
Станом на 23.07.2019 
 

 

  
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ   
регіонального семінару  

«Підвищення енергоефективності територіальних громад Дніпропетровщини» 
26 липня 2019 року 

місце проведення м. Дніпро, просп. Олександра Поля, 1, зал засідань, 3-й поверх 

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

10:00 – 10:20 Відкриття семінару 

 КИРИПЧОВ Едуард Олексійович – начальник Управління ПЕК та ЕЕ Дніпропетровської ОДА 

 КОРЧМІТ Олексій Юрійович - радник Голови Держенергоефективності 

 ПАЛАГУСИНЕЦЬ Роман Васильович – начальник Управління реформування сфери 

енергоефективності та енергозбереження Держенергоефективності 

МОДЕРАТОР 3-х ПАНЕЛЕЙ - КОРЧМІТ О.Ю. 

ПАНЕЛЬ №1 «ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ В ЖИТЛОВІЙ СФЕРІ» 

«Теплі» кредити і Місцеві програми – як дієві інструменти енергомодернізації житлової сфери 

10:20 – 10:35  ПАЛАГУСИНЕЦЬ Роман Васильович – начальник Управління реформування сфери 

енергоефективності та енергозбереження Держенергоефективності  

- про умови та особливості Державної програми «теплих» кредитів; 

- про обсяги фінансування у 2019 році та наступних роках; 

- про дієві місцеві стимули у збільшенні попиту на утеплення житла. 

10:35 – 10:50  м. КРИВИЙ РІГ – Свєтлова Ксенія Василівна – відділ з питань енергоменеджменту 

- про міську програму співфінансування «теплих» кредитів; 

- про економічний ефект синергії державної та місцевої підтримки в утепленні. 

10:50 – 10:55 Запитання/відповіді 

ПАНЕЛЬ №2 «ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ В БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ» 

Механізм енергосервісу (ЕСКО): інвестиції в енергоефективність об’єктів соціальної сфери 

10:55 – 11:35  КОРЧМІТ Олексій Юрійович - радник Голови Держенергоефективності 

- правові засади ЕСКО-механізму, можливості для розпоряд. бюдж. коштів та бізнесу; 

- ЕСКО-інвестиції-2016, перші заощадження у бюджеті-2017/2018 і перспективи-2019; 

- нові ЕСКО-моделі: «поглиблене партнерство» та «ЕСКО-Енергоменджмент» 

11:35 – 11:45  ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОДА – Коломійцев Олександр Анатолійович – Директор ДП 

«Інвестиційно-інноваційний центр» 

- перші кроки у залученні ЕСКО-інвесторів 

11:45 – 12:00 Запитання/відповіді 

ПАНЕЛЬ №3 «ЕНЕРГОМЕНДЖМЕНТ В БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ» 

Реалії енергоефективності без капіталовкладень 

12:00 – 12:20  ПАЛАГУСИНЕЦЬ Роман Васильович – начальник Управління реформування сфери 

енергоефективності та енергозбереження Держенергоефективності  

- про Методичні рекомендації ДАЕЕ щодо впровадження енергоменеджменту 

- про переваги щоденного Енергомоніторингу  

- про вигоди від матеріального стимулювання енергоменеджмерів 

12:20-12:25  м. ПАВЛОГРАД – Штонда Тетяна Анатоліївна, начальник відділу з економічних питань  

- про заощадження громади від енергомоніторингу бюджетних установ 

12:25 – 12:35 Запитання/відповіді 

12:35 – 12:40 Закриття семінару 
 


