
Станом на 13.12.2017 
 

 
 

ДЕРЖЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 

 
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ   
регіонального семінару в Одеській області  

«Енергоменеджмент у бюджетній сфері: реалії енергоефективності без капіталовкладень» 

15 грудня 2017 року 
місце проведення м. Одеса, вул. Канатна, 83, зал засідань, 2 поверх  

(приміщення обласної ради) 
 

 

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

10:00 – 10:20 Відкриття семінару 
 ТЕРЕЩУК Олександр Дмитрович, Перший заступник голови Одеської ОДА – tbc 
 ЧАПІР Дмитро Петрович, Голова постійної комісії з питань ЖКГ, ПЕК та 

енергозбереження Одеської обласної ради  
 ТЕТЮХІН Сергій Миколайович, Директор Департаменту економічного розвитку 

Одеської міської ради – tbc 
 ГУДЗЬ Ірина, консультант проекту GIZ "Реформа в сфері енергоефективності України" 
 ЛАДЕЦЬКИЙ Павло, начальник Управління енергетичного менеджменту 

Держенергоефективності  
ТЕОРІЯ 

10:20 - 10:25 Промо-ролик щодо енергоменеджменту (3 хв.) 

 
10:25 – 10:40 

Павло Ладецький, начальник Управління енергетичного менеджменту 
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 

10:40 – 11:25 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 від Енергоменеджменту для 

реінвестиції в енергоефективність бюджетних установ 
11:25 – 11:40 Ірина Гудзь, консультант проекту GIZ "Реформа в сфері енергоефективності України" 

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

11:40 – 11:45 Запитання/відповіді 
ПРАКТИКА 

11:45 – 12:00 м. Житомир 
Гаращук Сергій, директор Департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради 

- про історію успіху Житомира: фінансисти друзі енергоменеджменту 

12:00 – 12:15 м. Одеса 
Савич Віталій Святославович, заступник директора з питань енергоефективності та 
енергозбереження КП «Агентство програм розвитку Одеси» Одеської міської ради  

- про заощадження громади Одеси від енергомоніторингу бюджетних установ 

12:15– 12:30 м. Южне 
Любівий Дмитро Валерійович, заступник Южненського міського голови – Начальник 
управління ЖКГ 

- про перші кроки м. Южне до запровадження системи енергоменеджменту  

12:30 – 12:35 Запитання/відповіді 
12:35 – 12:40 Закриття семінару 
12:40 Кава – брейк 

 


