Регіональний Форум
“Угода мерів – шлях до сталого енергетичного розвитку
на рівні міст та країн”
Україна, Київ, Жовтень 4-5, 2012

1 День

Четвер, 4 Жовтня

Український дім, вул. Хрещатик, 2

Семінар: «Угода мерів – від зобов’язань до дій у сфері сталої енергетики»
09:30 - 9:50

Відкриття конференції
Анатолій Близнюк - Міністр ЖКГ
Олександр Попов - Голова Київської державної адміністрації
Ян Томбінський - Голова представництва Делегації ЄС в Україні

9:50 - 10:20

Енергетичні виклики та енергетична політика: як Угода Мерів може
допомогти:
Анатолій Копець - Керівник проекту Європейської Комісії «Угода Мерів-Схід»

10:20 - 10:30 Привітання нових міст-підписантів Угоди мерів ( з врученням сертифікатів
Міністром та представником Єврокомісії чи делегації ЄС в Україні)
10:30 - 11:15 Перші кроки на шляху виконання зобов’язань Угоди мерів: застосування
енергетичного менеджменту і планування в міській раді.
Мале місто – Володимир Гаразд, міський голова м. Долина, Україна
Середнє місто Анастасія Адамович, начальник планово-економічного відділу
комунального підприємтсва ЖКГ м. Полоцк, Білорусь
Велике місто – Олег Синютка, заступник міського голови м. Львова
Запитання та відповіді
11:30 - 11.50 Кава-перерва
(паралельне проведення прес-конференції в УНІАН)
11:50 - 13:00 Розробка Плану Дій Сталого Енергетичного Розвитку (ПДСЕР):
- покроковий підхід до опрацювання Плану дій
- перетворення Плану дій в набір проектів, привабливих для банків
- пошук донорів для розробки і реалізації Планів дій
- узгодження Планів дій з щорічними муніципальними планами та
бюджетом
- групування подібних заходів з розрізнених Планів на місцевому та
регіональному рівні
Станіслав Сорока - Агенція з питань розвитку «Синергія», Словенія
Василь Степаненко - Енергетична Агенція «ЕКОСИС», Україна

13:00 - 14:00 Обід
14:00 - 15:00 Координатори та Структури підтримки: допомога у розробці та
впровадженні ПДСЕР
Леон Війсхоф - NL Agency, Нідерланди
Марко Колалонго - місцева агенція з питань енергетики та розвитку
навколишнього середовища провінція Кієті
Сергій Кошарук - Асоціація «Енергоефективні міста України»
15:00-15:45

Впровадження ПДСЕР:
- обговорення і погодження цілей Планів серед зацікавлених сторін
- залучення місцевих організації, що справляють суттєвий вплив
Юрій Лягутко – енергоменеджер м. Кам’янець-Подільський
Ольга Бандура – енергоменеджер м. Первомайськ
Зв’яд Арчуадзе – голова Агенції економічної політики Тбіліської міської ради,
Грузія

15:45-16:00 Кава-перерва
16.00- 17:30 Iнтерактивна сесія «Як підготуватися до виконання зобов’язань Угоди
Мерів: успіхи та проблеми
Модератор: Володимир Гаразд, президент Асоціації «Енергоефективні міста
України»
16:00-18:00 Паралельна робоча зустріч Керуючого комітету та інших учасників проекту:
«Модель розбудови потенціалу України та Грузії для їх участі в Угоді мерів»
(Конференц-зал готелю «Хрещатик», вул. Хрещатик, 14)
2 День

П’ятниця, 5 Жовтня

Український дім, вул. Хрещатик, 2

Семінар: “Як підписантам Угоди мерів отримати фінансування для розробки та
впровадження ПДСЕР?

09:00 - 09:30 Звідки надходять кошти? Інвентаризація фінансових ресурсів для реалізації
заходів
ПДСЕР
в
Білорусі,
Молдові
та
Україні
Леон Війсхоф, NL Agency, Нідерланди
09:30 - 10:00 Існуючі фінансові механізми та можливості для проектів з
енергозбереження в Білорусії, Молдові та Україні
Олег Хуснутдінов - заступник директора департаменту міжрегіонального та
міжнародного співробітництва Мінрегіонрозвитку (Україна)
Андрій Мінінков – начальник
відділу
науково-технічної
політики
та
зовнішньоекономічних зв’язків департаменту з енергоефективності
Держкомітету зі стандартизації (Білорусь)
Вадим Чебан – директор департаменту енергетичної безпеки та ефективності
Міністерства економіки (Молдова)
10:00 - 10:30 Кращі місцеві приклади і досвід сусідніх країн у фінансуванні заходів ПДСЕР
Сергій Бабій – заступник міського голови м. Кам’янець-Подільського
Яцек Кривульт – президента міста Бельско-Бяла (Польща)

10:30 - 11:00 Міжнародні кошти: Огляд можливостей і процедури
муніципальних проектів з енергоефективності

фінансування

(Формат: дискусія з розглядом 3-4 типових ситуацій в муніципалітетах з
донорами та з поясненнями для кожної конкретної ситуації)
Астрід Манрос – головний спеціаліст з питань енергетики Світовий Банк
Сергій Масліченко - старший менеджер департаменту енергоефективності
Європейський Банк Реконструкції та Розвитку
11:00-11:20 Кава-перерва
11:20 - 13:00 Міжнародні кошти: Огляд можливостей і процедури фінансування
муніципальних проектів з енергоефективності
(Формат: дискусія з розглядом 3-4 типових ситуацій в муніципалітетах з
донорами та з поясненнями для кожної конкретної ситуації)
Лілія Чернявська - Головою Представництва Європейського Інвестиційного
Банку в Україні
Гжегож Гайда – керівник проекту Міжнародної Фінансової Корпорації
Гуннар Вельцхольц – директор «KfW – банку розвитку»
Юлія Шевчук - керівник представницького офісу НЕФКО в Україні
Андреас Лунд – керівник фонду E5P
13:00 - 14:00

Обід

14:00 - 15:10 Огляд фінансування від ЄС та програми і проекти Єврокомісії: підтримка
Угоди Мерів у Білорусі, Молдові, Україні і Грузії
Агнєшка Скірру-Новіцька – керівник проекту «Модель розбудови потенціалу
України та Грузії для їх участі в Угоді мерів»
Ян Ваандерс - спеціаліст з місцевого та муніципального розвитку CIUDAD
Роберто Ло Чічеро Вайна – Керівник проекту INOGATE ESIB
Крістіана Хагенедер – директор проекту GIZ «Енергоефективність в будівлях»
Гуідо Бельтрані – директор Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва
15:10 - 15:30 Огляд програм та проектів АМР США та ПРООН/ГЕФ в стосунку Угоди
Мерів
Філіп Грін – представник Агенції Міжнародного Розвитку США
Світлана Нігородова - Національний Координатор програми малих грантів
ГЕФ в Україні
15:30 - 15:45 Підсумки та обговорення
15:45 - 16:00 Кава-перерва
16:00 – 18:00 Перше засідання Української Некомерційної Енергетичної Агенції
16:00 - 18:00 Паралельна робоча зустріч учасників проекту
«Модель розбудови потенціалу України та Грузії для їх участі в Угоді мерів»
(Конференц-зал готелю «Дніпро», вул. Хрещатик, 1/2)

