
Станом на 26.07.2019 
 

 
  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ   
регіонального семінару  

«Підвищення енергоефективності територіальних громад Харківщини» 
02 серпня 2019 року 

місце проведення м. Харків пл. Свободи, 5 (7 під’їзд, 4 поверх) конференц-зал Держпрому - TBC 
 

09:30 – 10:00 Реєстрація учасників та вітальна кава 
09:10 – 09:30 Протокольна зустріч (м. Харків, вул. Сумська, 64, 2-й поверх, каб. 62): 

 ДАНІЄЛЯН Вадим Романович – заступник голови Харківської ОДА 

 КОРЧМІТ Олексій Юрійович - радник Голови Держенергоефективності 

 ПАЛАГУСИНЕЦЬ Роман Васильович – начальник Управління реформування сфери 
енергоефективності та енергозбереження Держенергоефективності 

10:00 – 10:20 Відкриття семінару 

 ДАНІЄЛЯН Вадим Романович – заступник голови Харківської 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. 

10:30 – 10:45  ЛОЗІВСЬКА ОТГ – Крикун Валерій Вікторович – заступник міського голови 
- про економічний ефект синергії державної та місцевої підтримки в утепленні. 

10:45– 10:50 Запитання/відповіді 
ПАНЕЛЬ №2 «ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ В БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ» 

Механізм енергосервісу (ЕСКО): інвестиції в енергоефективність об’єктів соціальної сфери 
10:50 – 11:30  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» 

11:30-11:40  м. ПЕРВОМАЙСЬК – Орєхов Антон Володимирович, заступник міського голови 
- перші кроки у залученні ЕСКО-інвесторів 

11:40 – 11:55 Практика ЕСКО-інвесторів:  кореляція між очікуваною та фактичною економією енергоресурсів; 
заплановані інвестиції 2019 

- ЕСКО-компанії, що успішно реалізовують ЕСКО-контракти. 
11:55 – 12:05 Запитання/відповіді 

ПАНЕЛЬ №3 «ЕНЕРГОМЕНДЖМЕНТ В БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ» 
Реалії енергоефективності без капіталовкладень 

12:05 – 12:25  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 енергоменеджерів 

12:25-12:30  м. ПЕРВОМАЙСЬК – Орєхов Антон Володимирович, заступник міського голови 
- про заощадження громади від енергомоніторингу бюджетних установ 

12:30 – 12:40 Запитання/відповіді 
12:40 – 12:45 Закриття семінару 

 


