
ІІ міжнародна конференція

 "Енергоефективність 

в промисловості, АПК та ЖКГ"

16-17 вересня 2015, Київ

День 1

8.00-9.00 Реєстрація учасників. Вітальна кава

9.00-9.30 Офіційне відкриття. Вітальне слово

Оксана Ремінська, президент Асоціації з енергоефективності та енергозбереження

Європейська Комісія (представник уточнюється)

Стейван Дефілла, директор Секретаріату Енергетичної Хартії

Наталія Кацер-Бучковська, народний депутат Верховної Ради України

Міністерство аграрної політики та продовольства України, (представник уточнюється)

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, (представник уточнюється)

Сергій Савчук, голова Держенергоефективності 

Ларрі Гуд, керівник проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа»

Крістіана Хагенедер, директор проекту GIZ «Енергоефективність у громадах»

Ніколя Перрен, радник з питань сільського господарства Посольства Франції 

9.30-11.00 Панельна дискусія 1. Енергоефективність як пріорітетний вектор енергетичної політики

11.00-11.30 Кава пауза

11.30-13.00

13.00-14.00 Обід

14.00-15.30

15.30-16.00 Кава пауза

16.00-17.30

17.40-19.00 Гостинний фуршет

Мністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (представник уточнюється)

Фінансування енергоефективності: досвід та нові програми ЄБРР, Сергій Масліченко, старший менеджер департаменту 

енергоефективності представництва ЄБРР в Україні

Проект USAID «Муніципальна енергетична реформа», Ларрі Гуд, керівник проекту 

Проект GIZ «Енергоефективність у громадах», Іма Хренова-Шимкіна, заступник директора проекту "Енергоефективність в громадах"

Панельна дискусія 2. Джерела фінансування: від потенціальних можливостей до реального впровадження

Запровадження нової європейської директиви з енергоефективності, Кшиштоф Герульські*, Група підтримки України Європейської 

Комісії (Брюсель)

Загальний огляд політики та програм України в сфері енергоефективності, Сергій Савчук, голова Держенергоефективності

Україна та Енергетичне Співтовариство, Світлана Карпишина

Нове законодавство в контексті енергетичної євроінтеграції: перепони та досягнення, Народний депутат ВРУ (доповідач уточнюється)

Кредитні програми енергоефективності, гранти та програми технічної допомоги: умови та можливості фінансування, Європейський 

інвестиційний банк (доповідач уточнюється)

Програми фінансування та досвід впровадження проектів з енергоефективності, Олексій Думік, технічний консультант Північної 

екологічної фінансової корпорації "НЕФКО"

Впровадження енергоефективних проектів в промисловості та АПК, проект UNIDO (доповідач уточнюється)

Створення Фонду енергоефективності в Україні, Олександр Тронь, директор Департаменту державного регулювання 

Держенергоефективності

Панельна дискусія 4. Інноваційні рішення для галузей української промисловості та АПК

Панельна дискусія 3. Роль та місце популяризації в підвищенні енергоефективності

Ефективні клімат-панелі для промисловості і не тільки, Нікіта Крихтін, представник компанії EFFI

Досвід НАК "Нафтогаз України" в напрямку підвищення енергоефективності, Максим Бевз*, директор департаменту енергоефективності 

НАК "Нафтогаз України"

Досвід та практики популяризації енергоефективності серед широкого загалу, Французьке агентство з питань довкілля та 

енергоуправління (ADEME) ((доповідач уточнюються)

Створення інформаційних центрів енергоефективності, Микола Коломийченко, Український пелетний союз

Енергетичні агентства як ефективний інструмент для сприяння реалізації енергетичної стратегії, (доповідач уточнюється)

Ресурсоефективне і чисте виробництво в Україні, ЮНІДО, Ігор Шилович,  директор "Центру ресурсоефективного та чистого виробництва" 

(Проект UNIDO з розвитку ресурсоеффектівного та чистого виробництва в Україні)

Енергоекономне обладнання для використання твердого палива замість газу в аграрно-промисловому комплексі та виготовленні 

будівельних матеріалів, Сантьяго Ампоста*, «Вeralmar Tecnologic SA» (Іспанія)

Ефективність розвитку геотермальних ресурсів в Україні, В. Карпенко, головний спеціаліст, НАК "Нафтогаз України"

"З порошку в потужність", О. Васильєв, Інституті проблем матеріалознавства НАНУ, ТОВ «Цирконій України»



ІІ міжнародна конференція

 "Енергоефективність 

в промисловості, АПК та ЖКГ"

16-17 вересня 2015, Київ

День 2

8.30-9.00 Реєстрація учасників

9.00-15.30 Панельна дискусія 1. Енергоефективність в житловому секторі

9.00-10.30 Секція 1. Пасивні будинки: виклик часу чи реалії сьогодення

Енергоефективне рішення компанії OptimaHause, (доповідач уточнюється)

Будівельна та інноваційна інженерія, Віктор Васильченко,заступник директора БК "Укрмонтаж"

Аспекти реалізації енергоефективних проектів в країнах Східної Європи, (доповідач уточнюється) 

10.30-11.00 Кава пауза

11.00-12.30 Секція 2. Енергосервісний перформанс контрактинг: практичне застосування в Україні та світі

Досвід впровадження ЕСК в промисловості, (доповідач уточнюється)

12.30-13.30 Обід

13.30-15.30 Секція 3. Теплозабезпечення: старі традиції чи розумна альтернатива

Використання відновлюваних джерел енергії в системі теплозабезпечення, (доповідач уточнюється)

9.00-10.30 Панельна дискусія 2. Ресурсозбереження та стійкий розвиток в АПК та хімічній промисловості

Біогазові проекти "під ключ" Київ Біо Центр, Вячеслав Тулін, директор ТОВ "Київ Біо Центр" 

Поточний стан та перспективи розвитку біоенергетики України, (доповідач уточнюється)

10.30-11.00 Кава пауза

11.00-12.30 Панельна дискусія 3. Енергоефективність та енергозбереження в промисловості

12.30-13.30 Обід

13.30-15.30 Панельна дискусія 4. Енргоефективність в гірничо-металургійному комплексі і машинобудуванні

Енергоефективність в металургії: тенденції 2015 р., О.Д. Зражевський, генеральний директор ОП "Металургпром"

Енергоефективність в феросплавній галузі, С.Л. Кудрявцев, виконавчий директор УКРФА

Електромобілі в Україні: перевтілення мрії у життя, Олександр Туз, директор заводу Титан

Існуючий стан та перспективи пасивного будівництва в Україні, Г. Фаренюк*, директор ДП «Державний науково-дослідний інститут 

будівельних конструкцій»

Земельні ділянки для реалізації проектів енергоефективності: від відводу до оформлення прав, Віктор Кобилянський, голова комітету 

аграрного та земельного права Асоціації адвокатів України

Підвищення ефективності виробництва і енергетичної конверсії біомаси з сільськогосподарських і лісових залишків в Україні,  О. І. 

Єременко, доц., к.т.н., Нац. універс. біоресур. і прир.користування Укр. 

Енергоефективність промисловості як фактор розвитку, О.Задорожній, керівник департаменту МЕРТ

Технічні регламенти Европейського Союзу: аспекти та шляхи вирішення, О.О. Власюк, генеральний директор "В.С.К. ГРУП"

Енергоефективні технології: юридичні аспекти впровадження, В. Корчєв, керуючий партнер ЮФ "INTEGRITIS"

Скорочення енергетичних витрат при виробництві товарної металопродукції, О.С. Грек, головний енергетик ВАТ «Запоріжсталь»

Передові європейські сучасні технології,  Danfoss Україна, (доповідач уточнюється)

Досвід компанії Gerhard Hauser в будівництві пасивних будинків, директор, Gerhard Hauser* (Австрія)

Методика проведення енергоаудиту на ВАТ «Запоріжсталь», Е.С. Шрамко, начальник відділу безперервного вдосконалення ВАТ 

«Запоріжсталь»

Впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирному житловому фонді, О. Ніколаєнко, менеджер зі сталого енергетичного 

розвитку проекту USAID "Муніципальна енергетична реформа" 

Юридичні аспекти та український ринок енергосервісу, Марина Ільчук, юрист юридична компаніїя Arzinger 

Європейський досвід та кращі практики енергосервісу, (доповідач уточнюється)

Реалізація договорів енергосервісу в бюджетній сфері, (доповідач уточнюється)

Презентація кращих енергоефективних рішень та проектів. Досвід Швеції, компанія Sweco (доповідач уточнюється)

Виробництво теплової енергії з відходів аграрного виробицтва, (доповідач уточнюється)

Український ринок сонячних батарей: тенденції та перспективи розвитку, В.В. Студенцова, експерт ДП "Держзовнішінформ"

Ресурсозбереження через утилізацію, Іван Ландер, Асоціація "Матек"


