
 

 

  
 

«Енергоефективність у малих містах. Виклики та рішення» 
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2-3 листопада 2017 

President Hotel (м. Київ, вул. Госпітальна 12)  

Українська/Російська/Англійська (синхронний переклад) 

Проект «Енергоефективність у громадах II», який впроваджується компанією 
«Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» за дорученням 
Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини 
(BMZ) та Асоціація малих міст України 
 
 
 

Програма 
День 1. Листопад 02, 2017 

 

09.30 Реєстрація. Ранкова кава 
10.00 Вітання.  

Модератор – Володимир Перегудов, старший координатор проекту 
«Енергоефективність у громадах II» 
 

 Едуард Кругляк, заступник міністра Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України 

 Роберт Кюнне, директор проекту «Енергоефективність у громадах II»  

 Павло Козирєв, голова Асоціації малих міст України 

 Андрій Кирчів, виконавчий директор Асоціації «Енергоефективні міста України» 
 

10.30 Сесія 1. Офіційний запуск проекту “Енергоефективність у громадах II” 
Модератор – Володимир Перегудов, старший координатор проекту 
«Енергоефективність у громадах II» 
 

1. «Основні задачі проекту. Інструменти та можливості». 
Володимир Перегудов, старший координатор проекту «Енергоефективність у громадах II» 
Клаус Хоппе, консультант проекту «Енергоефективність у громадах II» 
 

2. «Досвід проекту «Енергоефективність у громадах». 
Іма Хренова-Шимкіна, заступник директора проекту «Енергоефективність у громадах» 
 

3. «Можливості обміну досвідом між усіма містами України. Мережева платформа». 
Тетяна Пилипчук, фахівець з управління знаннями та моніторингу проекту «Енергоефективність у 
громадах ІІ» 
 

4. Церемонія підписання. 
Роберт Кюнне, директор проекту «Енергоефективність у громадах II» 
Представники 20 міст-партнерів 
 

11.30 Кава-брейк 
 

  



 

 

  
 

 
11.50 

 
Сесія 2. Енергосервіс у бюджетній сфері: правові засади, перешкоди та можливості.  
залучення коштів для термомодернізації бюджетних об’єктів.  
Модератор – Олексій Корчміт, радник голови Держенергоефективності 

 
1. «Енергосервіс у бюджетній сфері України». 

Олексій Корчміт, радник голови Держенергоефективності 
 

2. «Фінансування енергоефективних проектів в Україні». 
Юлія Шевчук, головний інвестиційний радник Північної Екологічної Фінансової Корпорації (NEFCO)  
в Україні 
 

3. «Можливості прямого кредитування муніципалітетів України для енергомодернізації 
бюджетних установ». 

Зоя Гопцій, радник з правових питань проекту IFC «Енергоефективність в житловому секторі»  
 

4. «Комунікаційна платформа для залучення інвестицій в проекти – UAMAP». 
Юлія Усенко, голова Всеукраїнської агенції інвестицій та сталого розвитку 
 

5. «Законодавчі ініціативи у сфері енергоефективності будівель: напрацювання, 
перспективи впровадження». 

Олена Бобунова, провідний спеціаліст Державного науково-дослідного інституту будівельних 
конструкцій, виконавчий директор Української ради з зеленого будівництва 
 

13.30 Обід 
 

14.30 Сесія 3. Практичні приклади використання еско-контрактів у бюджетних установах та 
інфраструктурі міста  
Модератор – Валентина Полтавець, виконавчий директор Асоціації малих міст України 
 

1. «Економічна привабливість співпраці місцевої влади з еско-компаніями». 
Юрій Фомічев, міський голова міста Славутич 

 
2. «Еско практика: враження інвестора, досягнення і плани на 2018 рік». 

Євген Харьківський, ТОВ «КиївЕско»  
 

3. «Реалізовані проекти у бюджетній сфері. Приклади та перспективи співпраці бізнесу 
і органів місцевої влади». 

Сергій Свистюк, менеджер проектів ДТЕК ЕСКО 
 

4. «Досвід впровадження першого ЕСКО-договору в Одеській області: 
енергоаудит, верифікація економії; тонкощі бюджетних процедур 
повернення інвестицій; енергоменеджмент, як запорука прибутковості 
енергосервісу». 

Вадим Уліда, ТОВ «Укренергоаудит» 
 

  
15.30 Кава-брейк 

 
16.00  
 
 

Сесія 4. Практична панель: можливості будівельної галузі для вирішення питань зменшення 
енергоспоживання бюджетних установ 
Модератор – Андрій Андрикевич, голова ради засновників ТОВ «Енергія Води» 
 

1. «Оптимізація системи теплопостачання – важливий крок до економії ресурсів».  
Андрій Андрикевич, голова ради засновників в ТОВ «Компанія «Енергія Води» 

 



 

 

  
 

2. «Практичні рекомендації для створення комфортного середовища в дитячих садках 
та школах. Системи обігріву та безпеки». 

Андрій Вербіцкий, виконавчий директор компанії «Розумний Дім», ТМ «Nexans» 
 

3. «Важливі показники та методи відбору якісних віконних систем, які впливають на 
енергоефективність будівель». 

Олександр Степаненко, генеральний директор компанії «Solwin» 
 

4. «Поліпшення енергетичної ефективності будівель». 
Олег Політов, комерційний директор компанії «GREEN PARTS» 
 

17.30 Вечеря 
 
 

День 2. Листопад 03, 2017 
 

09.30 Реєстрація. Ранкова кава 
10.00 Сесія 1. Дорожня карта. Основи енергетичного менеджменту 

 
1. «Дорожня карта проекту. Операційний план на 2017-2018 рр. Очікувані результати». 

Володимир Перегудов, старший координатор проекту «Енергоефективність у громадах II»  
 

2. «Чому важлива енергоефективність? Три рівні енергетичного менеджменту. 
Енергомоніторинг – ключові інструменти». 

Фелікс Гайєр, консультант проекту «Енергоефективність у громадах II», керівник напрямку 
«Енергоменеджмент» компанії eza! GmbH (Німеччина) 
 
Олександр Шумельда, консультант проекту «Енергоефективність у громадах II», директор Агенції 
сталого енергетичного розвитку  
 

12.00 Кава-брейк 
 

12.15 Сесія 2. Інструменти співпраці
 

1. «Енергетичний нетворкінг. Роль міст менторів у проекті». 
Фелікс Гайєр, консультант проекту «Енергоефективність у громадах II», керівник напрямку 
«Енергоменеджмент» компанії eza! GmbH (Німеччина) 
 
Володимир Перегудов, старший координатор проекту «Енергоефективність у громадах II» 
 

2. «Найкращі результати енергоменеджменту та проектів з енергоефективності». 
Представники міст-партнерів проекту «Енергоефективність у громадах» 
 

13.30 Обід 
 

14.30 Сесія 3. Успішні міста = успішні проекти 
Модератор – Олександр Шумельда 
 

1. Світове кафе: «Групова робота для визначення основних потреб». 
2. Обговорення основних ризиків проекту. 
3. Висновки. 

 
16.30 Закінчення заходу 

 


