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Програма 
27 квітня  2017 року, четвер 
09:00-10:00 Реєстрація учасників та вітальна кава 
10:00 Відкриття Форуму  
Модератор: САВЧУК Сергій Дмитрович, Голова Держенергоефективності  

10:00-10:45 
(45 хв) 

Вітальні слова  
- ГРОЙСМАН Володимир Борисович, Прем’єр-міністр України (підтверджено) 
- ЗУБКО Генадій Григорович, Віце-прем’єр-міністр України – Міністр 

регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України (підтверджено) 
- РЯБЧИН Олексій Михайлович, Голова підкомітету з питань енергозбереження 

та енергоефективності Комітету ВРУ з питань ПЕК, ядерної політики та 
ядерної безпеки (підтверджено) 

- Ернст Вольфґанґ РАЙХЕЛЬ, НіП Посол Німеччини в Україні (підтверджено) 
- ШЕВЧЕНКО Кирило Євгенович, Голова Правління АБ «Укргазбанк» 

(підтверджено) 
- Торстен ВЕЛЛЕРТ, Керівник підгрупи «Енергетика та екологія» Групи 

Європейської Комісії з підтримки України (підтверджено) 
- Сюзан ФРІЦ, Директор USAID в Україні, Білорусі та Молдові (tbc) 
- Олена ВОЛОШИНА, Керівник діяльності IFC в Україні (підтверджено) 

10.45 – 11.15 Брифінг №1 – Конференц кімната (при виході з зали зліва скляні двері) 

 
 ГРОЙСМАН Володимир Борисович, Прем’єр-міністр України (tbc) 
 ЗУБКО Геннадій Григорович, Віце-прем’єр-міністр України – Міністр 

регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України (tbc) 
ПАНЕЛЬ 1: Новації програм з утеплення будинків:  

2 джерела – 8 банків: перспективи боротьби за позичальників 

Модератор: Оксана Кисіль – проект ЄС «Угода мерів Схід ІІ» 

Регламент панелі – 55 хв (10:35-11:30)  

10:45-11:00 
(15 хв) 

С.Савчук про: 
- продовження та удосконалення програми на 2017 р. 
- місцеві програми 
- кейси ОСББ, що впроваджено за державною програмою утеплення 

11:00 – 11:30 Брифінг №2 – Конференц кімната  

  САВЧУК Сергій Дмитрович, Голова Держенергоефективності (tbc) 

11:00-11:05 
(5 хв) 

О.Булгакова про: 
- новації програми IQ energy 

11:05-11:30 
(25 хв) 

Новації від банків: Удосконалені кредитні продукти у сфері ЕЕ 
- Державні банки (державна програма) 

 Приватбанк – Васильцов Євген, Керівник проекту «Оплата частинами» 

 Укргазбанк – Мецгер Євген, заступник Голови правління 

 Ощадбанк – Горецька Ірина, Департаменту мікро, малого та 
середнього бізнесу 

- Комерційні банки (програма ЄБРР IQ energy) 

 Укрсиббанк 

 ОТПбанк, Ваісов Володимир, Керівник проекту 

 Райфайзен банк Аваль 

 КредоБанк (планують долучити до IQ energy) 

11:30-11:40 
(10 хв) 

Запитання/відповіді 

11:40-12:00 
(20 хв)  

Кава-брейк «1» 
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ПАНЕЛЬ 2: Енергоменеджмент у бюджетній сфері:  
реалії енергоефективності без капіталовкладень 

Модератор: Олексій Корчміт, Радник Голови Держенергоефективності 

Регламент панелі – 1 год 40 хв (11:50-13:30)  

12:00-12:10 
(10 хв ) 

С.Савчук про: 
- План заходів із впровадження систем енергоменеджменту в бюджетних 

установах (Розпорядження КМУ) 
- Популяризаційні заходи в регіонах (регіональні семінари у містах) 

 Микола Пасько "Хенкель Баутехнік (Україна)" 
- про стан об’єктів бюджетної сфери на прикладі м. Миколаїв 

Успіхи 80 міст: Мільйонна економія, реінвестиції зекономлених коштів 

12:10-12:25  
(15 хв) 

Іма Хренова-Шимкіна проект GIZ «Енергоефективність у громадах» 
- про енергоменеджмент в містах: Політика, бачення, інструменти 
- про започаткування нового проекту GIZ «Партнерство з модернізації: 

енергоефективність у лікарнях» 

Володимир Виговський, секретар Коростенської міської ради 
- про впровадження енергомоніторингу та його результати в м. Коростені 

Сергій Гаращук, директор департаменту бюджету та фінансів  м. Житомир 
- про історію успіху Житомира: фінансисти друзі енергоменеджменту 

Міжнародні стандарти і практики: Бачення щодо практики реалізації завдань 
Держенергоефективності 

12:25-12:40 
(15 хв) 

Олександр Ніколаєнко, проект USAID «Муніципальна енергетична реформа в 
Україні» 

- про успішні практики запровадження Енергоменеджменту в інших країнах 

Дмитро Сакалюк, проект USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» 
- про концептуальні підходи положення про Енергомоніторинг в містах 

Ніна Соломенко, проект USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» 
- про бачення концепції матеріального стимулювання осіб задіяних в 

системах Енергоменеджменту 

12:40-13:00 
(20 хв) 

Позитивний досвід муніципалітетів: 
 Київ  

- Дмитро Науменко/Андрій Лісовик, «КП ГВП» заощадження громади від 
енергомоніторингу 1 200 бюджетних установ Києва 

- Сергій Костирко, ГС «Муніципальна енергія»: перспективи впровадження 
енергоменеджменту бюджетної сфери столиці  

 Львів – Роман Васьковець 
- про бюджетні наслідки 10 років енергоменджменту у Львові. 

 Вінниця – Олексій Пидоченко (tbc) 
- про європейську відзнаку за впровадження енергоменджменту. 

 Славутич - Фомічев Юрій Кирилович 

13:00-13:10 
(10 хв) 

Запитання/відповіді 

Презентація щодо запровадження конкурсу кращих енергоменеджменів у містах 
Номінація: «Впровадження Енергоменеджменту та Енергомоніторингу у малих, середніх та великих  містах» 
13:10-13:15 
(5 хв) 

Оксана Кисіль, проект ЄС «Угода мерів Схід ІІ» про: 
- запровадження конкурсу 
- відбір міст по категоріям: малі, середні, великі  
- для переможців (навчальний тур до країн ЄС по питаннях Енергоменеджменту) 

13:15-13:30 
(15 хв) 

Підписання MoU щодо Енергоменеджменту та поширення механізмів 
енергосервісу з ОДА та муніципалітетами 

13:30-13:50 
(20 хв) 

Кава-брейк «2» 
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ПАНЕЛЬ 3: ЕСКО  

ЕНЕРГОСЕРВІС В БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ: 
Повернення ЕСКО-інвестицій-2016, перші заощадження у бюджеті-2017. Приріст попиту на ЕСКО-

договори від влади та інвесторів 

Модератор: Олексій Корчміт, Радник Голови Держенергоефективності 

Регламент секції – 40 хв (14:00-14:40)  

14:00-14:12 
(12 хв) 

Наталія Шимко/Анна Беспалова, Департамент регулювання державних закупівель 
Мінекономрозвитку 

- про можливість та особливості закупівлі енергосервісу із застуванням 
майданчика «PROZORRO» 

Петро Пантелеєв, Київська міська держадміністрація 
- про «ЕСКО-долину» в столиці: успіхи 2016, економія бюджету та 

енергоресурсів; прогнози влади та фактичний інвестиційний попит на 2017 

Оксана Кисіль, проект ЄС «Угода мерів Схід ІІ» 
- про навчання 44 міст-партнерів з енергосервісу  у 2017:  практичні 

рекомендації за досвідом-2016, супроводження розпорядників «під ключ» 
за новими правилами законодавства, перспективи грантового 
співфінансування для комплексних ЕСКО-проектів 

Сергій Варга, проект ПР ООН «Усунення бар’єрів для сприяння інвестиціям в 
енергоефективність громадських будівель в малих та середніх містах України 
шляхом застосування механізму ЕСКО» 

- про перспективи 3-річної технічної підтримки міст із енергосервісу: 
синергію енергосервісу та енергоменеджменту; розробку кредитних 
продуктів для ЕСКО- інвесторів 

ЕСКО, що інвестували та планують інвестиції в енергосервіс бюджетної сфери 

14:12-14:24 
(12 хв) 

ТОВ КиївЕСКО, Євген Харківський  
- про практичні враження основного ЕСКО-інвестора Києва:  кореляція між 

очікуваною та фактичної економією енергоресурсів; удосконалення 
процесів співпраці ЕСКО-Розпорядник;  заплановані інвестиції 2017: 
напрямки, заходи, масштаби, терміни 

ТОВ «Укренергоаудит», Вадим Улида 
- про досвід впровадження першого ЕСКО-договору в Одеській області: 

енергоаудит, верифікація економії; тонкощі бюджетних процедур 
повернення інвестицій; енергоменеджмент, як запорука прибутковості 
енергосервісу 

ТОВ Євро ЕСКО, Дубінська Євгенія 
- про м.Суми, як зразок партнерства влади і бізнесу із комплексного 

впровадження енергосервісу;  етапи та масштаби інвестування 2017 

ТОВ Енергосервіс Н, Мізюк Леонід 
- про перевиконання зобов’язань ЕСКО, як результат відпрацьованих 

європейських технологій; плани та географія ЕСКО-інвестицій 2017 

14:24-14:40 
(9 хв) 

Запитання/відповіді 
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ЕНЕРГОСЕРВІС В ЖИТЛОВІЙ СФЕРІ: 
Вигоди будинків і ризики інвесторів. 2017: пілоти Києва та Одеси.  Необхідні передумови та 

потенційні бар’єри для національного поширення пілотних проектів 

Модератор: Олексій Корчміт, Радник Голови Держенергоефективності 

Регламент секції – 20 хв (14:40-15:00)  

14:40-14:55 
(15 хв) 

Володимир Перегудов, Проект GIZ «Створення енергетичних агентств» 
- про технічну підтримка нового механізму стимулювання співвласників до 

енергоефективності. Умови, етапи, очікування та географія пілотних 
проектів ЕСКО-житло. 

Петро Пантелеєв, Київська міська держадміністрація 
- про синергію усіх інструментів стимулювання, як запорука масштабної 

енергомодернізації житлового фонду. Енергосервіс багатоквартирного 
житла: чинні та заплановані особливості підтримки в столиці. 

Роман Бондарук, Голова Ради Голів ОСББ м. Луцьк 
- про випереджаючі кроки Луцької влади та громадськості: перший 

місцевий механізм підтримки ЕСКО задля впровадження масштабних 
проектів в житлових масивах 

ТОВ "ГК СИНЕРДЖИ", Богун Віталій 
- про критерії відбору багатоквартирних будинків, попередні результати 

енергоаудитів, особливості ЕСКО-договорів для житла; обсяги та 
специфіка інвестицій 2017 

14:55-15:00 
(5 хв) 

Запитання/відповіді 

ПАНЕЛЬ 4: Сучасні інструменти підвищення енергоефективності в промисловості: 
Енергоменеджмент та фінансові стимули і санкції  

Модератор: Сергій Поровський, проект UNIDO  

Регламент панелі – 1 год (14:50-15:50) 

15:00-15:40 
(40 хв) 

Олексій Пащенко, Національний координатор проекту UNIDO 

Тамара Буренко, Держенергоефективності 
- про стимулювання енергоефективності та ВДЕ на промислових 

підприємствах (державна підтримка для ЕЕ) 

Юлія Рибак, Українсько-данський енергетичний центр 
- про досвід Данії щодо стимулювання енергоменеджменту  на 

промислових підприємствах 

Представник програми ЄБРР «FINTECC»  
- про допомогу компаніям в країнах-учасницях ЄБРР впроваджувати 

«кліматичні технології» в сфері ЕЕ, ВДЕ тощо. 
Іма Хренова-Шимкіна, проект GIZ «Енергоефективність у громадах» 

- про новий проект «Енергоефективність у компаніях», консультування 
щодо Е-менеджменту в промисловості 

Павло Маслов, комп. «Кока-Кола Беверіджиз Україна» 
- практика із запровадження енергоменеджменту відповідно до 

міжнародних стандартів 

Іван Муродян, комп. «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» 
- про запровадження системи енергоменеджменту на підприємствах 

Аліна Воронцова, начальник управління екології, охорони праці та сертифікації, 
комп. «Astarta Holding N.V.» (агропромхолдинг) 

- про запровадження системи енергоменеджменту, скорочення викидів 
парникових газів, використання біогазу 

15:40 -16:00 
(20 хв) 

Запитання/відповіді 

16:00 Фуршет 

 


