
                                                                 Проект програми  станом на 29.05.2017   

КОНФЕРЕНЦІЯ 
«Реалії енергоефективного розвитку України» 

 

Дата: 31 травня 2017 року  
Місце проведення: м. Київ, Броварський пр-т, 15, Міжнародний виставковий центр 

Ключові питання:  
I. Відновлювана енергетика: законодавчі стимули, гарантії для інвесторів, джерела 

фінансування та успішні кейси  
II. Енергосервіс: Повернення ЕСКО-інвестицій-2016, перші заощадження у бюджеті, плани 

ЕСКО-інвестицій 2017. 
III. Фінансування проектів: джерела, умови та перспективи. 

10:00-10:30 Реєстрація учасників 
№ 1. «Відновлювана енергетика: законодавчі стимули, гарантії для інвесторів, джерела 

фінансування та успішні кейси» 
Модератор:   Георгій Гелетуха, голова правління Біоенергетичної асоціації України * 

10:30-10:45 
«Законодавчі ініціативи у сфері альтернативної енергетики» 

 Сергій Савчук - Голова  Держенергоефективності 

10:45-10:55 

«Досвід  Данії у використанні біомаси для виробництва теплової та 
електричної енергії» 

 Андерс Крістенсен - головний радник Українсько-Данського 
енергетичного центру 

10:55-11:05 
«Біогазові технології як реальна альтернатива природному газу та шлях до 
енергетичної незалежності України» 

 Антон Нестеренко - директор ТОВ "Німецькі біогазові технології" 

11:05-11:15 
«Парові турбіни Siemens для електростанцій на біомасі» 

 Євген Луньов - ДП «Сіменс Україна» 

11:15-11:25 
«Стан та перспективи розвитку біоенергетики в Україні» 

 Георгій Гелетуха - голова правління Біоенергетичної асоціації України 

11:25-11:35 

«UAMAP – платформа підтримки інвестиційних проектів з 
енергоефективності та відновлюваної енергетики» 

 Юлія Усенко - голова Всеукраїнської агенції інвестицій та сталого 
розвитку 

№ 2. «Енергосервіс: Повернення ЕСКО-інвестицій-2016, перші заощадження у бюджеті-
2017, ЕСКО-інвестицій 2017» 

Модератор:  Олексій Корчміт, радник Голови Держенергоефективності 
11:40-12:00 «Енергосервіс в бюджетній сфері: Правові засади,  перешкоди та можливості 

для бізнесу та розпорядників бюджетних коштів» 
 Олексій  Корчміт - радник Голови Держенергоефективності 

12:00-12:10 «ЕСКО-практика: враження інвестора 2016, плани на 2017». 
 Євген Харківський, ТОВ «КиївЕСКО» 

№3. Фінансування проектів: джерела, умови та перспективи. 

Модератор:  Олексій Корчміт, радник Голови Держенергоефективності 
12:10-12:20 «Фінансування енергоефективних проектів в Україні» 

 Андрій Стецевич – заступник Голови правління Ощадбанку 
12:20-12:30 «Програма фінансування енергоефективності в житловому секторі України» 

 Оксана Булгакова – керівник програми «IQ energy» 
12:30-12:40 «Фінансування еко-проектів АБ «УКРГАЗБАНК»» 

 Родіон Морозов - директор департаменту екологічного реінжинірингу 
та впровадження проектів ресурсозбереження  АБ «УКРГАЗБАНК» 

12:40-12:50 «Інструменти фінансування місцевих проектів відновлюваної енергетики» 
 Станіслав Ігнатьєв - директор Інституту сталого розвитку 

13:00 Кава-брейк, неформальне спілкування. 


