
 

 

 

Щорічна конференція   

 

Енергоефективність на підприємствах :  

можливості та рішення  

 

Дата: 

Місце: 

 

 

 

 

27 листопада, 2019 

Готель «Radisson Blu», м. Київ, вул. Ярославів Вал, 22 

Програма заходу 
 

 
09.00 

 
Реєстрація. Вітальна кава 
 

 
09.30 

 
Урочисте відкриття 
 

 Енергоефективність промислових підприємств: завдання для влади та бізнесу  

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 

 

 Змін у новому порядку денному уряду для підвищення енергоефективності 

промислових підприємств 

Олексій Рябчин, Заступник Міністра енергетики та захисту довкілля України 

 

 Яких стимулів до енергоефективності від держави чекати українській промисловості: 

виклики та перспективи  

Сергій Савчук,  Голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження 

України 

 

 Кращі практики з підвищення енергоефективності на промислових підприємствах. 

Ключові аспекти, які повинен знати кожен підприємець.  

Рікардо Кюльхайм, Директор проєкту «Консультування підприємств щодо 

енергоефективності», GIZ 

 

 
10.00 

 
Прес-брифінг 

 
10.00 

Як підприємствам досягти високих стандартів енергоефективності? Найкращі механізми 
стимулювання  
  
Модератор – Валентина Гуч-Дінісенко – експерт з енергоефективності Офісу підтримки 
реформ при Мінрегіоні  

 
 

 

 Рейтинг стимулів та бар’єрів на шляху підвищення енергоефективності: думка 

промислових підприємств 

Наталія Усенко, Радник проєкту «Консультування підприємств щодо 

енергоефективності», GIZ 

 

 Панельна дискусія «Механізми стимулювання: найбільш дієві моделі»  



 

 

 
Шукаємо відповіді на запитання: 

 
- Чому підприємства в Україні досі не стали енергоефективними? 

- Чи знають власники підприємств, як скоротити затрати підприємства, 

використовуючи кращі практики енергоефективності?  

 
o Олексій Дорогань - Виконавчий директор Офісу ефективного регулювання 
o Олена Байда - Мінекоенергії 
o Владислав Антипов – Генеральний директор ЦЕРН – Центру екології та 

розвитку нових технологій 
o Віталій Шаповаленко – Провідний експерт IC Consulenten 
o Юлія Рибак – Координатор Датсько-української урядової співпраці у сфері 

реформ енергоефективності, Датсько-український енергетичний центр 
o Бруно Вільгельм - Директор регіонального офісу GIZ у Баварії. 

 

 Питання та пропозиції  

 
10:45  

 
Кава-брейк 

 
11:00 

Енергетичний аудит як перший крок до реалізації енергоефективних проектів у 
промисловості 
 
Moдератор – Наталія Усенко, Радник проєкту «Консультування підприємств щодо 
енергоефективності», GIZ 

  
•      Енергоаудити промислових підприємств: від ініціативи до впровадження 

Oлександр Черних, директор Департаменту промислової політики Міністерства економіки, 

торгівлі та сільського господарства України  

 

 Результати пілотних енергоаудитів. Висновки та рекомендації  

Aнатолій Чернявський, консультант проєкту «Консультування підприємств щодо 

енергоефективності», GIZ 

 

 Панельна дискусія «Як оптимізувати витрати підприємства завдяки енергетичному 

аудиту»  

Шукаємо відповіді на запитання: 

- Наскільки корисно проводити енергоаудит для промислових підприємств? 

- Які заходи з енергоефективності були впроваджені за рекомендаціями енергоаудиторів? 

- Як знайти фінансування завдяки звіту з проведення енергоаудиту?  

 

o Василь Цюник – Технічний директор ТОВ «Київський БКК» 

o Сергій Свистюк – Проектний менеджер Yasno Energy Efficiency 

o Штефан Ландауер – Радник проєкту «Консультування підприємств щодо 

енергоефективності», GIZ 

o Валерій Пашковський – Заступник генерального директора з інженерно-

технічних питань ДП «Старокостянтинівський молочний завод» 

o Роман Скіба – менеджер по забезпеченню енергоефективності ТОВ «Корум 
Дружківський машинобудівний завод» 

 

 Питання та пропозиції  

 

 Система моніторингу енергії на підприємствах 

Нільс Гайнріх – Провідний експерт з енергомоніторингу, Envidatec GmbH 



 

 

 
 
12.30 

 
Обід 
 

 
13:30 

Від енергоаудитів до впровадження проектів: навчальні мережі енергоефективності як 
інноваційний інструмент промислового розвитку 
 
Модератор – Світлана Чеботарьова, Радник проєкту «Консультування підприємств щодо 
енергоефективності», GIZ 

  

 Навчальні мережі енергоефективності (LEEN) в українських реаліях: хто готовий 

долучатися до проєкту та як подолати перепони  

Дірк Кьовенер, Генеральний директор LEEN GmbH 

 

 Панельна дискусія «Досвід впровадження LEEN в Україні» 

Шукаємо відповіді на запитання: 

 Чому підприємствам варто об’єднуватись у навчальні мережі енергоефективності? 

 Як ТПП та Асоціації можуть використовувати цей інструмент? 

 Чому державі варто надавати підтримку мережам? 

 

o Компанія-учасниця Львівської LEEN  

o Володимир Коруд - Віцепрезидент Львівської ТПП 

o Олексій Пучков – Директор Українсько-Іспанського ТОВ «Урожай»  

o Олена Жукова - Виконавчий директор Всеукраїнської асоціації пекарів  

o Дірк Кьовенер - Генеральний директор LEEN GmbH 

o Тамара Буренко - Заступник директора Департаменту Держенергоефективності  

 

 

 Презентація курсу EUREM (European EnergyManager)  

Київська торгово-промислова палата 

 

 Питання та пропозиції  

 

14:45 Кава-брейк 

 
15:00 

Де взяти кошти на перехід до енергоефективного виробництва: готові рішення 
Практично про сприяння інвестиціям у сфері енергоефективності 
 
Модератор – Світлана Чеботарьоа, Радник проєкту «Консультування підприємств щодо 
енергоефективності», GIZ 

 
 

 

 Про фінансування енергоефективних проектів від Німецько-Українського Фонду 

Валерій Майборода, Німецько-Український Фонд 

 Послуги з енергоефективності – рентабельне рішення для підприємств 

Aвстрійський банк розвитку 

 Гарантійний фонд з надання кредитів на енергоефективні заходи на промислових 

підприємствах 

Сергій Поровський, експерт з технічних та фінансових питань групи управління проектом 

UKR IEE “Впровадження стандарту систем енергоменеджменту в промисловості України”, 

ЮНІДО 

 Питання та пропозиції 

 

 
15.50 

 
Заключне слово 



 

 

 
 
 

 
16:00 

 
Фуршет. Неофіційне спілкування 
 

 


