
Станом на 06.11.2017 
 

 
 

ДЕРЖЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 

 
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ   
регіонального семінару у Тернопільській області  

«Енергоменеджмент у бюджетній сфері: реалії енергоефективності без капіталовкладень» 

10 листопада 2017 року 
місце проведення м. Тернопіль, вул. Грушевського, 8, зал 329, 3 поверх  

 (приміщення обласної ради) 
 

 

09:30 – 10:00 Реєстрація учасників та вітальна кава 

10:00 – 10:20 Відкриття семінару 
 БАРНА Степан Степанович, Голова Тернопільської ОДА (tbc) 
 ВАЛОВ Олег Володимирович, заступник Голови Тернопільської ОДА (tbc) 
 КРУПА Любомир Левкович, заступник  Голови Тернопільської обласної ради(tbc) 
 НАДАЛ Сергій Віталійович, Тернопільський міський голова (tbc) 
 ГУДЗЬ Ірина, експерт проекту GIZ "Реформа в сфері енергоефективності України" 
 СЕМІГІН Владислав Михайлович, Т.в.о. начальника відділу енергетичного 

аудиту, сертифікації та енергоменеджменту Держенергоефективності 
10:20 – 10:25 Обмін підписаними примірниками MoU щодо запровадження систем 

енергоменеджменту між ДАЕЕ та Тернопільською міською радою 
ТЕОРІЯ 

10:25 - 10:30 Промо-ролик щодо енергоменеджменту (3 хв.) 

 
10:30 – 10:45 

Владислав Семігін, Т.в.о. начальника відділу енергетичного аудиту, сертифікації та 
енергоменеджменту Держенергоефективності 

- про зобов’язання Агентства за прийнятим Планом заходів із впровадження 
систем енергоменеджменту в бюджетних установах 

- про досягнення кращих міст в енергоменеджменті 
- про сприяння місцевим органам влади в побудові енергоменеджменту 

10:45 – 10:50 Запитання/відповіді 
10:50 – 11:50 Вадим Литвин, експерт з енергоефективності 

- про концептуальні підходи положення про Енергоменеджмент у 
містах/районах/областях 

- про концепцію матеріального стимулювання осіб, задіяних в системах 
Енергоменеджменту 

- про розподіл та використання коштів, заощаджених бюджетними установами 
від Енергоменеджменту для реінвестиції в енергоефективність бюджетних 
установ 

11:50 – 12:00 Запитання/відповіді 
12:00 – 12:15 Ірина Гудзь, консультант проекту GIZ "Реформа в сфері енергоефективності України" 

- про можливості GIZ задля запровадження системи енергоменеджменту та 
енергомоніторингу в громадах України 

12:15 – 12:20 Запитання/відповіді 
ПРАКТИКА 

12:20 – 12:50 Гаращук Сергій Петрович, директор Департаменту бюджету та фінансів Житомирської 
міської ради  

- про досвід запровадження системи енергоменеджменту та енергомоніторингу 
в м. Житомир 

Шматько Володимир Петрович, Чортківський міський голова (tbc) 
- про заощадження громади міста від енергомоніторингу бюджетних установ  

Савечко Павло Михайлович, завідувач сектору з питань енергозабезпечення 
Тернопільської міської ради  

- про заощадження громади міста від енергомоніторингу бюджетних установ 
12:50 – 12:55 Запитання/відповіді 
12:55 – 13:00 Закриття семінару 

13:00 Кава – брейк 

 


