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ПОРЯДОК ДЕННИЙ   
регіонального семінару  

«Підвищення енергоефективності територіальних громад Київщини» 
06 вересня 2019 року 

місце проведення м. Київ пл. Лесі Українки, 1, мала сесійна зала, 2-й поверх 
09:30 – 10:00 Реєстрація учасників та вітальна кава 

10:00 – 10:35 Відкриття семінару, про основні напрямки та інструменти фінансування проектів з  
 бюджетів усіх рівнів 

 БНО-АЙРІЯН Михайло Каренович - Голова Київської облдержадміністрації 

 СТАРИЧЕНКО Микола Анатолійович – Голова Київської обласної ради (tbc) 

 РЬОТІГ Марсель - Директор Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі 

 САВЧУК Сергій Дмитрович – Голова Держенергоефективності (вітальне слово, 
презентація: «ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ В ЖИТЛОВІЙ та БЮДЖЕТНІЙ СФЕРАХ»)   

ПАНЕЛЬ №1 «ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ПРОЕКТІВ МІЖНАРОДНИХ  ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУЦІЙ»     
Інвестиційні можливості для громад 

10:35-11:05  ГУРА Костянтин – радник Голови Держенергоефективності з міжнародних питань 
- про перспективи роботи ФІНСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ТРАСТОВОГО  ФОНДУ   у сфері 

зеленої енергетики для громад Київщини;  
- про відібрані перші 4 заявки об’єктів Києва та Київської обл. 

11:05-11:15   ГАЙОВИЙ Денис, старший банкір Департаменту муніципального розвитку ЄБРР в Україні  
КНЯЗЄВ Ігор, провідний банкір, експерт Відділу інфраструктури та енергетики Департаменту 
муніципального розвитку ЄБРР в Україні 

- про портфель фінансових інструментів ЄБРР; 
- основні форми  фінансування: кредити, акціонерний капітал, гарантії; 
- про грантову підтримку в Проектах від Фонду Східноєвропейського партнерства з 

енергоефективності та довкілля (Фонд E5P). 

11:15-11:30 ПРЕДСТАВНИК  Міжнародної фінансової корпорації IFC (tbc) 
- фінансування проектів з енергоефективності та відновлюваної енергії в Україні, 

включаючи МСП.  

11:30-11:45 ШЕВЧУК Юлія – старший радник по інвестиціям  NEFCO в Україні 
- про діючі програми  співфінансування проектів в Україні від НЕФКО. 

11:45-12:00 ГОРБАЧОВ Сергій – заступник керівника Проекту USAID «Енергетична безпека» 
- про реформу енергоринку України; 
- про напрямки проектної діяльності в Україні. 

ПАНЕЛЬ №2 «ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ В БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ» 
Механізм енергосервісу (ЕСКО): інвестиції в енергоефективність об’єктів соціальної сфери 

12:00-12:20 КОРЧМІТ Олексій Юрійович - радник Голови Держенергоефективності: 
- про правові засади ЕСКО-механізму, можливості для розпорядників бюджетних 

коштів та бізнесу; 
- про ЕСКО-інвестиції-2016, перші заощадження у бюджеті-2017/2018 і перспективи-

2019; 
- нові ЕСКО-моделі: «поглиблене партнерство» та «ЕСКО-Енергоменеджмент». 

12:20-12:30 ШИНКАРЕНКО Михайло Борисович – заступник Славутицького міського голови 
САХАРУК Олександр Васильович  - Голова Бородянської ОТГ  

- про поглиблене партнерство між ЕКСО - інвестором, ПРООН та громадою. 

12:30-12:40 ВАРГА Сергій - керівник Проекту ООН в Україні  "Усунення бар'єрів ЕСКО»: 
- про шляхи підвищення енергоефективності в малих та середніх містах України та 

розвиток поглибленого партнерства.   
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ПАНЕЛЬ №3 «ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ В БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ» 
Реалії енергоефективності без капіталовкладень 

12:40 – 12:50 ПАЛАГУСИНЕЦЬ Роман Васильович – начальник управління реформування сфери 
енергоефективності, Держенергоефективності 

- про Методичні рекомендації ДАЕЕ щодо впровадження енергоменеджменту; 
- про переваги щоденного Енергомоніторингу;  
- про вигоди від матеріального стимулювання енергоменеджмерів. 

12:50-12:55 КОРОЛЬ Галина - директор Департаменту ЖКГ та ЕЕ Київської ОДА  
- про економічний ефект синергії усіх інструментів фінансування; 
- про заощадження громад області від енергомоніторингу бюджетних установ. 

12:55-13:00 СИНЕЦЬКА Людмила - директор ВП «Київський обласний експертний центр 
енергоефективності» Державного підприємства «Київоблбудінвест»  

- про структуру обласної системи енергоменеджменту та її переваги; 
- про Е-моніторинг як інструмент оперативної верифікації якості енергоефективних 

заходів за обласною програмою ЕЕ, ЕСКО-договорами. 

13:00 Закриття семінару, питання-відповіді 

 

 

 

 

  
 


