Проект 06.03.2017

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ
«Тепло з альтернативних джерел енергії –
крок до економічного розвитку регіонів України»
Дата: 24 березня 2017 року
Місце проведення:
твердопаливна котельня 10,5 МВт, (м. Дніпро, вул. Космічна, 17б),
конференц-зал Дніпропетровської ОДА (пр. Олександра Поля, 1, м. Дніпро, 49000)
Ключові питання:
 Поширення та впровадження досвіду виробництва тепла з альтернативних джерел енергії;
 Економічні стимули. Законодавчі ініціативи. Фінансові механізми.
Оглядова сесія
10:00-11:15 Огляд твердопаливної котельні (вул. Космічна, 17б)
Прес-конференція (на території котельні)
11:15-11:30 Трансфер до конференц-зали Дніпропетровської ОДА
11:30-12:15 Реєстрація учасників, вітальна кава
Прес-конференція
Вітальні промови
Сергій Савчук, Голова Держенергоефективності

12:15-12:40

Діана Корсакайте, Керівник проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа
в Україні»
Валентин Резніченко, Голова Дніпропетровської облдержадміністрації
Гліб Пригунов, Голова Дніпропетровської обласної ради

Борис Філатов, Дніпровський міський голова
Презентаційна сесія
Модератор: Юрій Шафаренко, начальник Управління заміщення традиційних видів палива
Держенергоефективності
«Реалізація проекту з будівництва котельні на альтернативних джерелах
енергії. Економічні переваги, екологічні та технічні наслідки»
12:40-12:55 (розгляд етапів реалізації проекту переведення котельні на АВП)
Потенційний спікер –ТОВ «Альтернативні енергоресурси»
Питання/відповіді

«Забезпечення котельні паливом. Потенціал та ресурси регіону»
(питання вибору палива для котельні, постійного забезпечення ним котельні,
12:55-13:10 наявних ресурсів для виробництва АВП в регіонах)
Потенційний спікер – представник ВАТ «Крона Імпульс»
Питання/відповіді

«Проекти повного циклу: від сировини до постачання енергії»
13:10-13:25 (досвід компанії «Укртепло» у переведенні котелень на місцеві види палива)
Іван Надєїн, група компаній «Укртепло»
Питання/відповіді

«ТЕЦ на біомасі – підвищення енергоефективності централізованого
теплопостачання»
13:25-13:40 (етапи реалізації проекту з будівництва біоТец)
Потенційний спікер – представник КП «Міськтепловоденергія»
Питання/відповіді

«Кроки держави назустріч інвестиціям»
(переваги використання АВП під час виробництва теплової енергії –
13:40-13:55 стимулювання виробництва теплової енергії з АВП)
Сергій Савчук, Голова Держенергоефективності
Питання/відповіді

«Підтримка впровадження проектів з використання альтернативних джерел в
країнах ЄС»
(розгляд механізмів фінансової підтримки проектів, схем кредитування, умов
13:55-14:10 надання грантів, тощо)
Діана Корсакайте, Керівник проекту USAID "Муніципальна енергетична реформа
в Україні"
Питання/відповіді

«Механізми фінансування «зелених» проектів в Україні»
14:10-14:25 (ознайомлення з пільговими умовами кредитування «зелених» проектів)
Потенційний спікер – представник Укргазбанку
Питання/відповіді

14:25-15:30 Фуршет

