
VIII МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БІЗНЕС-ФОРУМ  
«Енергоефективність та відновлювана енергетика» 

 
1-2 листопада 2016 року 

м. Київ, НСК «Олімпійський» 

 

ПРОГРАМА 
(проект) 

 

 

1 ЛИСТОПАДА 

10:00-10:30 Офіційне відкриття VIII Міжнародного інвестиційного бізнес-

форуму «Енергоефективність та відновлювана енергетика» (Хол 

Чемпіонів) 
 

Вітальне слово (проект): 

 Прем'єр-міністр України* 

 Віце-прем’єр-міністр України* 

 Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ, Народний депутат України, Перший 

заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-

енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки* 

 Сергій САВЧУК, Голова Державного агентства з енергоефективності 

та енергозбереження України 

 Янтомас ХІМСТРА, Директор Представництва Програми Розвитку 

Організації Об’єднаних Націй в Україні 

 Анатолій КІНАХ, Президент Українського союзу промисловців та 

підприємців 

 Руслана ЛИЖИЧКО, громадська діячка, народний депутат України V 

скликання, українська співачка 

 Представники посольств та міжнародних організацій 

10:30-11:00 Огляд виставкової експозиції 

11:00-11:30 Брифінг для представників ЗМІ 

*** 

Акцент дня: «Відновлювана енергетика – стале майбутнє країни» 

 

11:00-13:45 
 

Конференція «Відновлювана енергетика: перспективи 

розвитку та ефективні механізми залучення інвестицій»  

(Хол Чемпіонів) 
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11:00-12:15 Панель 1 «Розвиток «зеленої» енергетики – можливість для 

економічного та енергетичного прориву України»  

 

12:30-13:45 Панель 2 «Відновлювана енергетика – сучасний мультиплікатор 

повернення інвестицій» 

 

  

14:30-17:00 Конференція «Зменшення енергетичної залежності України: 

відмовитися від споживання газу реально» (Хол Чемпіонів) 

 
14:30-15:45 

 

Панель 1 «Заміщення природного газу. Створення ринку твердого 

біопалива»  

 

16:00-17:00 

 

Панель 2 «Рідке біопаливо. Міжнародні зобов’язання та досвід. 

Формування вітчизняного ринку»  

 

***  

14:30-17:30 Комунікаційна платформа «Investment HUB» (зал Альтіус)  

 
14:30-16:30 Презентаційна панель «Можливості залучення «зелених» інвестицій 

у регіони» 

16:30-17:30 Ділове спілкування у форматі «B2B» 

  

 

*** 

2 ЛИСТОПАДА 

Акцент дня «Курс України на енергоефективність» 

 

10:00-17:00 Конференція «Енергоефективність – шлях здобуття 

енергонезалежності» (Хол Чемпіонів) 

 

10:00-11:30 Панель 1 «Енергоефективність у житлі: успішні зрушення» 

  

11:45-13:45 Панель 2 «Енергосервіс у бюджетній сфері: перші успіхи, 

перспективи удосконалення та потенціал інвестицій» 

 

14:15-15:30 Панель 3 «Енергоефективність та енергетичний менеджмент в 

промисловості: розвиток економіки від підприємства до держави» 

 

15:45-17:00 Панель 4 «Конкурентний ринок виробництва тепла. Перспективи 

для України» 

 
* - участь потребує уточнення 

 


