
 

 

 

 

Сприяння енергоефективності у промисловості в Україні та сусідніх країнах 

Семінар, організований ЮНІДО та ЄЕК ООН у партнерстві з Державним 
Агентством з Енергоефективності та Енергозбереження України 

Київ, Україна, 27-28 травня 2019 р. 

 

Передумови та обґрунтування 

Загальний виклик, який стоїть перед розробкою будь-якої політики та нормативно-правових 
документів, полягає в тому, щоб бути зрозумілим та прийнятний кінцевим користувачем. У випадку 
промислової політики з енергоефективності, кінцевим споживачем політики може бути, серед інших, 
велике або мале підприємство державної або приватної власності, енергоємного або не 
енергоємного сектору. Однак, політики повинні не тільки враховувати ці різні типи кінцевих 
споживачів, а й той факт, що загальне розуміння та економічна оцінка енергоефективності часто 
просто відсутнє в секторі промисловості. 

 

Всебічне залучення зацікавлених сторін є обов’язковим для розуміння бізнес-потреб кінцевих 
користувачів та міри впливу й пристосування промислової політики з енергоефективності до цих 
потреб; при цьому, водночас, така політика має бути спрямованою на досягнення національних цілей 
з енергоефективності. Процес розробки політики із залученням кінцевого користувача допомагають 
підвищити рівень довіри і впевненості, що є ключем до її загального поширення та прийняття. 
Нарешті, при розгляді переваг енергоефективності та аргументації щодо впровадження 
енергоефективних заходів, додатковою перевагою, яка повинна прийматись до уваги є вплив таких 
заходів на зменшення зміни клімату. Донесення можливої економічної вигоди та ефекту від 
енергоефективності кінцевому споживачу та політичній структурі, що максимізує ці вигоди, має 
посилити довіру промисловості до використання можливостей та впровадженню пропонованих 
енергоефективних заходів. 

 

Беручи до уваги стан розвитку промислової енергоефективності в Україні та сусідніх країнах, цей захід 
буде зосереджено на прогресивному співробітництві між енергоємними підприємствами (кінцевими 
споживачами політики) та розробниками політики. Метою заходу є демонстрація ефективного 
діалогу та обміну досвідом для формування головних цілей політики з промислової 
енергоефективності з врахуванням технічних та бізнес бар’єрів, а також проблеми довіри, з боку 
держави та кінцевого споживача. Важливо відзначити, що семінар буде зосереджуватись не тільки на 
викликах, які необхідно подолати, але й на обміні досвідом щодо перевірених рішень, механізмів та 
інструментів, які можуть бути адаптовані та використані відповідно до національних/регіональних 
потреб. 

 

 

Мета заходу 

На основі створення базису для відкритого діалогу та довіри, захід об’єднає законотворців та 
промисловість для прагматичного та обґрунтованого обговорення проблем, які стоять перед 



широкомасштабним впровадженням енергоефективності в промисловості, а також для визначення 
потенційних добровільних та / або обов'язкових механізмів й рішень, які можна більш застосувати на 
національному рівні. 

 

Очікувані результати заходу 

1. Покращення розуміння та узгодження основних викликів, з якими стикаються промислові 
компанії та законотворці, коли йдеться про впровадження енергоефективності 

2. Розбудова спроможності та покращення розуміння законотворцями та представниками 
промисловості щодо застосування найкращої політики та механізмів підтримки та поліпшення 
енергоефективності промисловості 

3. Визначення та узгодження схеми потенційних добровільних та / або обов'язкових механізмів 
й рішень, які будуть опрацьовані та втілені на національному рівні 

 

Цільова аудиторія 

- Національні, регіональні та міжнародні законотворці (розробники політики) 
- Енергоємні регіональні та національні підприємства 
- Національні та міжнародні організації 
- Експерти та практикуючі фахівці з енергозбереження в промисловості 

  



День 1 – Понеділок, 27 травня 

 
8:30 – 9:00 Реєстрація  

9:00 – 9:35 Вітання, вступне слово. Програма та мета 
заходу 

 

Марко Маттеіні, Департамент 
енергетики, UNIDO 
Олег Дзюбинський, UNECE 
Регіональний радник енергетичних 
питань 

Вітальні промови офіційних персон 
Модератор: Олег Дзюбинський, UNECE 
Регіональний радник енергетичних 
питань 

Геннадій Зубко - Віце-прем’єр-
міністр України - Міністр 
регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-
комунального господарства 
України 

 

Сергій Савчук, Голова 
Держенергоефективності 
 

Олександр Домбровський, Голова 
Комітету Верховної Ради України з 
питань паливно-енергетичного 
комплексу, ядерної політики та 
ядерної безпеки 

9:35 – 9:50 Місце для промислової 
енергоефективності, досвід ЮНІДО та 
робоча група ЄЕК ООН 

Марко Маттеіні, Департамент 
енергетики, UNIDO 

Ханнес МакНалті, співголова 
робочj] група UNECE 

Сесія 1 Вивчення проблем та можливостей, що стоять перед впровадженням 
енергоефективності в промисловості 

Модератори: Сергій Поровський, та Альона Невідома, Департамент 
енергетики, UNIDO  

9:50 – 11:00  
1. Як енергоефективність сприяє 
модернізації промисловості, у тому числі 
державної 
 
 
 
2. Чи може енергоефективність бути 
самоокупною у конкурентному 
приватному секторі? (10 хв) 
 
3. Звідки треба починати формувати 
політики енергоефективності? (10 хв) 
 
 
 
 
4. Впровадження промислової 
енергоефективності вперше – «за» та 
«проти» (10 хв) 
 
 
Відкрита дискусія (25 хв) 
 

 
Олександр Черних, директор 
департаменту промислової 
політики Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі 
України 
 
Юрий Бондарчук, ДТЕК ЕСКО  
Олександр Семененко, Торгова 
Електрична Компанія 
 
Закшилик Токаєв, начальник 
управління енергоефективності та 
енергозбереження Міністерства 
промисловості та інфраструктури 
Казахстану 
 
Сергій Савчук, Голова Державного 
Агентства з Енергоефективності 
та Енергозбереження України 
(Держенергоефективності) 
 



11:00 – 11:30 Перерва на каву 

Сесія 2 Обмін досвідом з можливими рішеннями та механізмами підтримки 
національного та регіонального впровадження енергоефективності в 
промисловості 
Модератор: Ерік Гудберг, консультант UNIDO 

11:30 – 13:00 1. Приклади впровадження системи 
енергменеджменту згідно ISO 50001 у 
чорній металургії (15 хв) 
 
2. Добровільні угоди як регулятивний 
інструмент для промислової 
енергоефективності (15 хв) 
 
 
 
 
3. Національні схеми зобов'язань з 
енергоефективності та регуляторні заходи 
(15 хв) 
 
4. Промислові мережі енергоефективності 
– досвід Ірландії 
 
 
Відкрита дискусія (30 хв) 
 

Катаріна Дімовськи, Макстіл, 
Республіка Північна Македонія 
 
 
Йетте Еллегаард, Даньске 
Енергетичне Агенство 
Тамара Буренко, заступник 
директора Департаменту 
стратегічного розвитку 
Держенергоефективності 
 
Едіт Байєр, Старший юрист, 
Проект регуляторної допомоги 
 
 
Іван Спруле, Менеджер великих 
бізнес-програм, Управління сталого 
розвитку енергетики Ірландії 
 

13:00 – 14:00 Обід 

13:30 – 14:00 Підготовка до сесії-обговорення 

Сесія-
обговорення 1 

Спільний діалог між політиками та представниками промисловості 
Фокус: виклики 
Модератор Групи 1 (Синхронний переклад) Ханнес МакНалті, 
Модератор Групи 2 Олег Дзюбинський та Альона Невідома 
Доповідачі Груп: вибрані Групою 

14:00 – 15:30 Зосередження на викликах, що стоять перед впровадженням енергоефективності. 
Дуже важливою під час цієї першої сесії буде окремий внесок зацікавлених сторін 
галузі. Досвід з повсякденною діловою реальністю, з якою стикаються компанії, і 
як вплив на проекти з енергоефективності є надзвичайно важливим для 
законотворців, щоб почути і зрозуміти. Дискусія буде зосереджена на проблемах, 
пов'язаних з оптимізацією існуючих активів, інвестиціями в нові технології та 
способами найкращого визначення можливостей та моніторингу ефективності 
реалізованих проектів. 
Зокрема, сесія буде спрямована на виявлення трьох основних викликів для 
компаній при розгляді питання про впровадження енергоефективності та 
врахування: 
o Оптимізація активів (заходи з низьковитратні / без витрат) 
o Інвестиції в технології 
o Моніторинг ефективності та звітність 
 

15:30 – 16:00 Перерва на каву 

16:00 – 17:00 Результати сесії 
 
Презентація результатів сесії Доповідачем кожної Групи 
 
Відкрите обговорення 
 

17:00 – 17:30 Завершення та підготовка до наступної сесії 



18:00 – 20:00 Вечеря. Прийом (за запрошеннями) 

 

  



 

День 2 – вівторок, 28 травня 

Сесія-
обговорення 2 

Регуляторні рішення 
Модератор Групи 1 (Синхронний переклад) Ханнес МакНалті, 
Модератор Групи 2 Олег Дзюбинський та Альона Невідома 
Доповідачі Груп: вибрані Групою  

9:00 – 11:00 Орієнтація на життєздатні рішення на основі регуляторної політики, які можуть 
допомогти подолати такі типові виклики, які були визначені під час першої сесії. 
Оскільки складно розробити конкретні рекомендації щодо регуляторної політики 
протягом короткого часу, метою цієї сесії буде розгляд різних переваг як 
добровільних, так і обов'язкових механізмів, а також того, як вони можуть 
найкраще відповідати на виклики. Важливим під час цієї сесії буде досвід інших 
країн, які вже мають таку політику, а також думки зацікавлених сторін про те, як 
така політика може вплинути на їхній бізнес позитивно та / або негативно. 
Зокрема, сесія має на меті забезпечити: 

- 3 найпотужніших політичних рішення, які можуть підготувати міцну основу для 
довгострокового підходу, орієнтованого на впровадження ЕЕ, враховуючи як 
добровільні, так і обов'язкові механізми 

- Основні пропозиції щодо можливих елементів з різних точок зору політиків та 
галузей 

- Основні пропозиції щодо того, як ці рішення можуть досягти впливу на великі, 
середні та малі компанії, застосовуючи їх окремо або спільно один з одним 

11:00 – 11:30 Перерва на каву 

11:30 – 12:40 Результати сесії  
 
Презентація результатів сесії Доповідачем кожної Групи 
 
Відкрите обговорення 

12:40 – 13:00 Наступні кроки та завершення 

13:00 – 14:00 Обід 

 

 


