради
— Середня загальноосвітня школа №110,
Дніпровської міської ради

General secondary education institutions:
— General Secondary School No. 30 of
Kamyanske City Council
— General Secondary School No. 25 of
Kamyanske City Council
— General Secondary School No. 26 of
Kamyanske City Council
— General Secondary School No. 63 of Dnipro
City Council
— General Secondary School No. 110 of Dnipro
City Council

ЗАХОДИ ПРОВЕДЕНІ ЕНІНХАБОМ:

MEASURES TAKEN BY THE ENINHUB

Під егідою ЕнІнХабу реалізовано спільний
проєкт ДВНЗ ПДАБА і компанії «ЄвропаДніпро» – відкритий архітектурний конкурс
проєктів на кращу проєктну пропозицію з
енергоефективного
рішення
в
індивідуальному
домобудуванні
серед
студентів.

A joint project of the Prydniprovska State
Academy of Civil Engineering and Architecture
and
“Yevropa-Dnipro”
Company
was
implemented under the auspices of the
EnInHub. It is an open architectural contest for
projects on the best draft proposal of the
energy-efficient solution in the individual house
building among students.

Відбувся фінал Міжнародного Молодіжного
Фестивалю Архітектури ARCHIVISION для
молодих
архітекторів
та
студентів
архітектурних факультетів. Тема воркшопу в
Дніпрі: «Покращення умов проживання та
праці студентів ПДАБА шляхом реконструкції
загального простору комплексу гуртожитку з
впровадженням
технологій
енергозбереження, з урахуванням вимог
ергономіки, шляхом перепланування та
забезпечення акустичного комфорту».

The finale of ARCHIVISION International Youth
Architecture Festival for young architects and
students of the faculties of architecture took
place. The topic of the workshop in Dnipro:
“Improving living and working conditions for
students of Prydniprovska State Academy of
Civil Engineering and Architecture by
reconstructing the common area of the
dormitory complex and introducing energyefficient technologies taking into account
ergonomic requirements by re-planning and
ensuring acoustic comfort.”
In addition, Prydniprovska State Academy of
Civil Engineering and Architecture holds a series
of annual international scientific and practical
conferences with specialists and energy sector
energy producers (“SUSTAINABLE HOUSING
AND HUMAN SETTLEMENT”, “Creation of hightech social and environmental complexes in
Ukraine based on the concepts of balanced
(sustainable)
development”,
Innovative
technologies of the life cycle of civil engineering,
industrial, transport facilities”, and others).

Крім того, ДВНЗ ПДАБА проводить низку
щорічних міжнародних науково-практичних
конференцій з фахівцями та виробниками
енергетичного
сектору
(«SUSTAINABLE
HOUSING AND HUMAN SETTLEMENT»,
«Створення
високотехнологічних
соціоекокомплексів в Україні на основі
концепції
збалансованого
(стійкого)
розвитку», «Інноваційні технології життєвого
циклу
об’єктів
житлово-цивільного,
промислового
і
транспортного
призначення»» та інші).

ЕНІНХАБ В МІСТІ ЧЕРНІВЦІ

ENINHUB IN CHERNIVTSI

Основним
критерієм
при
відборі
Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича став особливий
компонент – співпраця з бізнес-партнером на

The main criterion for selecting Yuriy Fedkovych
Chernivtsi National University was a special
component - cooperation with a business
partner at the stage of EnInHub creation. The
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етапі створення ЕнІнХабу. В заявці
представлена ідея щодо створення ЕнІнХабу,
який має два центри: освітньо-науковий на
факультеті
АБДПМ
Чернівецького
національного університету імені Юрія
Федьковича та інженерно-технологічний ХАБ
«Constructor», який є бізнес-партнером ТОВ
«Технопропозиція», співпраця між якими
здійснюється на основі Договору про
співпрацю в рамках реалізації спільного
проєктного заходу: «Енерго-інноваційний
ХАБ
–
платформа
для
підготовки
кваліфікованих
фахівців
для
сфери
енергоефективності»

application contains an idea about the creation
of the EnInHub with two centers: educational
and scientific at the faculty of architecture,
construction and decorative and applied arts at
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
and the engineering and technologic
“Constructor" Hub, a business partner of
“Tekhnopropozytsia” LLC, that cooperated
based on the Agreement on cooperation within
the framework of the joint project event:
“Energy Innovation Hub - a platform to prepare
qualified specialists in the field of energy
efficiency”.

Створення
спільно
з
інженернотехнологічним ХАБом «Constructor», бізнеспартнером
ТОВ
«Технопропозиція»
інноваційного центру стало точкою взаємодії
і самореалізації дизайнерів, архітекторів,
проектантів, будівельників, підприємців та
інших представників будівельно-інженерної
індустрії, які створюють та впроваджують у
життя,
енергоефективні
технології
в
будівництві та побуті.

The creation of an innovation center together
with the engineering and technological
“Constructor"
HUB,
business
partner
“Tekhnopropozytsia” LLC innovation center has
become the point of contact and self-fulfillment
of designers, architects, project developers,
entrepreneurs and other representatives of
housing engineering industry who develop and
implement energy-saving technologies in
construction and everyday life.

ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ХАБ
«CONSTRUCTOR»:

“CONSTRUCTOR” ENGINEERING AND
TECHNOLOGICAL HUB

Розміщено у будівлі колишньої котельні
площею 1400 м2. У ході модернізації
збережена оригінальна форма приміщення.
Прилегла територія буде максимально
озеленена. В Конструкторі є showroom.
Великий
торгово-виставковий
зал
призначений для демонстрації сучасного
обладнання для різних сфер: дизайну,
архітектури, інженерії, енергоефективності. А
також, для проведення масштабних заходів
будь-якого
формату
створено
мультифункціональний event hall великою
площею та місткістю, обладнаний сучасною
технікою.
Цей
майданчик
можна
трансформувати під будь-який захід:
конференцію, презентацію, бізнес-форум або
корпоративну вечірку.

It is located in the building of the former boiler
facility with an area of 1,400 square meters.
During modernization, the original shape of the
room was preserved. The surrounding territory
will be arranged with as many green spaces as
possible. The Constructor has a large showroom
which is designed to demonstrate modern
equipment for various sectors: design,
architecture, engineering, energy efficiency.
What is more, to hold large-scale events of any
formats, a multi-functional special event hall
capable of accommodating many visitors was
created, which is equipped with modern
appliances. This platform can be converted for
any event: conference, presentation, business
forum or corporate party.

ЕНІНХАБ В УНІВЕРСИТЕТІ:

ENINHUB IN THE UNIVERSITY

Лабораторії та аудиторії, в яких розміщено
ЕнІнХаб, об’єднано в єдиний комплекс. Він
складається
з
3-х
спеціалізованих
лабораторій і презентаційно-комунікаційного
залу – динамічного коворкінг-простору для
роботи з невеликими групами студентів та

Laboratories and auditoriums where the
EnInHub is located are joined in one complex. It
consists of three specialized laboratories and a
presentation and communicative hall - a
dynamic co-working for working with small
groups of students and pupils during
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учнів для проведення майстер-класів й
практичних занять, а також лекційної
аудиторії до 100 осіб.

masterclasses and practical sessions, as well as
an auditorium that can accommodate up to 100
people.

Динамічний коворкінг-офіс ЕнІнХабу в Чернівцях /
A dynamic EnInHub co-working office in Chernivtsi

Інженерно-технологічний ХАБ «Constructor» /
“Constructor", engineering and technologic Hub

Аудиторія для проведення лекцій, майстер-класів і практичних занять /
The auditorium for lectures, masterclasses and practical sessions

Навчально-наукова лабораторія /
Academic and research laboratory

КОМАНДА ЕНІНХАБУ В МІСТІ ЧЕРНІВЦІ:
Координатор
ЕнІнХабу
ДМИТРО, проректор ЧНУ.

–

ENINHUB TEAM IN CHERNIVTSI

ФЕДОРЦОВ

EnInHub Coordinator - DMYTRO FEDORTSOV,
Vice-Rector of Chernivtsi National University

Керівник робочої групи та куратор ЕнІнХабу –
ФОДЧУК ІГОР, декан факультету АБДПМ.

Working group leader and EnInHub curator IHOR FODCHUK, Dean of the Faculty of
architecture, construction and decorative and
applied arts.
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ПОРЧУК МАРІЯ - організатор проєкту
Інженерно-технологічний ХАБ «Constructor»

PORCHUK MARIIA - project organizator of
engineering and technologic Hub “Constructor”

РУДЕНКО СТЕПАН - координатор проєкту
Інженерно-технологічний ХАБ «Constructor»

RUDENKO STEPAN - project coordinator of
engineering and technologic Hub “Constructor”

Склад робочої групи ЕнІнХабу: НОВАК
ЄВГЕНІЯ,
РОМАНКЕВИЧ
ВОЛОДИМИР,
ОЛЕКСАНДР СУМАРЮК.

Composition of the EnInHub working group:
YEVHENIYA NOVAK, VOLODYMYR
ROMANKEVYCH, OLEKSANDR SUMARIUK.

ПАРТНЕРИ ЕНІНХАБУ В МІСТІ ЧЕРНІВЦІ:

ENINHUB PARTNERS IN CHERNIVTSI:

В рамках проєкту до ЕнІнХабу приєдналися
наступні партнери:

The following partners joined EnInHub within
the framework of the project:

Владні інституції:
—
Чернівецька
обласна
державна
адміністрація.
— Чернівецька обласна рада.
— Чернівецька міська рада.
— Управління містобудування та архітектури
департаменту містобудівного комплексу та
земельних відносин міської ради.
— Управління містобудування та архітектури
Чернівецької обласної адміністрації.

Governmental institutions:
— Chernivtsi Regional State Administration
— Chernivtsi Region Council
— Chernivtsi City Council
— Administration of Urban Planning and
Architecture of the Department of City Planning
Complex and Land Relations of the City Council.
— Administration of Urban Planning and
Architecture of Chernivtsi Regional
Administration.

Приватний бізнес:
— Компанія ГЕРЦ
— Компанія REHAU
— Компанія HENKEL
— Компанія VEKO
— Компанія Caparol
— ТОВ «Технопропозиція»
— ТзОВ «Родничок»
— ТОВ «Будівельна компанія Водограй»
— ТзОВ БД «Чернівціжитлобуд»
— ВАТ «Чернівецька пересувна механізована
колона № 76»
— ДП «Буковинастандартметрологія»

Private sector:
— HERZ
— REHAU
— HENKEL
— VEKO
— CAPAROL
— Tekhnopropozytsia LLC
— Rodnichok LLC
— “Vodohrai” Construction Company LLC
— “Chernivtsizhytlobud” Construction Company
LLC
— “Chernivetska Peresuvna Mekhanizovana
Kolona No. 76” Open Join-Stock Company
— “Bukovynastandartmetrolohiya” SE

Професійно-технічні заклади освіти:
— ДВНЗ «Чернівецький політехнічний
коледж».
— Чернівецьке вище професійне училище
радіоелектроніки.
— ДПТНЗ «Чернівецький професійний
будівельний ліцей».
—
Регіональний
центр
інноваційних
технологій будівництва та технологій.

Vocational educational institutions:
— State Higher Education Institution “Chernivtsi
Polytechnic College”
— Chernivtsi Higher Vocational School of Radio
Electronics
— State Vocational Educational Institution
“Chernivtsi Vocational Construction Lyceum”
— Regional Center for Innovative Construction
Technologies

Заклади загальної середньої освіти:
— Чернівецька спеціалізована школа № 6;
— Чернівецька гімназія № 4;
— Чернівецька гімназія № 7;
— Чернівецька загальноосвітня школа I-III
ступенів № 5.

General secondary educational institutions:
— Chernivtsi Specialized School No. 6
— Chernivtsi Grammar School No. 4
— Chernivtsi Grammar School No. 7
— Chernivtsi General Secondary School No. 5 of
I-III levels
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Громадські організації:
— Місцева організація Національної спілки
архітекторів України в Чернівецькій області.
— Місцевий осередок Всеукраїнської
громадської
організації
«Гільдія
проектувальників
у
будівництві
у
Чернівецькій області» .

Public organizations:
— Local organization of the National Association
of Architects of Ukraine in Chernivtsi Region
— Local Hub of the All-Ukrainian Public
Organization “Guild of designers in construction
in Chernivtsi region”

ЗАХОДИ ПРОВЕДЕНІ ЕНІНХАБОМ:

MEASURES TAKEN BY THE ENINHUB

— налагоджена співпраця та взаємодія зі
стейкхолдерами: школами, ліцеями, ПТО,
університетами;

— established cooperation and interaction with
stakeholders: schools, lyceums, vocational
educational schools, universities;

— об’єднані всі зацікавлені у співпраці
партнери – навчальні заклади, державні та
громадські організації, зокрема: ДВНЗ
«Чернівецький
політехнічний
коледж»;
Чернівецьке вище професійне училище
радіоелектроніки; ДПТНЗ «Чернівецький
професійний будівельний ліцей»; управління
містобудування та архітектури департаменту
містобудівного комплексу та земельних
відносин
міської
ради;
управління
містобудування та архітектури Чернівецької
обласної адміністрації; місцева організація
Національної спілки архітекторів України в
Чернівецькій області; місцевий осередок
Всеукраїнської
громадської
організації
«Гільдія проектувальників у будівництві у
Чернівецькій області»; ряд провідних
будівельних фірм у м. Чернівці;

— all partners interested in cooperation educational institutions, governmental and nongovernmental institutions - were united,
including the State Higher Educational
Institution “Chernivtsi Polytechnic College;
Chernivtsi Higher Vocational School of Radio
Electronics; the State Vocational Educational
Institution “Chernivtsi Vocational Construction
Lyceum”; Administration of Urban Planning and
Architecture of the Department of City Planning
Complex and Land Relations of the City Council;
Chernivtsi Regional Administration; local
organization of the National Association of
Architects of Ukraine in Chernivtsi Region; local
Hub of the All-Ukrainian Public Organization
“Guild of designers in construction in Chernivtsi
region”; several major construction companies
from Chernivtsi;

— налагоджена співпраця та взаємодія з
інженерно-технологічним
Хабом
«Constructor»,
бізнес-партнером
ТОВ
«Технопропозиція» з метою організації
спільних заходів, наприклад, з нашими
вендорами та бізнес-партнерами.

— cooperation and interaction established with
the
“Constructor”
Engineering
and
Technological
Hub,
business
partner
Tekhnopropozytsia LLC to arrange joint events,
for instance with our vendors and business
partners.
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ПІДСУМКИ ПРОЄКТУ

PROJECT CONCLUSIONS

В результаті реалізації запланованих заходів
проєкту усі поставлені завдання виконано у
повному обсязі:
1. Проведено аналітичне дослідження
щодо цільової аудиторії та оснащення ВНЗ.
2. Проведено Конференції-відкриття у
Харкові, Дніпрі та Чернівцях.
3. Проведено Інфотури у Харкові, Дніпрі та
Чернівцях.
4. Створено ЕнІнХаб у місті Харкові на базі
Харківського національного університету
міського господарства ім. О.М. Бекетова.
5. Створено ЕнІнХаб у місті Дніпрі на базі
Придніпровської
державної
академії
будівництва та архітектури.
6. Створено ЕнІнХаб у місті Чернівці на базі
Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича у співпраці бізнесхабом Constructor.
7. Проведено Energy Innovation Hub –
Hackathon за участю команд ЕнІнХабів
Харкова,
Дніпра
та
Чернівців
та
висококваліфікованого
журі
з
представниками міських рад, проєкту
«Реформи у сфері енергоефективності в
Україні», який реалізується німецьким
товариством міжнародного співробітництва
та
ГО
«Школа
енергоефективності»,
Міністерства освіти і науки України,
Міністерства розвитку громад та територій
України, бізнес-партнерів.
8. Проведено Ярмарок професій, Дні
енергії та Дні відкриття ЕнІнХабів.
9. Записано та розміщено інтерв’ю з
лідерами думок у сфері енергоефективності.
10. Організовано та проведено квіз для
школярів.
11. Розроблено та розміщено 3D-тури усіх
ЕнІнХабів.
12. Залучено бізнес-партнерів та підписано
меморандуми з бізнес-партнерами та
вищими навчальними закладами, ГО «Школа
енергоефективності», закладами ПТО для
визначення напрямків співробітництва між
вищезгаданими
організаціями
для
забезпечення сталого розвитку «ЕнергоІнноваційного Хабу – платформи для

The implementation of planned project
activities resulted in all tasks being completed in
full:
1. Analytical study was conducted on the target
audience and equipment of the universities.
2. In Kharkiv, Dnipro, and Chernivtsi the
opening Conference was held.
3. In Kharkiv, Dnipro, and Chernivtsi info tours
were held.
4. In Kharkiv, EnInHub was set up within O.M.
Beketov Kharkiv National University of Urban
Economy.
5. In Dnipro, EnInHub was set up within the
Prydniprovska State Academy of Civil
Engineering and Architecture.
6. In Chernivtsi, EnInHub was set up within
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
in cooperation with the Constructor business
hub.
7. Energy Innovation Hub – Hackathon was held
with the participation of EnInHub teams from
Kharkiv, Dnipro and Chernivtsi and highly
qualified jury with representatives from city
councils, “Energy Efficiency Reform in Ukraine”
Project which is implemented by the German
international cooperation society and “School of
Energy Efficiency” NGO, the Ministry of
Education and Science of Ukraine, the Ministry
of Communities and Territories Development of
Ukraine, business partners.
8. A career fair, Energy Days and EnInHub
opening days were held.
9. An interview with opinion leaders in the field
of energy efficiency was recorded and posted.
10. A quiz for pupils was organized and held.
11. 3D tours around all EnInHubs were
prepared and posted online.
12. Business partners were involved and
memoranda were signed with business partners
and higher education institutions, the “School of
Energy Efficiency” NGO, and vocational
educational institutions to determine areas of
cooperation between the above organizations
for the purpose of ensuring sustainable
development of the Energy Innovation Hub - a
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підготовки кваліфікованих фахівців у сфері
енергоефективності».
13. Бізнес-партнери
надали
технічну
підтримку
кожному
ЕнІнХабу
для
демонстрації сучасних технологічних рішень у
сфері енергоефективності.
14. Розроблено відеопрезентації ЕнІнХабів
для їх офіційного відкриття.
15. Розроблено та презентовано навчальні
програми
із
залученням
кращих
європейських компаній для студентів
закладів професійно-технічної освіти.
16. Розроблено та презентовано навчальні
програми
із
залученням
кращих
європейських компаній для студентів вищих
навчальних закладів.
17. На вимогу кожного ЕнІнХабу за
фінансової підтримки проєкту «Реформи у
сфері енергоефективності в Україні», який
реалізується
німецьким
товариством
міжнародного
співробітництва
та
організаційного супроводу ГО «Школа
енергоефективності»,
усі
ЕнІнХаби
забезпечені
необхідним
навчальним
обладнанням для демонстрації інновацій у
сфері
енергозбереження
та
енергоефективності.
18. Проведено серію вебінарів за участю
бізнес-партнерів та розробників навчальних
курсів.
19. Проведено професійно орієнтовані
вебінари з керівництвом Національного
агентства кваліфікацій та представниками
Міністерства освіти і науки України.

platform for training qualified specialists in the
field of energy efficiency.”
13. Business partners provided technical
support to each EnInHub to demonstrate
modern technological solutions in the field of
energy efficiency.
14. A video presentation about EnInHubs was
developed prior to their official opening.
15. With the involvement of the best European
companies, curricula for students of vocational
educational institutions were developed and
presented.
16. With the involvement of the best European
companies, curricula for students of universities
were developed and presented.
17. Upon the request of each EnInHub and with
the financial support from the project “Energy
Efficiency Reform in Ukraine” which is
implemented by the German international
cooperation society and with the organizational
support from the “School of Energy Efficiency”
NGO, all EnInHubs were provided with required
educational equipment for demonstrating
innovations in the field of energy-saving and
energy-efficiency.
18. A series of webinars participated by
business partners and curricula developers was
held.
19. Career guidance webinars with the
management of the National Qualifications
Agency and representatives of the Ministry of
Education and Science of Ukraine was
conducted.
20. A final conference was arranged and held
for hackathon participants with the involvement
of the management of the “Professional
Qualifications” component of the “Energy
Efficiency Reform in Ukraine” Project which is
being implemented by GIZ and the “School of
Energy Efficiency” NGO in order to summarize
project results and determine subsequent steps
aimed at EnInHubs’ sustainable development.

20. Організовано та проведено підсумкову
конференцію для учасників Хакатону з
керівництвом
компоненту
«Професійні
кваліфікації» проєкту «Реформи у сфері
енергоефективності
в
Україні»,
який
реалізується
GIZ
та
ГО
«Школа
енергоефективності»
для
узагальнення
напрацьованих результатів проєкту та
визначення подальших кроків сталого
розвитку ЕнІнХабів.
21. Налагоджено тісну співпрацю ЕнІнХабів з
органами місцевого самоврядування.
22. Усі учасники конкурсів, команди
ЕнІнХабів та Хакатону отримали брендовану
продукцію (з логотипами своїх ВНЗ).

21. Close cooperation established between
EnInHubs and local self-government authorities.
22. All contest participants, EnInHubs and
hackathon teams received branded products
(with their university logos).
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ВИСНОВКИ

CONCLUSIONS

У процесі реалізації проєкту ЕнІнХаб створено
три потужних осередки для розробки та
впровадження політики енергоефективності
та енергозбереження для розвитку регіонів –
ЕнІнХаби у Харкові, Дніпрі та Чернівцях.

During EnInHub project implementation, three
powerful hubs were set up to develop and
introduce the policy of energy efficiency and
energy-saving for region development EnInHubs in Kharkiv, Dnipro, and Chernivtsi.

Усі ЕнІнХаби створені на базі вищих
навчальних закладів у співпраці з бізнеспартнерами,
владними
інституціями,
закладами професійно-технічної освіти та
школами.
ЕнІнХаби отримали сучасні навчальні
програми
для
якісної
підготовки
кваліфікованих
фахівців
у
секторі
енергоефективності.
Завдяки реалізованим заходам, ЕнІнХаби
демонструють
наявні
можливості
та
матеріальне
забезпечення
сучасним
обладнанням. Усі ЕнІнХаби отримали
можливість популяризувати міста, навчальні
заклади для пошуку вмотивованих студентів.

All EnInHubs were set up within higher
education institutions in cooperation with
business partners, governmental institutions,
vocational educational institutions and schools.

Міста отримали можливість популяризувати
власні напрацювання та отримати команди
кваліфікованих освітян задля розробки та
впровадження
Планів
Дій
Сталого
Енергетичного Розвитку та Клімату.

Cities were given the possibility to promote their
results and acquire teams of qualified educators
to develop and implement action plans for
sustainable energy development and climate.

Учасники ЕнІнХабів отримали нових бізнеспартнерів для популяризації інновацій щодо
енергоефективності.

EnInHub participants acquired new business
partners for the promotion of innovations in
energy efficiency.

1) Реалізація проєкту показала великий
потенціал та бажання досягати нових
амбітних цілей з боку молоді, що свідчить про
їх зацікавленість, та водночас недостатній
рівень висвітлення питань ЕЕ і змін клімату в
навчальному процесі та підготовці технічних
фахівців на всіх рівнях освіти.

1) Project implementation showed young
people’s great potential and desire to achieve
new ambitious goals which confirm their
interest and also the insufficient level of the
coverage of EE and climate change issues during
the educational process and training of technical
specialists at all levels of education.

2) Активна участь представників органів
місцевої влади в заходах проєкту дає чітке
розуміння зацікавленості в подальшій
співпраці ЕнІнХабу та владних інституцій та
свідчить про нестачу такої взаємодії.

2) Active participation of local authorities in the
project events allows to clearly understand the
interest in subsequent cooperation between the
EnInHub and governmental institutions and
shows the lack of such interaction.

3) Бізнес-партнери у сфері ЕЕ виявили
зацікавленість на етапі відкриття ЕнІнХабів.
Підписано меморандуми про співпрацю та
надано обладнання та навчальна література
для демонстраційної зони. Бізнес-партнери

3) Business partners in the EE sector expressed
their interest at the stage of EnInHub opening.
Memoranda on cooperation were signed and
equipment and educational literature was
provided for the demo zone. Business partners

EnInHubs obtained modern curricula for quality
training of specialists on the energy efficiency
sector.
Already implemented measures allow EnInHubs
to demonstrate existing possibilities and
material support for provision with modern
equipment. All EnInHubs were given an
opportunity to promote cities and educational
institutions in search of motivated students.
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бачать перспективу та планують активну
співпрацю з ЕнІнХабами:
— Проведення профорієнтаційних зустрічей
зі школярами.
— Участь в підготовці кваліфікованих кадрів у
сфері ЕЕ.
— Залучення студентів для проходження
виробничої практики та стажування на своїх
підприємствах з перспективою подальшого
працевлаштування.
— Проведення заходів різного типу
(навчальних,
демонстраційних,
профорієнтаційних тощо) для цільових
аудиторій проєкту в приміщенні ЕнІнХабу.
— Популяризація своїх енергоефективних
технологій та обладнання в ЕнІнХабі.
— Можливість комунікації на базі ЕнІнХабу з
представниками владних інституцій.

plan active cooperation with EnInHubs and see
the prospects for:
— holding career guidance meetings with pupils;
— participating in the training of qualified
specialists in the EE sector;
— engaging students to field training and
internships at their enterprises with a possibility
of subsequent employment;
— holding various events (educational,
demonstration, career guidance, etc.) for
project target audiences in the EnInHub
premises;
— promoting their energy-efficient technologies
and equipment at EnInHubs;
—the
possibility
of
EnInHub-based
communication with the representatives of
governmental institutions.

4) Проведення запланованих заходів в
онлайн-форматі, зумовлене введеними
карантинними обмеженнями, сформувало
чітке
розуміння
ефективності
такого
напрямку взаємодії з цільовою аудиторією та
доцільності в подальшій діяльності ЕнІнХабів.
Такий формат дозволяє:
— Значно збільшити кількісно та якісно
зацікавлену цільову аудиторію.
— Розширити географію проєкту та
налагодити комунікацію не тільки з
вітчизняними стейкхолдерами, а й з
міжнародними партнерами.
— Залучити фахівців найвищого керівного
складу до заходів проєкту.
— Отримати досвід від кваліфікованих
експертів у сфері ЕЕ.
— Використати потенціал зацікавленості
молоді у змагальних конкурсах.

4) Holding planned events online which is due to
quarantine restrictions formed a clear
understanding of the effectiveness of such
interaction with the target audience and the
expedience of subsequent activities of
EnInHubs. This format allows to:
— Considerably expand target audience whose
interest is both quantitative and qualitative.
— Expand project geography and establish
communication
both
with
domestic
stakeholders and international partners.
— Engage specialists from the highest
management in project activities.
— Gain experience from the qualified experts in
EE.
— Use the potential of the interested youth in
contests.

5) Маркетингова кампанія стала важливою
складовою на етапі відкриття ЕнІнХабів. А
саме:
—
Збільшила
кількість
зацікавлених
користувачів.
— Розширила географію цільової аудиторії.
— Створила ком’юніті для обміну досвідом.
— Надала додатковий майданчик для
реклами/демонстрації/піару проєкту, бізнеспартнерів, владних інституцій, заходів
проєкту тощо.
— Створила перспективу для подальшого
мультиплікаційного ефекту.

5) The marketing campaign has become an
important component at the stage of EnInHub
opening, in particular, it:
— increased the number of interested users;
— expanded the target audience geography;
— created the community for experience
exchange.
— provided an additional platform for
advertising/demonstrations/PR of the project,
business partners, governmental institutions,
project activities, etc.
— created prospects for a subsequent multiplier
effect.

6) Надане обладнання за кошти проєкту та
бізнес-партнерами дає змогу впроваджувати

6) The equipment obtained using project funds
and that provided by business partners helps
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науково-дослідні
та
презентаційнодемонстративні заходи з пошуку нових
енергоефективних технологій та рішень.

implement
research,
scientific,
and
demonstration activities aimed at searching for
new
energy-efficient
technologies
and
solutions.

7) ЕнІнХаби стали структурними одиницями
університетів, що сприятиме їх інтеграції в
навчальний процес.

7) EnInHubs became structural units of
universities which will contribute to their
integration in the educational process.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

РЕКОМЕНДАЦІЇ

З метою подальшої успішної діяльності
ЕнІнХабів, інтеграції ЕЕ в навчальні програми
чинних
технічних
спеціальностей
та
підвищення престижу професійно-технічної
освіти, пропонуємо наступне:

To continue the successful operation of
EnInHubs, integrate EE into curricula for current
technical professions and enhance the prestige
of vocational education, it is recommended to:

— Сприяти участі ЕнІнХабів в наступних
проєктах GIZ з інституційного розвитку у сфері
ЕЕ шляхом поширення їхніх успішних
реалізованих кейсів на Всеукраїнському
просторі та проведення заходів на базі
ЕнІнХабів.

— Facilitate EnInHubs’ participation in
subsequent GIZ projects on the institutional
development in the EE sector by disseminating
their implemented cases across Ukraine and
hold events within EnInHubs.

— Розробити методологічні посібники з
рекомендаціями щодо створення дієвої
команди для подальшої успішної діяльності
ЕнІнХабу.

— Develop methodological handbooks with
recommendations on the creation of an
effective team for the future successful
operation of EnInHubs.

— Сприяти залученню команди ЕнІнХабів до
розробки місцевих та регіональних програм
енергетичного розвитку.

— Promote the engagement of EnInHub teams
in the development of local and regional
programs for energy development.

— Надавати актуальну інформацію та
підтримку стосовно участі в кращих
міжнародних інноваційних проєктах у сфері
раціонального використання енергетичних
ресурсів та змін клімату.

— Provide relevant information and support in
the participation in the best international
innovative projects in the field of rational use of
energy resources and climate changes.

— Заохочувати бізнес та донорські організації
до співпраці з ЕнІнХабами з метою сталого
розвитку ЕнІнХабів та підготовки якісних
конкурентоспроможних фахівців.

— Encourage businesses and donor
organizations to cooperation with EnInHubs for
the purpose of sustainable development of
EnInHubs and training of high-quality specialists.

— Розробити рекомендації щодо створення
комісії місцевого рівня для визначення
стратегічного розвитку ЕнІнХабу за участі
представників місцевих органів влади,
ректора/проректора ВНЗ, бізнес-партнерів,
очільника ЕнІнХабу, керівників шкіл та
закладів ПТО, які входять до ЕнІнХабу.

— Develop recommendations on the creation of
the local commission to determine the strategic
development of the EnInHub with the
involvement of representatives from local
authorities,
university
rector/vice-rector,
business partners, EnInHub manager, principals
of schools and vocational institutions that are
part of the EnInHub.

— Проводити подальшу маркетингову
політику, що враховує успішність кампанії на
етапі створення ЕнІнХабів.

— Carry out further marketing policy that takes
into account the success of the company at the
stage of EnInHub creation.
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— Розробляти та впроваджувати нові
навчальні
програми
із
залученням
міжнародних фахівців у сфері ЕЕ для кожної
цільової аудиторії проєкту ЕнІнХаб.

— Develop and implement new curricula with
the involvement of international EE specialists
for each target audience of the EnInHub project.

— Інтегрувати напрацювання та технологічну
базу ЕнІнХабу в навчальний процес.

— Integrate the results and the technological
base of the EnInHub in the educational process.

— Проводити аналіз технічного оснащення
ЕнІнХабу та надавати рекомендації щодо
його оновлення.

— Analyze EnInHub’s technical equipment and
give recommendations concerning its upgrades.

— Розробити стратегію подальшої діяльності
ЕнІнХабів в онлайн-форматі, з використанням
онлайн-платформ та інтернет-ресурсів, з
урахуванням невизначеності тривалості
карантинних обмежень.

— Develop the strategy of subsequent online
activities of EnInHubs using online formats and
internet resources considering the uncertainty
of quarantine duration.

— Збільшити кількість проєктних заходів із
залученням цільової аудиторії (конференції,
Хакатони, інфотури, кемпінги, тімбілдінги, дні
енергії, ярмарки професій, конкурси проєктів
тощо).

— Increase the number of project events
involving the target audience (conferences,
hackathons, info tours, camping activities, team
building activities, energy days, career fairs,
project competitions, etc.).

— Створити кампанію з
професійних
кваліфікацій
енергоефективності.

— Create a campaign promoting professional
qualifications in the energy efficiency sector.

просування
у
сфері

— Розробити просвітницько-комунікаційну
кампанію,
побудовану
на
засадах
партнерства держави та роботодавців.

— Develop an educational and communicative
campaign based on the principles of
partnership between the state and employers.
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ДОДАТКИ
ANNEX

ДОДАТОК №1. ЗАКЛЮЧНІ
ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЇ

CONCLUDING STATEMENTS OF
THE CONFERENCE - ANNEX 1

Керівниця компоненту Хайке Херден:

Heike Herden, Component Manager

«Ми довго подорожували Україною, аби
віднайти
вмотивованих
партнерів
проєкту. Саме в Дніпрі, Харкові й Чернівцях
ми зустріли достойних партнерів, з якими
реалізували нашу ідею у повному обсязі.
Наші очікування:
— донести у більшому обсязі питання
енергоефективності до різних регіонів
України;
— зробити енергоефективність важливою
складовою у навчальних закладах;
–
поєднати
на
одній
платформі
представників навчальних закладів та
бізнесу.
Завдяки злагодженій роботі учасників
проєкт набрав швидких обертів й
потужності. Covid-19 мобілізував усіх –
з’явилися
нові
форми
співпраці,
прискорилася трансформація, збільшилося
коло учасників. Ми створили центр
інформації й комунікації у кожному з наших
ЕнІнХабів.
Велика кількість проведених онлайн-заходів
дозволила створити потужну спільноту
однодумців у інтернет-мережі.
Наша спільна робота відбулася завдяки
високому професіоналізму, командному духу
та тісній співпраці усіх учасників.
Ми можемо впевнено говорити, що наша
енерго-інноваційна мережа об’єднала усю
Україну. Наші ЕнІнХаби готові до
наступного кроку – мультиплікувати
набуті
знання
для
підготовки
висококваліфікованих
конкурентоспроможних фахівців у сфері
енергоефективності
та
енергозбереження.»

“We have traveled around Ukraine for a long
time to find motivated project partners. It was
Dnipro, Kharkiv and Chernivtsi where we met
worthy partners with whom we brought our idea
to life.
Our expectations:
— to bring more energy efficiency issues to
various regions of Ukraine;
— make energy efficiency an important
component in educational institutions;
– unite representatives of educational
institutions and business on one platform.
Coordinated activities of project participants
quickly gained momentum and power. Covid-19
mobilized everyone - new cooperation forms
appeared, transformation accelerated, the
range of participants increased. We have
created the center for information and
communications in each of our EnInHubs.

Ірина Юрьєва:

Iryna Yuryeva

«Якісні та кількісні показники нашого
Проєкту вражають результативністю. Ви
працювали подекуди більше аніж було
заплановано. Створення ЕнІнХабів стало
нашим спільним надбанням. Ми усі великі
Молодці!»

“Our Project’s qualitative and quantitative
indicators impress with their effectiveness. At
times, we even worked more than it was needed.
The establishment of EnInHubs has become our
common achievement. We all did a very good
job!”

A large number of online events enabled the
creation of a powerful community of like-minded
people on the web.
Our joint activities happened thanks to high
professionalism, team spirit and close
cooperation between participants.
We can confidently say that our energy
innovation network united entire Ukraine. Our
EnInHubs are ready for the next step - to multiply
gained knowledge for the training of highly
qualified competitive specialists in the field of
energy efficiency and energy-saving.”
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Вячеслав Лісовик:

Vyacheslav Lisovyk:

«Стверджую, що учасники Проєкту стали
гарними партнерами та однодумцями.
Ознайомчий візит до Австрії виявився
визначальним для розробки бачення
створення Енерго-Інноваційних Хабів в
Україні. Ми разом розробили дієвий
механізм, який необхідно брати за основу
при підготовці кваліфікованих спеціалістів у
галузі енергоефективності.
Сотні, тисячі зв’язків між ЕнІнХабами,
містами, бізнесом, розробниками програм
сприяють
сталому
енергетичному
розвитку регіонів.
Зацікавленість вендерів, шкіл, закладів
професійно-технічної
освіти,
ВНЗ,
муніципалітетів призвела до значних
результатів.
Надалі важливо розвивати ЕнІнХаби, які
мають
шанс
стати
справжніми
Драйверами
енергоефективності
та
енергозбереження.
Мультиплікування знань у своїх осередках –
початок довгого й водночас правильного
шляху енергонезалежності нашої України.

“I can state that Project participants have
become great partners and like-minded people.
The study visit to Austria was crucial for the
development of a vision for the creation of
Energy Innovation Hubs in Ukraine. Together,
we developed an effective mechanism that must
be taken as the basis for training of qualified EE
specialists.
Hundreds, thousands of connections between
EnInHubs,
cities,
businesses,
software
developers facilitate sustainable energy
development of the regions.
The interest of vendors, schools, vocational
educational
institutions,
universities,
municipalities led to significant results.
It is very important in the future to develop
EnInHubs that have a chance of becoming real
drivers of energy efficiency and energy-saving.

Ми спостерігали надзвичайно високі амбіції
усіх ЕнІнХабів, що свідчить про готовність
до впровадження інновацій і здійснення
тернистого шляху до прогресу.
Двері школи енергоефективності завжди
відкриті для усіх Вас!!!»

The multiplication of knowledge in the
respective hubs is the beginning of a long and
right way to energy independence of our
country.
We observed extra high ambitions of all
EnInHubs which proves their willingness to
implement innovations and embark on a thorny
path to progress.
The doors of the school of energy efficiency are
open to all of you!!!”

Анастасія Лісовик:

Anastasiya Lisovyk:

«Я щиро вболівала за кожного з вас і високо
оцінюю бажання зростати і йти вперед.
Кожен ЕнІнХаб має перемогу в наших
конкурсах. Ми з великим задоволенням
розробляли для вас брендовану продукцію
аби підтримати й підсилити намагання
кожного поширювати знання у своїх
осередках. Разом ми готові будувати
щасливе майбутнє країни й впевнено йти
назустріч енергоефективності.»

“I was sincerely concerned about each of you
and I highly appreciate the desire to grow and
move forward. Each EnInHub has won in our
competitions. It was a great pleasure for us to
design branded products for you in order to
support and strengthen the attempts to spread
knowledge across hubs. Together we are ready
to build a happy future of the country and
confidently move towards energy efficiency.”

.Кирило Томляк:

Kyrylo Tomliak:

«Дякую усім, що незважаючи на карантин,
ми лише прискорилися до нашої спільної
мети. Разом ми посилили освітню складову
нашого додатку. Готові до подальшої
співпраці.»

“Thank you all that despite the quarantine, we
moved to our common goal even faster.
Together we strengthened the educational
component of our app. We are ready to further
cooperation.”
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Вікторія Александрова (Дніпро):

Viktoriya Aleksandrova (Dnipro):

«Спочатку у мене не було зацікавленості у
Проєкті. Але з часом так захопило...
Найбільше надихнув Хакатон. Зараз дуже
захоплює тема енергоефективності. Я з
нетерпінням
очікую
закінчення
карантинних обмежень, аби бути в команді
однодумців та долучитися до глобальних
проблем енергоефективності.»

“At first, I was not interested in the Project. Over
time, however, I got fascinated... I was the most
inspired by the hackathon. Right now, I am truly
compelled by the idea of energy efficiency. I am
looking forward to the end of quarantine
restrictions to be among a team of like-minded
people and join them in addressing global
energy efficiency issues.”

Ернест (Харків):

Ernest (Kharkiv):

«Усе було Круто! Команда Харківського
ЕнІнХабу має колосальну підтримку від
кожного її учасника. У нас є свої коронні
фрази й навіть жарти. Енерго-Інноваційний
Хаб це –КРУТО!!!»

“Everything was so cool! A team of Kharkiv
EnInHub enjoys incredible support from each of
its participants. We have our inside phrases and
jokes. Energy Innovation Hub is so COOL!!!”

Євген Юрченко:

Yevhen Yurchenko:

«Результати нашого Проєкту важливі не
лише для ЕнІнХабу, а й для міста в цілому.
Останні три місяці ми спостерігали за
шаленим драйвом організаторів. Щодня
отримували від них різноманітні завдання.
Завдяки Проєкту ми отримали величезну
базу інформації. Також значне досягнення
Проєкту – багато нових друзів.
Важливо, що усі заходи відбувались за
активної участі молоді. Завдання щодо
залучення талановитих юнаків та дівчат
виконано: школярі 7–11 класів з великим
задоволенням беруть активну участь у всіх
заходах.
Ми
отримали
високотехнологічне
обладнання, 3D-тури – усе це дозволяє бути
конкурентоспроможним закладом для
популяризації енергоефективності.
ЕнІнХаб – своєрідний джокер, який можуть
використати команди органів місцевого
самоврядування
для
підвищення
енергоефективності своїх громад.»

“Our Project results are important not for the
EnInHub only, but the entire city too. For the past
three months, we have observed the organizers’
enormous drive. Every day, we received various
tasks from them.
The Project helped us obtain an enormous
information base. Another considerable
achievement of the Project is many new friends.
It is important that all such activities happened
with the involvement of youth. The task of
involving talented boys and girls was completed:
pupils of 7-11th grades are pleased to take an
active part in all activities.

Олександр Головко (Дніпро):

Oleksandr Holovko (Dnipro):

«ЕнІнХаби отримали багато якісного
сучасного обладнання. Завдяки цьому
підвищується
ексклюзивність
і
практичність знань у сфері ЕЕ. Велика
подяка європейським компаніям, які
розробляють якісні навчальні продукти. Цей
проєкт
об’єднує
молодь,
дозволяє
створювати міцні стосунки з закордонними
партнерами.

“EnInHubs received lots of quality modern
equipment. This increases the exclusive and
practical nature of knowledge about the EE. We
are very grateful to European companies
developing quality educational products. This
project unites youth, allows to establish close
relations with foreign partners.

We received high-tech equipment, 3D tours, all
of which allows us to be a competitive institution
for the promotion of energy efficiency.
EnInHub is a joker that can be used by the teams
of local self-government authorities to enhance
the energy efficiency of their communities.”
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ЕнІнХаб може стати якорем у бурхливому
морі викликів та маяком у сфері ЕЕ.»

EnInHub can become an anchor in the stormy
sea of challenges and a lighthouse in the EE
sector.”

Данило Гаврилов (Дніпро):

Danylo Havrylov (Dnipro):

«На стартовій конференції я з’явився
досить випадково. Підсумовуючи гарний
шлях впровадження Проєкту, зробив
висновок: я – частина могутнього й
глобального. Мене це надихає. Друзі інколи
відносяться
досить
скептично.
У
майбутньому, я впевнений, доведу, що
енергоефективність – це Круто!
Наша команда дуже дружня, тож ми маємо
усі шанси для гарного майбутнього!
Ще раз хочу подякувати усім, за те що
зробили мене частиною чогось великого.»

“I came to the initial conference by accident.
When summarizing an appropriate way of
project implementation, I came to the conclusion
that I am a part of something powerful and
global. This inspires me. Friends sometimes have
a quite skeptical attitude. I am confident that in
the future I will prove that energy efficiency is
cool!
Our team is truly friendly, so we have every
chance of a good future!
Once again, I would like to express my gratitude
for making me a part of something great.”

Ксенія Пригорницька (Дніпро):

Kseniya Pryhornytska (Dnipro):

«Цей Проєкт надав багато друзів,
неперевершені емоції. Різні люди по різному
розкрилися. Хакатон і ЕнІнХаб дають
важливий поштовх для мене, як для
майбутнього енергоаудитора. Надзвичайно
вдячна, тому що моя наукова робота буде
базуватися на ґрунтовних дослідженнях, які
я зможу проводити завдяки обладнанню
нашого ЕнІнХабу. Це будуть дійсно правдиві
дані, а не вигадані. (Сльози радості
студентки...) Дякую, для мене й моєї
академії бути учасницею Проєкту велике
щастя!.»

“This Project gave me many friends,
unforgettable emotions. Different people
revealed themselves in various ways. Hackathon
and EnInHub give an important incentive for me
as a future energy auditor. I am absolutely
grateful that my academic activities will be
based on substantial research that I can conduct
using the equipment at our EnInHub. These will
be actual, rather than fictitious data. (Student’s
tears of joy...) Thank you. For me and my
academy, it is a great joy to be part of the
Project!”

Ігор Фодчук (Чернівці):

Ihor Fodchuk (Chernivtsi):

«Коли започатковували Проєкт, виникало
багато запитань. Що це має бути? До чого
це призведе? Як все складеться? Завдяки
Проєкту ми отримали нових друзів і нових
партнерів.
ЕнІнХаб – надзвичайно важлива подія для
нашого університету. Ми побачили багато
цікавого під час турів до ЕнІнХабів партнерів
у Харкові та Чернівцях. GIZ надзвичайно
розширив наші можливості. Нам дуже
сподобався Хакатон, який відкрив нові
можливості та застосування сучасних
технологій.
Ми пишаємося нашим бізнес-партнером
ЕнІнХабом «Constructor» і відчуваємо
величезну підтримку нашій молоді.
Ми готові працювати й надалі для
розбудови нашого ЕнІнХабу. Ми відчули

“When the Project was only being launched, we
had many questions. What does it have to be
like? What results will it yield? How will
everything go? The Project helped us get new
friends and new partners.
EnInHub is an extremely important event for our
university. We have seen a lot of interesting
things during tours to our partners’ EnInHubs in
Kharkiv and Chernivtsi. GIZ greatly expanded our
possibilities. We like hackathon that opened new
possibilities and the chance to apply modern
technologies.
We are proud of our business partners “Constructor” EnInHub - and we feel enormous
support for our youth.
We are ready to continue working on
developing our EnInHub. We could feel
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значну підтримку від GIZ та школи
енергоефективності на кожному етапі
впровадження Проєкту, за що надзвичайно
дякуємо.»

considerable support form GIZ and the School
of Energy Efficiency at each stage of Project
implementation for which we are especially
grateful.”

Степан Руденко:

Stepan Rudenko:

«Друзі
–
це
фантастика,
емоції
переповнюють.
Сподіваюся,
з’явиться
можливість зустрітися й запрошую до нас.
Створення
сприятливих
умов
для
самореалізації нашої молоді надзвичайно
важливо. Проєкт надав змогу побудувати
нові
зв’язки,
налагодити
потужну
співпрацю між бізнесом та науковцями,
зокрема
нашим
Чернівецьким
університетом.
Працюємо на перспективу. Разом з
університетом, з професійно-технічними
училищами створимо потужні проєкти для
розвитку
бізнесу,
підготовки
кваліфікованих кадрів та процвітання нашої
громади.
Важливо, аби молодь розуміла, що саме вона
здатна впливати на важливі процеси
розвитку суспільства. Хочу подякувати
усім, бо усі разом ми – потужна сила. Я
переконаний, що ми не зупинимося, усе
продовжиться.
Завдяки Проєкту про нас почуло й нас
побачило багато нових партнерів, і це
надзвичайний позитив не лише стосовно
промоції, але й реалізації важливих
задуманих
ідей.
Звичайно,
хочеться
подякувати усій команді GIZ на чолі з
Джорджом Крістодореску, Імі ХреновійШимкіній, Хайке, Ірині Юр’євій, Ірині Гудзь за
запал, який дозволив у правильному векторі
співпрацювати з університетом і з
бізнесом. Також надзвичайна подяка
Міністерству освіти і науки України,
команді ГО «Школа енергоефективності»,
нашому університету. Завдячуючи спільним
зусиллям, ми працюємо над розвитком
наших ЕнІнХабів та регіону.»

“Having friends is fantastic, emotions are
overwhelming. I hope for the possibility to meet
and invite you to our EnInHub. Creating
favorable conditions for our youth to be able to
self-fulfil is indeed important. The Project
allowed to build new connections, establish
powerful cooperation between the business and
academia, including our Chernivtsi University.

Марія Порчук (Чернівці):

Mariya Porchuk (Chernivtsi):

«Ми мріяли про такий комунікативний
майданчик для обєднання бізнесу, влади,
ВНЗ, ПТО та шкіл. Важливо, що за
допомогою ЕнІнХабів ми змогли підняти
рівень і актуальність освіти у напрямку
енергоефективності. Обєднати бізнес і
освіту, проінформувати громаду та

“We dreamt of a communicative platform that
would unite businesses, the authorities,
universities, vocational educational institutions
and schools. It is important that EnInHubs
helped us raise the level and relevance of
education in the field of EE. Our dream was to
unite business and education, inform the

We do the work for the long run. Together with
the
university,
vocational
educational
institutions, we will create powerful projects for
business development, training of qualified staff
and prosperity of our community.
It is important for the youth to understand that
they can influence important processes of social
development. I would like to thank everyone as
together we are a powerful source. I am
convinced that we will not stop, everything will
continue.
Because of the Project, many new partners
heard about us and saw us. This is an incredibly
positive aspect not just in terms of promotion
but also the implementation of all important
ideas. Obviously, I would like to thank the entire
GIZ team led by George Cristodorescu, Ima
Khrenova-Shymkina, Heike, Iryna Yuryeva, Iryna
Hudz for their passion that allowed to cooperate
with the university and business in the right
direction. In addition, we would like to send our
gratitude to the Ministry of Education and
Science of Ukraine, the team of the “School of
Energy Efficiency”, and our university. With our
joint efforts, we are working on the development
of our EnInHubs and the region.”
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навчити громадян енергоефективності – це
була наша мрія. Щиро Дякую за Проєкт!»

community and teach citizens energy efficiency.
We are sincerely grateful for the Project!”

Наталя Хілько (Чернівці):

Nataliya Khilko (Chernivtsi):

«Коли планувала виступ, казала собі, що
нікому не буду дякувати. Але дотримати
слова – неможливо. Люди, які були у цьому
Проєкті, зовсім по-іншому мислять, поіншому сприймають світ. Такі проєкти
дають колосальний поштовх. Дякую, що я
постійно в темі.
Дякую, що у нас в Чернівцях з’явився такий
надзвичайно важливий імпульс, поштовх.
Впевнена, що для Чернівців це початок нової
сторінки розвитку енергоефективності.
Багато цікавих речей для розвитку громад
України зроблено саме за ініціативи GIZ. Я
щиро
бажаю
усім
продовжувати
надзвичайно необхідну діяльність, попри
світові катаклізми, економічні кризи та
перехід на дистанційне навчання.
Не потрібно зупинятися. Було б добре через
рік провести моніторинг, аби зрозуміти, що
змінилося у Харкові, Дніпрі та Чернівцях.
Дуже імпонують Хакатони, воркшопи. Світ
надзвичайно швидко змінюється, нам
також необхідно постійно бути присутніми
на заходах, де відбувається «швидке
мислення». Геніальна ідея може народитися
протягом 1–3 днів.
Дякую за запрошення на таку прекрасну
результативну конференцію. Бажаю усім
учасникам увесь набутий досвід, усі знання –
примножити! Усім міцного здоров’я!»

“When I was planning the speech, I was telling
myself that I would not thank anyone. But it was
impossible to keep my word. People involved in
this Project think in a different way, they see the
world differently. Such projects give an
incredible kickstart. Thank you for me always
being up to speed.
Thank you that in our Chernivtsi such an
incredibly
important
stimulus,
impetus
appeared. I am convinced that for Chernivtsi,
this is the beginning of a new page of energy
efficiency development. Many interesting things
for the development of Ukrainian communities
were done at GIZ’ initiative. I wish everyone to
continue the much-needed activity despite
global catastrophes, economic crises and the
transition to distance learning.
No need to stop. It would be great to conduct
monitoring to understand what changed in
Kharkiv, Dnipro and Chernivtsi. Hackathons and
workshops strike a great impression. The world
is changing rapidly, so we also need to be always
present at the events that require “quick
thinking”. A brilliant idea may be born in 1 to 3
days.

Анна Боднар (Чернівці):

Anna Bodnar (Chernivtsi):

«Приєднуюся до попередніх промовців з усіх
наших міст-партнерів. Ви створили такий
вчинок, який не кожен може собі дозволити.
Ви створили Проєкт міжнародного рівня,
залучили нас усіх до нього. В період пандемії
ви не розгубилися, не зупинилися, навпаки –
підсилили свою допомогу. Ваш досвід, ваше
навчання – неперевершені. Це вчинок, гідний
поваги не лише нашого університету, а й
усієї країни. Я пишаюся тим, що у мене була
можливість
співпрацювати
й
бути
активною учасницею вашого Проєкту.»

“I would like to join previous speakers from all
our partner cities. You made a step that only a
few people can do. You created an internationallevel project, involved us all in it. You did not get
lost and did not stop in the face of a pandemic,
instead, you strengthened your help. Your
experience, your education is unrivalled. This act
deserves respect not just from our university, but
from the entire country too. I am proud that I
had an opportunity to cooperate with you and
become an active participant of your Project.”

Thank you for inviting me to such a wonderful
and effective conference. I wish all participants
to multiply all the acquired experience and
knowledge! Wish you all to stay healthy!”
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Євген Волощук (школяр):

Yevhen Voloshchuk (pupil):

«Участь у Хакатоні – неоціненна, оскільки
вона допомогла визначити мій шлях у
житті. Гадаю, майбутнє за інноваційними
технологіями. Сподіваюся, що набутий
досвід допоможе мені зробити кращим
життя людей і зберегти природні ресурси.
Я вважаю, що необхідно починати з СЕБЕ і
брати участь у таких важливих проєктах.
Їх реалізація дозволить зробити значний
внесок у розвиток нашого міста та країни в
цілому. Від щирого серця хочу подякувати
усім організаторам, зокрема GIZ та «Школі
енергоефективності.»

“Participation in the hackathon is invaluable as
it helped to determine my life path. I believe the
future belongs to cutting-edge technologies. I
hope that the experience gained will help me
make people’s lives better and preserve natural
resources. I am convinced that we all must start
with OURSELVES and participate in such
important projects. Their implementation will
allow us to make a significant contribution to the
development of our city and the country in
general. With all my heart I would like to thank
all organizers, in particular, GIZ and the “School
of Energy Efficiency”

Вікторія Гранкіна (Харків):

Viktoriya Hrankina (Kharkiv):

«Рада бачити усіх – колег та однодумців.
Наш університет висловлює вдячність
Уряду Німеччини та компанії GIZ за
можливості щодо створення ЕнергоІнноваційного Хабу на базі нашого
університету. Дякую організаторам за
підтримку та ідеї, які допомогли втілити
Проєкт у нашому місті.
Завдяки даному Проєкту у Харкові з’явилося
унікальне обладнання для енергетичного
обстеження будівель та необхідні ресурси
для комунікації з закладами ПТО і школами.
Ми
отримали
чудові
презентації
вітчизняних та європейських компаній.
Велика подяка Анастасії Лісовик, оскільки
вона дозволила вчасно трансформувати усі
заходи Проєкту, які опинилися під «загрозою
карантину». Організація вебінарів та
семінарів відбувалась дуже цікаво й водночас
активно. Це стало для нас своєрідним
іспитом.
Надзвичайно приємно, що у нас в Харкові
з’явилися свої ролики, свій 3D-тур, які ми
змогли розмістити у соціальних мережах.
Ми навіть не очікували, що буде така
активність бізнесу після виходу зазначених
матеріалів.
Нам
почали
надходити
пропозиції
щодо
партнерства,
ми
отримали серйозних партнерів в області
енергоефективності.
Завдяки Проєкту ми отримали майданчик,
який стрімко розвивається. Тепер навряд чи
можна
зупинити
цей
потужний
енергоефективний рух. Як приклад –
проведення спільно з Харківською ОДА «Днів
енергії». Наші бізнес-партнери активно

“I am glad to see all my colleagues and likeminded people. Our university would like to
express gratitude to the Government of
Germany and GIZ company for the possibility of
creating the Energy Innovation Hub within our
University. I would also like to thank organizers
for the support and ideas that helped to
implement the Project in our city.
With the help of this Project, Kharkiv now has
unique equipment for energy inspection of
buildings and the required resources for the
communication with vocational educational
institutions and schools. We received two
wonderful presentations from domestic and
European companies. Many thanks to
Anastasiya Lisovyk, as she allowed to hold online
all the Project events that were under threat due
to the quarantine. The organization of webinars
and workshops was very interesting and active.
It has become a sort of exam for us.
It is especially pleasant that in Kharkiv, we now
have our videos. a 3D tour that we could post on
social media. We could not expect such active
participation of businesses after the release of
these materials. We started receiving proposals
for partnership, we acquired serious partners in
the field of energy efficiency.

Through the Project, we received a rapidly
developing platform. Now, it is unlikely that we
can stop this powerful energy-saving spirit. For
instance, holding “Energy days” together with
Kharkiv Region State Administration. Our
business partners actively engaged in the events
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долучилися до проведення заходів й
надавали свої матеріали, які є дуже важливі
для громад.
Ми не можемо зупинитися. Ми – за сталий
розвиток. Тому зараз створюємо окрему
кафедру з розвитку енергоефективності, й
фактично уся команда нашого ЕнІнХабу
стає
співробітниками,
які
будуть
впроваджувати навчальні програми у сфері
енергоефективності. Для того аби це було
якісно, цікаво та для того, аби можна було
проводити моніторинг.
Дякуємо GIZ за те, що ми отримали гарних
друзів-колег з Чернівців та Дніпра. Проєкт
дозволив
налагодити
співпрацю
зі
школярами.
Ми навіть не сподівалися на таку
активність нашої молоді. Вони надзвичайно
розумні й цікаві, з ними приємно працювати.
Кожен з них має свій погляд на важливі речі,
що допомагає нам краще зрозуміти як
надавати інформацію окремим категоріям.
Ми сподіваємося на подальшу співпрацю,
впевнені,
що
активність
продовжуватиметься.
Плануємо
працювати над спільними проєктами.
Зменшуватися не збираємось, напроти,
готові примножувати учасників нашої
спільноти.
Ми
будемо
надавати
інформацію й можливості для розвитку усіх
громад.»

and provided their materials that are especially
important for the communities.

Ліза (Харків):

Liza (Kharkiv):

«Хочу подякувати за важливий проєкт. Ми –
сильна згуртована команда, котра генерує
багато важливих ідей. Я мрію, аби усі
ЕнІнХаби розвивалися. Я за розвиток нових
проєктів, нехай вони мультиплікуються по
всій Україні.»

“I would like to show my gratitude for an
important project. We are a strong and tightknit team that generates many important ideas.
I dream for all EnInHubs to develop. I am all for
the development of new projects; they should
multiply across Ukraine.”

Павло Івашин (Харків):

Pavlo Ivashyn (Kharkiv):

«Хочу приєднатися до усіх попередніх
спікерів. Наша компанія реалізує проєкти по
всій Україні й готова поділитися досвідом і
знаннями у сфері енергоефективності.
Дякую команді ЕнІнХабу, яка дозволила
взяти участь у Днях енергії в місті Харкові.

“I would like to join all the previous speakers.
Our company implements projects across
Ukraine and is willing to share experience and
knowledge in EE.
I would like to thank the EnInHub team that
allowed me to take part in Energy Days in
Kharkiv.
We have an energy-efficient office, we can show
everything and are happy to help.
We are pleased that such projects enable the
active involvement of youth. We are like-minded
people. Many thanks!”

We cannot stop. We support sustainable
development. Therefore, we are now creating a
new department of energy efficiency
development, so almost the entire team of our
EnInHub will become its employees who will
implement curricula in the field of EE. This will
help make it qualitative, interesting, and will
enable monitoring.
We would like to thank GIZ for great colleaguefriends from Chernivtsi and Dnipro. The Project
allowed establishing cooperation with pupils.
We did not even hope for such activity from our
youth. They are so smart and curious; it is a great
pleasure working with them. Each of them has
their opinion of important things which helps us
better understand how to give information to
specific categories.
We hope for further cooperation and we are
convinced that such activity will persist. We are
planning to work on joint projects. We have no
plans of reducing the number of our community
participants, instead, we are ready to multiply
them. We will provide information and
possibilities for developing all communities.”

Ми маємо енергоефективний офіс, можемо
все показати та раді допомогти.
Нам приємно, що такі проєкти дозволяють
активно залучати молодь. Ми всі
однодумці. Щиро дякуємо!»
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Єгор Суржко (Харків):

Yehor Surzhko (Kharkiv):

«Особисто для мене дуже важливо брати
участь у таких проєктах. Тут можна
поспілкуватися й гарно провести час зі
своїми однодумцями. Це цікаве заняття, під
час якого не просто отримуєш задоволення,
а й завжди дізнаєшся про щось нове й
важливе.
Після Хакатону я поділився набутими
знаннями з друзями та родиною, вони
підтримали мої переконання, що все
надзвичайно важливо й потребує розвитку.
Спілкування з учасниками хакатонівської
команди дозволило цікаво проводити час під
час карантину, це мене просто врятувало.
Щиро дякую!»

“For me, it is very important to participate in
such projects. Here, you can have nice
communication and spend a great time with likeminded people. It is an interesting task that gives
you pleasure and lets you always learn
something new and important.
After the Hackathon, I shared the gained
knowledge with my friends and family, they
supported my belief that everything is extremely
important and needs development.
Communication with the hackathon team
participants allowed me to spend time with use
during the quarantine, it just saved me. Many
thanks!”

Наталія Юклієвська (Харків):

Nataliya Yuklievska (Kharkiv):

«Пишаюся тим, що мене знайшла
енергоефективність. Велика подяка GIZ та
особисто Вікторії Гранкіній за знаковий
телефонний
дзвінок.
Тепер
енергоефективність – це частина мого
життя. Вдячна за напрямок, який дав новий
рух, новий заряд для нашого навчального
закладу.
Дистанційне навчання відкрило надзвичайні
можливості, розширило наші горизонти.
Ми мали змогу долучитися до надзвичайно
змістовних заходів відомих бізнес-компаній.
За два роки ми відкрили три сучасні
навчально-практичні
центри,
котрі
допомагають
підготувати
висококваліфікованих фахівців будівельної
галузі.
Промисловість будівельних матеріалів
повинна
працювати
над
питанням
енергоефективності. Сподіваємося, що це
буде потужним рухом в Україні. Я радію, що
Проєкт зміг об’єднати нас із західною
Україною, нам дуже імпонують наші дружні
стосунки з містом Дніпро.
Разом ми зможемо все подолати!»

“I am proud that energy efficiency found me.
Many thanks to GIZ and personally Viktoriya
Hrankina for a momentous phone call. Now,
energy efficiency is a part of my life. I am
grateful for the activity that gave us the new
movement, a new charge for our educational
institution.
Distance learning opened incredible possibilities,
expanded our horizons. We had an opportunity
to join truly meaningful activities undertaken by
well-known companies.
In two years, we opened three modern
educational and practical centers that help train
highly qualified construction specialists.

The industry of construction materials must
work on energy efficiency issues. We hope that
this will be a powerful movement in Ukraine. I
am happy that the Project managed to unite us
with western Ukraine, we are very pleased about
our friendly relations with Dnipro.
Together, we can cope with everything!”
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