
                                                            

 

 

ЗАКАРПАТСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ФОРУМ  

«ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ГРОМАДА – ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ» 
 

ПРОГРАМА 
29 жовтня 2021 року, п’ятниця, 11:00 - 13:30,  

Ужгородський національний університет, конференц-зал ректорату, пл. Народна, 3, м. Ужгород 

 

10:30 -11:00 Реєстрація учасників та вітальна кава 

ВІДКРИТТЯ ФОРУМУ 

11:00 -11:30 ● Микола ТИЩЕНКО – народний депутат України, голова Міжфракційного 

депутатського об'єднання «Енергоефективна Україна»  

● Валерій БЕЗУС – голова Державного агентства з енергоефективності та 

енергозбереження України  

● Олексій ПЕТРОВ – голова Закарпатської обласної ради 

● Анатолій ПОЛОСКОВ – голова Закарпатської обласної державної 

адміністрації 

● Богдан АНДРІЇВ – Ужгородський міський голова 

● проф. Володимир СМОЛАНКА -  ректор Ужгородського національного 

університету  

11:30 -11:35 Підписання Меморандуму про співпрацю між Державним агентством 

енергоефективності та енергозбереження України і Закарпатською обласною 

радою з метою підвищення енергоефективності громад Закарпатської області 

● Валерій БЕЗУС – голова Державного агентства з енергоефективності та 

енергозбереження України  

● Олексій ПЕТРОВ – голова Закарпатської обласної ради 

Презентація пілотного проєкту з визначення оптимальної системи 

теплопостачання на прикладі бюджетних установ Закарпатської області 

Модератор тематичних сесій: Володимир ФЕСЬКОВ - директор Агентства регіонального 

розвитку та транскордонного співробітництва «Закарпаття» Закарпатської обласної ради   

Тематична сесія 1 

«ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ В ЖИТЛОВІЙ, КОМУНАЛЬНІЙ ТА БЮДЖЕТНІЙ СФЕРАХ» 

11:35 -12:35 

 

 

● Валерій БЕЗУС – голова Державного агентства з енергоефективності та 

енергозбереження України  

«Державна політика енергоефективності. Нове бачення, програма та інструменти» 

● Іван ПЕРЕГІНЕЦЬ - директор Науково-технічного центру Академії 

будівництва України, ініціатор та співвласник Міжнародного Альянсу 

Активного Будинку «Optima House»  

 

● Віктор БІЛЬКО – директор Департаменту регулювання у сфері 

енергоефективності, промисловості та мереж Держенергоефективності 

«Сертифікація енергетичної ефективності будівель бюджетних установ. 



 
 

Енергоменеджмент в бюджетній сфері». 

● Святослав ПАВЛЮК – виконавчий директор Асоціації «Енергоефективні 

міста України» 

«Дослідження стану енергоменеджменту у містах України. Висновки» 

● проф. Володимир КОЗИРСЬКИЙ - д.т.н., заслужений діяч науки і техніки 

України 

«Реновація розбірних контактних систем в електротехнічних засобах на основі 

функціональних інтерметалідів - важливий фактор зниження витрат електроенергії» 

● проф. Володимир СМОЛАНКА - ректор Ужгородського національного 

університету  

«Сучасні енергетичні рішення Ужгородського національного університету як 

складова його сталого розвитку» 

● Андрій БЕРЕСТЯН - генеральний директор компанії «Danfoss» 

«Три кроки до підвищення енергоефективності громадських та адміністративних 

будівель» 

● Володимир СМОЛІЙ - експерт з розбудови місцевих політик сталого 

енергетичного розвитку енергосервісної компанії «Adamson»  

«Інструменти впровадження  місцевої політики сталого енергетичного розвитку в 

територіальних громадах: від енергоменеджменту до конкретних проєктів» 

Обговорення. Запитання / відповіді. 

Тематична сесія 2 

 «ЗЕЛЕНЕ ФІНАНСУВАННЯ» 

12:35 -13:00 

 

● Валерій БЕЗУС – голова Державного агентства з енергоефективності та 

енергозбереження України  

«Джерела фінансування проєктів з енергоефективності та «зеленої» енергетики. 

Зелені облігації» 

● Михайло ЛАБА – народний депутат України, член Комітету Верховної 

Ради України з питань бюджету 

● Олександр АНТОНЮК - експерт з енергетики країн Східного партнерства 

Європейського інвестиційного банку 

“Зелене фінансування ЄІБ в Україні” 

● Віктор ХОМЕНКО - технічний керівник проектів будівництва 

енергетичних кооперативів, технічний директор СТ «Сонячне місто» 

«Кліматичні Інноваційні Ваучери: грантові можливості для МСБ» 

● Степан НІМЧУК - начальник філії Закарпатського обласного управління 

АТ «Ощадбанк» 

«Банківські програми кредитування АТ «Ощадбанк» для органів місцевого 

самоврядування та ОСББ» 

● Андрій КОЛЯСКО - директор Закарпатської обласної дирекції АБ 

«УКРГАЗБАНК» 



 
 

«Банківські програми кредитування у сфері енергоефективності» 

Обговорення. Запитання / відповіді.  

Тематична сесія 3 

«ЕНЕРГІЯ З ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ. АЛЬТЕРНАТИВНІ ВИДИ ПАЛИВА» 

13:00 -13:25 

 

● Ігор СІНАЄВ - розробник технології рекультивації полігонів, директор 

підприємства «Альтек» 

“Старі полігони твердих побутових відходів як сировинна база для енергетичних 

комплексів” 

 

● Ігор ГАЛИЦЬКИЙ -  заступник Голови ТК-198 «Альтернативні 

відновлювальні палива та біопалива» 

 «Енергетична утилізація відходів – рішення енергетичних та екологічних проблем 

громад. Законодавче підґрунтя для запуску проєктів» 

 Олександр СУСЛОВ – заступник голови з питань екоенергетики ГО 

«Струм», генеральний директор ТОВ «НВП Вольтен» 

 

● Андрій РУСИН - головний лікар КНП «Закарпатський протипухлинний 

центр» Закарпатської обласної ради 

«Досвід використання альтернативних видів палива та енергозберігаючих 

технологій для теплопостачання на прикладі комунальних підприємств 

Закарпатської обласної ради «Закарпатський протипухлинний центр» та  «Центр 

легеневих хвороб» 

 Олена ЦІВА - директор ТОВ «Ліка Комфорт» 

«Відновлювана енергетика як спосіб підвищення рівня енергоефективності та 

заощадження коштів. Успішні приклади реалізації проектів» 

Обговорення. Запитання / відповіді. 

13:25-13:30 Підбиття підсумків форуму 

13:30 Закриття форуму 

 

 

 


