21 квітня Конференц-зал №4, пав №1
10:30-18:00
Муніципальний інвестиційний форум.
11:00-13:00 Круглий стіл "Зростання тарифів. Оптимізація енергоспоживання".
За участю Асоціації міст України, Держенергоефективності, Мінрегіонбуда, Програми ЄС
"Угода мерів", Центру розвитку державно-приватного партнерства, Українського пелетного
союзу, Біоенергетичної асоціації України, Всеукраїнської асоціації з питань
енергозбереження, Київського енергетичного агентства, Укртеплокомуненерго, Експертної
платформи з енергоефективності, енергосервісної компанії "Екологічні Системи",
міжнародних програм розвитку та підтримки NEFCO, GIZ, IFC, USAID, Ради ОСББ, банків,
мерів.
Питання для обговорення:
• облік енергоспоживання;
• термомодернізація будівель та осель;
• диверсифікація джерел енергії;
• фінансування проектів з енергоефективності;
• законодавчі механізми стимулювання.
13:20-15:30 Секція "Муніципальні стратегії та енергетичні плани міст".
Привітальне слово.
О.В. Мазурчак, Асоціація міст України
Муніципальне енергетичне планування: проблеми та шляхи вирішення.
В. Лісовик, генеральний директор, ТОВ "Київське Енергетичне Агентство"
Стратегія енергетичного розвитку для міст України — який їй бути!
В.А. Степаненко, ЕСКО "Екологічні Системи"
Розробка та створення муніципальних теплоенергетичних систем як складова
енергетичної стратегії регіонів.
В. Гензіцький, ГО "Експертна платформа з енергоефективності"
Моніторинг споживання енергетичних ресурсів та бенчмаркінг — важливі інструменти
оптимізації енергоспоживання.
О. Котлярська, консультант, GIZ
Державно-приватне партнерство як інструмент залучення інвестицій в енергоефективні
проекти.
Е.Н. Радченко, директор, Державне підприємство "Центр розвитку державноприватного партнерства"
Стратегічне планування як основа сталого розвитку міської енергетики.
С. Костирко, ГО "Муніципальна енергія"
Муніципальний енергетичний план міста Запоріжжя на 2014 — 2030 роки.
О.Ч. Сін, міський голова Запоріжжя
Можливості енергетичного аудиту: енергоаудит міста — основа для розроблення
муніципального енергетичного плану.
В.М. Мамалига, виконавчий директор, Всеукраїнська громадська організація "Вищa рада
енергоаудиторів та енергоменеджерів України"

ПДСЕР: запорука залучення інвестицій в енергоефективні проекти.
А. Нестеренко, старший спеціаліст з питань енергетики та місцевих фінансів, Офіс
економічного зростання, USAID
Реальні шляхи скорочення споживання газу. Практичні приклади по містах України.
Р. Співак, глова правління, Всеукраїнська асоціація з питань енергозбереження
15:45-17:30Секція "Фінансування енергозбережних проектів".
Державна підтримка впровадження енергоефективних заходів в житлових будівлях (для
домогосподарств, ОСББ та ЖБК).
О. Тронь, директор Департаменту державного регулювання,
Держенергоефективності
Фінансування проектів енергоефективної модернізації багатоквартирних будинків у
житловому секторі України.
Г. Гайда, IFC
Фінансування енергоефективних заходів.
В. Погорєлова, консультант, GIZ
Фінансування "Укрексімбанком" програм з енергоефективності спільно з міжнародними
фінансовими організаціями.
В.Г. Хребет, начальник відділу програм з енергоефективності, "Укрексімбанк"
Фінансування енергоефективності житлового фонду: продукти "Ощадбанку".
В.М. Литвин, заступник голови правління, "Ощадбанк"
Фінансування об'єктів теплоенергетики. Програма пільгового кредитування.
М.В. Савчук, ТОВ "Греса-Груп";
М.О. Ільїнов, заступник директора департаменту роздрібного банкінгу, "Укргазбанк"
"Угода мерів Схід": фінансування і реалізація "Планів дій сталого енергетичного розвитку
міст".
Х. Пак, фінансовий експерт, "Угода мерів Схід"

