За підтримки:

Організатори:

Програма конференції «Енергетичний сервіс
та енергетичне планування»
1-2 червня 2016, м. Одеса
Середа, 1 червня 2016 р.
8.00 – 9.00 Реєстрація учасників конференції

Секція «Муніципальне енергетичне планування –
створення ринків для ЕСКО»
Модератор: Степаненко В.А.
9.00-9.30

Оргкомітет: Вітальне слово учасникам конференції.

9.30-10.00

Сергій Савчук, голова Державного агентства з енергозбереження

10.00-10.20 Дмитро Ємельяненко, заступник керівника проекту USAID «Муніципальна
енергетична реформа в Україні». «Створення муніципальних ринків для ЕСКО в
Україні в секторі будівель бюджетної сфери».
10.20-10.40 Володимир Перегудов, старший координатор проекту GIZ «Створення
енергетичних агентств в Україні». «Муніципальні енергетичні агентства та
використання моделі ЕСКО».
10.40-11.00
Іма
Хренова-Шимкіна,
заступник
директора
проекту
GIZ
«Енергоефективність у громадах».
«Енергосервісний контракт – інструмент
політики енергоефективності міста».
11.00-11.30

Кава пауза

11.30-11.50 Василь Степаненко, директор ЕСКО «Екологічні Системи». «Аналіз
ринкового потенціалу ЕСКО в інфраструктурних секторах України».
11.50-12.10 Віталій Волков, консультант Асоціації «Енергоефективні міста України».
«Результати проекту розвитку муніципальної ЕСКО в місті Тернопіль, в рамках
програми ESMAP (Світовий банк)».
12.10-12.30 Костянтин Петренко, генеральний директор компанії «Шредер - Україна».
«Досвід реалізації проектів за схемою ЕСКО в секторі вуличного освітлення міст
СНД».
12.30-12.50 Руслан Тормосов, виконавчий директор «Інститут місцевого розвитку».
Доповідь «Типові проекти чистої енергії як вікна можливостей для залучення
інвестицій в розвиток муніципальної інфраструктури».

12.50-13.00 Дискусія
13.00-14.00 Обідня перерва

Секція "Фінансування проектів за участю ЕСКО в Україні"
Модератор: Шаповаленко В.Г.
14.00-14.20 Сергій
Масліченко,
Асоційований
директор,
Департаменту
енергоефективності та зміни клімату ЄБРР. «Енергоефективність в будівлях
бюджетної і житлової сфери: досвід і плани ЄБРР».
14.20-14.40 Віталій Шаповаленко, консультант проекту GIZ «Створення
енергетичних агентств в Україні», експерт з питань політики в сфері
енергоефективності «iC Consulenten». «Енергосервісні контракти : можливості та
перспективи в Україні».
14.40-15.00
Кіра Лачина, заступник начальника управління з ММСБ «Ощадбанк».
«Фінансування і концепція кредитних продуктів для ЕСКО».
15.00-15.20 Олена Дмитрієва, член Наглядової ради банку «Глобус». «Фінансова
підтримка енергосервісних компаній від КБ «Глобус».
15.20-15.50 Кава-пауза
15.50-16.10 Василь Степаненко, директор ЕСКО «Екологічні Системи». «Основні
переваги ЕСКО – створення гарантованої економії, як основи гарантій повернення
позики».
16.10-16.40 Ніна Соломенко, консультант департаменту фінансів КМДА.
«Механізми
залучення
позикових
коштів
на
реалізацію
проектів
з
енергозбереження: досвід міста Києва».
16.40-17.20 Michael Geissler, директор Берлінського енергетичного агентства. .
«Підвищення енергоефективності в громадських будівлях за допомогою
енергосервісу. Досвід Німеччини».
17.20 –18.00 Дискусія по ключовим змінам 2015-2016 рр. у правовому і законодавчому
полі для розвитку ринків ЕСКО. Обговорення рекомендацій учасників конференції.
19.00 Фуршет

Четвер, 2 червня 2016 г.
Секція " Ринок ЕСКО в секторі громадських будівель України "
Модератор: Корчміт О.Ю.
9.30-9.50
Дмитро Науменко, директор КП «Група впровадження проектів з
енергозбереження в адміністративних і громадських місцях м. Києва». «Практика
енергосервісу в бюджетній сфері столиці : потенціал , перешкоди і інструменти їх
подолання».
9.50-10.10 Павло Савечко, начальник сектора енергозабезпечення Тернопільської
міської ради. «Модернізація бюджетних будівель Тернополя за схемою ЕСКО».
10.10-10.30 Євген Шарапіїв, начальник відділу енергоменеджменту Одеської залізниці.
«Актуальність впровадження ЕСКО-послуг на об’єктах залізничної інфраструктури».
10.30-10.50 Олексій Верба, директор РУЦ «Айтікон». «Модернізація бюджетних
будівель в планах сталого енергетичного розвитку міст».

10.50-11.20

Кава - пауза

11.20-11.40 Олександр Ніколаєнко, проект «Муніципальна енергетична реформа».
«Моніторинг та верифікація економії, отриманої при реалізації проектів модернізації
громадських будівель в містах України».
11.40-12.00 Олексій Кокшаров, директор Одеського муніципального енергетичного
агентства. «Роль Одеського муніципального енергетичного агентства в підвищенні
енергоефективності міста».
12.00-12.20 Юлія Кірвас. «Використання даних моніторингу для ЕСКО в бюджетних
організаціях».
12.20-13.00 Дискусія
13.00-14.00 Обідня перерва

Секція «Ринок ЕСКО в секторі багатоповерхових
житлових будинків України»
Модератор: Корчміт О.Ю.
14.00-14.20 Олексій Корчміт, керівник напрямку проектів по енергосервісу КП «Група
впровадження проектів з енергозбереження в адміністративних і громадських місцях
м.Києва». «ЕСКО в багатоквартирних будинках: соціальна розстрочка інвестицій в
енергоефективність будівель».
14.20-15.00 Ерік Берман, голова правління RENESCO. «Контракти на реновацію
будівель і підвищення енергоефективності».
15.00-15.20 Олексій Біленко, заступник директора ТОВ «Рехау».
постачальників енергоефективного обладнання з моделлю ЕСКО».

«Робота

15.20-15.40 Андрій Берестян, директор з продажу та маркетингу «Данфосс ТОВ».
доповідь «Комплекс інженерних рішень для термомодернізації будівель».
15.40-16.00 Микола Пасько, компанія «Хенкель Баутехнік Україна». «Рішення для
модернізації будівель з гарантованою економією. Систем утеплення Ceresit
Ceretherm».
16.00-16.20
Євген Гофман, директор ЕСКО «Центр модернізації
«Типові проекти енергоефективної модернізації багатоповерхових
будинків для ЕСКО».

будівель».
житлових

Завершення конференції

16.20-18.00 Круглий стіл «Ринок ЕСКО в Одесі і містах Одеської області»
Модератор: Фомічов Є.П.

Інформаційні партнери:

