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10:00 – 10:30 Відкриття семінару 
• ГУРА Костянтин Юрійович – Т.в.о. Голови Держенергоефективності 
• Марсель РЬОТІГ – Директор Представництва Фонду ім. Ф.Еберта в Україні 
• Представник ГО «Асоціація ОТГ» (tbc) 
• КОРЧМІТ Олексій Юрійович – голова правління ГО «Українська асоціація 

енергосервісних компаній» 
МОДЕРАТОР 4-х ПАНЕЛЕЙ - КОРЧМІТ О.Ю. 

ПАНЕЛЬ №1 «ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ В ЖИТЛОВІЙ СФЕРІ» 
Урядова програма “теплих” кредитів: результати, досягнення і перспективи 

10:30 – 10:45 ГОРОВИХ Ігор Анатолійович - Заступник директора Департаменту стратегічного розвитку 
Держенергоефективності 

- про досягнення програми протягом 2014 – 2020 рр. 
- про зміни у програмі на 2021 рік 
- про перспективи програми теплих кредитів у майбутньому 

10:45 – 10:55 КОДОЛА Олександр Михайлович - голова Ніжинської міської ОТГ 
Реалізація програми співфінансування “теплих” кредитів громади: виклики і успіхи 

10:55 – 11:05 Запитання/відповіді 
ПАНЕЛЬ №2 «ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ В БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ» 

Механізм енергосервісу (ЕСКО): Як громади можуть залучити інвестиції в енергоефективність об’єктів? 
11:05 – 11:30 КОРЧМІТ Олексій Юрійович - голова правління ГО «УАЕСКО» про: 

- правові засади ЕСКО-механізму, можливості для розпорядників бюдж. коштів та бізнесу; 
- ЕСКО-інвестиції та заощадження для бюджетів-2019/2020 і перспективи-2021; 
- ЕСКО-моделі «поглиблене партнерство» та «ЕСКО-Енергоменеджмент» 

11:30– 11:50 Практика ЕСКО-інвесторів:  кореляція між очікуваною та фактичною економією 
енергоресурсів; заплановані інвестиції 2021 
- ЕСКО-компанії, що успішно реалізовують і планують укладати ЕСКО-контракти: 
 ТОВ «Київ ЕСКО» (один із перших ЕСКО-інвесторів України) 
 ТОВ «ЄВРО ЕСКО» (досвід доопалення приміщень, найвища економія в насосній 

станції Держводагентства) 
 YASNO Efficiency (перші контракти у м. Київ, досвід енергосервісу у промисловості) 
 ТОВ «Кліар енерджі» (потенційний ЕСКО-інвестор в об’єкти теплоенергетики) 

11:50– 12:00 Запитання/відповіді 
ПАНЕЛЬ №3 «ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ В БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ» 

Енергоефективність без капіталовкладень: реалії сьогодення чи недосяжне майбутнє? 
12:00 – 12:15 МАХМУРОВ-ДИШЛЮК Андрій Араїкович - начальник відділу енергетичного аудиту та 

енергоменеджменту Департаменту регулювання у сфері енергоефективності, 
промисловості та мереж Держенергоефективності  

- про Методичні рекомендації ДАЕЕ щодо впровадження енергоменеджменту 
- про вигоди від матеріального стимулювання енергоменеджерів 
- про розподіл та використання коштів, заощаджених від енергоменеджменту для 
реінвестиції в енергоефективність бюджетних установ 

12:15 – 12:25 САВИЧ Юрій Ульянович – енергоменеджер Баранівської ОТГ (Житомирська обл.)  
- про заощадження Баранівської ОТГ від енергомоніторингу бюджетних установ 

12:25 – 12:35 Запитання/відповіді 
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ПАНЕЛЬ №4 «СЕРТИФІКАЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНИХ 
УСТАНОВ ОТГ» 

Правові засади забезпечення сертифікації ЕЕ будівель бюджетних установ ОМС 
12:35 – 12:45 ПУТІНЦЕВ Владислав Олександрович – головний спеціаліст відділу сертифікації 

Департаменту регулювання у сфері енергоефективності, промисловості та мереж 
Держенергоефективності 
- про положення Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» щодо 
обов’язкової сертифікації ЕЕ будівель бюджетних установ 
- про базу даних енергоаудиторів та енергетичних сертифікатів  

12:45 – 12:55 Запитання/відповіді 
12:55 – 13:00 Закриття семінару 

 


