
Станом на 30.11.2017 
 
 

ДЕРЖЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 

 
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ   
регіонального семінару у Житомирській області  

«Енергоменеджмент у бюджетній сфері: реалії енергоефективності без капіталовкладень» 

1 грудня 2017 року 
місце проведення м. Житомир, майдан ім. С.П.Корольова, 1, велика зала ОДА 

 

 

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

09:45 – 09:55  Протокольна зустріч Голови Держенергоефективності з Головою  Житомирської ОДА та 
заст. міського голови Житомира 

09:55 – 10:00 Підхід до преси (Савчук С.Д., Гундич І.П. та Хренов М.В.) - tbc 
10:00 – 10:20 Відкриття семінару 

 ГУНДИЧ Ігор Петрович, голова Житомирської ОДА 
 КРАМАРЕНКО Сергій Миколайович, перший заступник Голови Житомирської облради 
 ХРЕНОВ Матвій Володимирович, заступник міського голови Житомира (tbc) 
 Керівництво Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України 
 ХРЕНОВА-ШИМКІНА Іма, заступник директора проекту GIZ «Реформа в сфері 

енергоефективності України» (tbc) 
 САВЧУК Сергій Дмитрович, Голова Держенергоефективності 

10:20 - 10:25 Підписання Mеморандуму щодо запровадження  систем енергоменеджменту між 
Держенергоефективності (Савчук С.Д.) та Житомирською ОДА (Гундич І.П.) 

ТЕОРІЯ 

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

10:30 – 10:45 Сергій Савчук, Голова 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 – 11:00 Дмитро Сакалюк, експерт з енергоменеджменту 
- 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 
11:00 – 11:15 Ірина Гудзь, консультант проекту GIZ "Реформа в сфері енергоефективності України" 

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

11:15 – 11:20 Запитання/відповіді 
ПРАКТИКА 

11:20 – 11:30 м. Житомир 
Борис Пахолюк, Директор КУ «Агенція розвитку міста» Житомирської міськради 

- заощадження громади м. Житомира від впровадження енергоменеджменту  
11:30 – 11:40 м. Коростень 

Володимир Вигівський, секретар Коростенської міської ради 
- про досвід запровадження системи енергоменеджменту та енергомоніторингу в 

м. Коростень 
11:40 – 11:45 Запитання/відповіді 
11:45 – 12:25 Ельжбета Касперська, віце-президент Науково-технічного товариства «Екологічна Енергія і 

Паливо», радник з енергетичних питань, Маршалове відділення Люблінського воєводства 
регіонального бюро енергії, Республіка Польща 

- впровадження системи енергетичного менеджменту з метою підвищення 
енергетичної ефективності будівель, використання когенераційних систем і 
сучасного освітлення громадських будівель. 

12:25 – 12:30 Закриття семінару 
12:30 Кава – брейк 
13:40 – 14:10 Огляд термомодернізованого дитсадка №63, вул. Київська, 45 

 


