Станом на 11.04.2019

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ,
БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОКОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

V Форум енергоефективного партнерства ’19
Територіальні громади, держава, бізнес:
Прозорі інвестиційні моделі
м. Київ

12 квітня 2019 року – (п’ятниця)

Конгресно-виставковий центр «Парковий»

Організатор:
ДЕРЖЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
Співорганізатори:
1. Фонд ім. Фрідріха Еберта в Україні
2. Проект GIZ «Реформа в сфері
енергоефективності України»
3. Проект GIZ «Енергоефективність у
громадах ІІ»
4. Проект GIZ «Партнерство з модернізації:
енергоефективність у лікарнях»

5. Проект GIZ «Консультування підприємств щодо
енергоефективності»
6. Проект ПРООН «Усунення перепон для
залучення
інвестицій
у
підвищення
енергоефективності громадських будівель у малих
і середніх містах України на основі моделі ЕСКО»
7. Проект UNIDO UKR ІЕЕ «Впровадження стандарту
систем енергоменеджменту в промисловості
України»
8. Центр ресурсоефективного та чистого
виробництва (в системі UNIDO)
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Програма
09:00-10:00
10:00

Реєстрація учасників та вітальна кава
Відкриття Форуму

ПОЛІТИЧНА ЧАСТИНА
Модератор: САВЧУК Сергій Дмитрович, Голова Держенергоефективності
Вітальні слова

10:00-10:40
(40 хв)

10.40 – 11.10

 Геннадій ЗУБКО - Віце-прем’єр-міністр України – Міністр регіонального
розвитку, будівництва та ЖКГ України
 Йоханес БАУР - Перший радник, керівник відділу Програм зовнішньої
допомоги «Енергетика. Навколишнє середовище. Транспорт» Представництва
ЄС в Україні
 Віктор ГАЛАСЮК - Голова Комітету ВРУ з питань промислової політики та
підприємництва*
 Олексій РЯБЧИН - Голова підкомітету з питань енергозбереження та
енергоефективності Комітету ВРУ з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної
безпеки
 Ірина ОВЧАРЕНКО - Голова Держводагентства
 Іма ХРЕНОВА-ШИМКІНА - заступник керівника проекту GIZ «Реформа в сфері
енергоефективності в Україні»
 Паата ДЖАНЕЛІДЗЕ - міжнародний консультант та радник з питань екології та
сталого розвитку ПРООН в Україні
Брифінг №1 – Конференц-кімната (3 поверх)
- Геннадій ЗУБКО - Віце-прем’єр-міністр України – Міністр регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ України

Державна політика у сфері енергоефективності
Модератор (панелей №1,2,3): Олексій Корчміт, Радник Голови Держенергоефективності
Сергій САВЧУК - Голова Держенергоефективності про:
10:45-11:00
(15 хв)

11:00 – 11:30

-

енергоефективність в житловій сфері (Теплі кредити + місцеві програми)

-

енергоефективність в бюджетній сфері (ЕСКО + Енергоменеджмент)

- енергоефективність в промисловості
- енергетичну утилізацію сміття
Брифінг №2 – Конференц-кімната (3 поверх)
- Сергій САВЧУК - Голова Держенергоефективності

СЕКЦІЯ №1: Енергоефективність у громадах
ПАНЕЛЬ №1 «Енергоменеджмент – старт енергоефективності в громадах»

11:00-12:00
(1 год)

Житомирська ОТГ – Сергій Сухомлин, міський голова
- комплексні підходи до міського енергоменеджменту
- положення щодо стимулювання заходів з енергозбереження
м.Сєвєродонецьк - Ольга Вітченко, начальник відділу інвестиційної політики
- заощадження громади від щоденного енергомоніторингу бюджетних установ
- про залучення ЕСКО-інвестицій
Баранівська ОТГ – Анатолій Душко, міський голова
- енергоменеджмент як запорука залучення інвестицій та грантових коштів
м.Чортків - Володимир Шматько, міський голова
- ефективність фінстимулювання осіб задіяних в системах Енергоменеджменту
Проект GIZ «Енергоефективність у громадах ІІ» - Володимир Перегудов
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- про підтримку міст та ОТГ в побудові енергоменеджменту
- про представлення ел. платформи «МІСТО-ЕМ»
Проект GIZ «Партнерство з модернізації: ЕЕ у лікарнях» - Василина Горбань
- підтримку міст-партнерів у побудові енергоменеджменту в лікарнях

12:00 – 12:10
12:00-12:30
(30 хв)

Фонд ім. Фрідріха Еберта в Україні – Марія Коваль
- про підтримку ОТГ у сфері енергоефективності
Спільне фото Голови Держенергоефективності та
партнерство)
Кава-брейк «1»

ОТГ

(Меморандуми

про

ПАНЕЛЬ №2: «Від класичного до поглибленого ЕСКО-партнерства – нові моделі
технологій та співфінансування»

12:30-13:30
(1 год)

Проект ПРООН «Усунення перепон для залучення інвестицій у підвищення ЕЕ
громадських будівель у містах України на основі моделі ЕСКО» - Сергій Варга
- синергія від «поглибленого ЕСКО-партнерства»: вигоди влади, перспективи
інвесторів, участь Проекту
- перспективи комунальних ЕСКО в Україні
АТ "Комерційний Індустріальний Банк" - Тетяна Путінцева, Голова правління
- факторинг як дієвий механізм кредитування ЕСКО-проектів без заставного майна
м.Київ – Дмитро Науменко, Директор Департаменту ЖКІ КМДА
- чому половина ЕСКО-контрактів в столиці: географія чи професіоналізм влади ? та як
від ЕСКО може бути тепліше: нові технології
Савранський район – Олександр Хапатнюковський, Голова Савранської РР
- 73% економії залишається в бюджеті: де вигоди інвестора від поглибленого
партнерства ?
м.Ніжин - Анатолій Лінник, міський голова
- інвестор наважився на утеплення: ризики для бізнесу, вигоди для бюджету
Бородянська ОТГ – Олександр Сахарук, Голова ОТГ
- ефект трьох джерел: бюджет, бізнес, ПРООН. Очікування влади та ризики бізнесу.
м.Одеса – Тетюхін Сергій Миколайович, директор Департаменту економ. розвитку
- подих у спину столиці: причини ЕСКО-стрибка південної пальміри
- місто-лідер за поглибленим партнерством: як депутати зажадали синергії від
бюджетних інвестицій
м.Дрогобич - Тарас Кучма, міський голова
- чому Смарт-місто країни претендує на "ЕСКО-столицю" західної України
м.Славутич – Шинкаренко Михайло, заступник міського голови
- місто успішних енергоефективних історій: як партнерство з бізнесом та ЕСКО стало
візитівкою місцевої влади

СЕКЦІЯ №2: ЕСКО та Енергоменеджмент на Державних об’єктах: перші успіхи
ПАНЕЛЬ №1: Енергосервіс в Державних об’єктах
Обмін MoU з ЦОВВ щодо ЕСКО та Енергоменеджменту

13:30-14:00
(30 хв)

Держводагентство – Ірина Овчаренко, Голова
- очікування від перших ЕСКО-договорів на насосних станціях
- ЕСКО плани на 2019 рік (тендери 30 нових станцій)
Міносвіти – Матюшенко Юрій Валерійович, т.в.о. начальника управління з питань
державного майна та підприємств:
- ЕСКО в Університетах – перші успіхи та перспективи 2019
- очікування від перших 5 ЕСКО-договорів у КПІ та Університеті харч. технологій
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КПІ – Олена Шевченко, Енергоменеджер
- очікування від 4 ЕСКО-проектів у гуртожитках КПІ
Держстат – Ігор Вернер, Голова
- перші ЕСКО в адмінбудівлі (Держстату) та територіальних підрозділах
МВС – заступник директора Департаменту державного майна, Фархад Фархадов:
- перші пілотні ЕСКО-проекти в будівлях МВС

ПАНЕЛЬ №2: «Енергоменеджмент в ЦОВВ». Перші пілоти
Модератор: Павло Ладецький, Держенергоефективності
Проект GIZ «Реформа в сфері енергоефективності України» - Дмитро Марусич,
консультант проекту про:
- провідну роль ЦОВВ в підвищенні їх ЕЕ згідно європейських директив
- підтримку проекту у імплементації статті 5 (27 Директиви)
- переваги (ЕСКО та Енергоменеджменту) в ЦОВВ
проведення тренінгів з Е-менеджменту для ЦОВВ
- про особливості побудови системи енергомоніторингу в ЦОВВ
14:00-14:30
про результати проведення бенчмаркінгу в пілотних будівлях ЦОВВ
(30 хв)
Держенергоефективності – Павло Ладецький:
- енергоменеджмент в ЦОВВ: політика, бачення, інструменти
- перший крок «Інвентаризація будівель ЦОВВ»
Асоціації енергоаудиторів - Вадим Литвин, директор Центру енергоефективності про:
- типову структуру ЦОВВ у побудові системи енергоменеджменту
Олена Басурова, начальник юридичного відділу Департаменту ЖКІ КМДА:
- типові положення та посадові інструкції енергоменеджерів ЦОВВ
14:30-15:30

Фуршет

СЕКЦІЯ №3: Енергоефективність в промисловості
Секція проходить паралельно з 10:50 до 12:00 в меншому залі на 3 поверсі
Модератор: Тамара Буренко, заступник директора Департаменту стратегічного розвитку Держенергоефективності

Панель 1 Енергоефективність та виконання міжнародних угод

10:50-11:25
(35 хв)

Олександр Черних, директор департаменту промислового розвитку Мінекономіки:
- Енергомодернізація промисловості – запорука сталого економічного розвитку
країни.
Світлана Гринчук директор Департаменту з питань зміни клімату та збереження
озонового шару Мінприроди:
- Директиви ЄС та вимоги щодо скорочення викидів парникових газів у
промисловості. МЗВ та СТВ.
Мінфін про:
- Наявні можливості та перспективи державної підтримки ЕЕ у промисловості.
Євген Іншеков, координатор з навчання і стандартизації Проекту UNIDO
«Впровадження стандарту систем енергоменеджменту в промисловості України»:
- Останні зміни у стандарті ISO 50001 та їх наслідки для підприємств. Як
правильно вимірювати енергоефективність на підприємствах? Нормалізовані
показники досягнутої економії.
Світлана Чеботарьова, радник Проекту GIZ «Консультування підприємств щодо
енергоефективності»:
- Переваги об’єднання підприємств у енергоефективні мережі. Німецький
досвід, українські реалії
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Андрій Ворфоломеєв, Центр ресурсоефективного та чистого виробництва:
- Про запити підприємств на модернізацію для скорочення споживання палива
і матеріалів
Артем Саф'янц технічний консультант Проекту GIZ «Консультування підприємств щодо
енергоефективності»:
Попередні результати проведених проектом енергоаудитів. Додаткова інформація
для керівництва підприємств.

Панель 2 Можливі джерела фінансування енергоефективних проектів

11:25-12:00
(35 хв)

Юрій Бондарчук, керівник департаменту з інвестицій та фінансів ДТЕК ЕСКО:
- Які можливості відкриває застосування механізму ЕСКО для підприємств.
Сергій Поровський, експерт з фінансування та політики енергоефективності Проекту
UNIDO «Впровадження стандарту систем енергоменеджменту в промисловості
України»:
- Запуск Фонду Гарантування Позик - механізму фінансування проектів з
енергоефективності
Микола Волков, керівник з питань розвитку корпоративних проектів та партнерства
Райффайзен банк Аваль:
- Досвід банку з фінансування підприємств у різних сферах діяльності
Укргазбанк про:
- досвід банку у фінансуванні зелених проектів

