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П Р О Г Р А М А 

Семінар «Енергетична  ефективність та централізоване теплопостачання: 
стратегічний напрям політики підвищення енергетичної безпеки України» 

16 КВІТНЯ 2015 РОКУ 
 

Організатори: Верховна Ради України та Департамент енергетики США 
Місце проведення: Україна, Київ, вул. Липська, 3 

Примітка:  Синхронний переклад та висвітлення у ЗМІ буде забезпечено 
 

 

9:00 – 9:30 Реєстрація 

 

9:30 – 10:00 Вступне слово  

Геннадій Зубко, Віце-прем’єр міністр, Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України  
Володимир Демчишин, Міністр енергетики та вугільної  промисловості України 
Микола Мартиненко, голова Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та 
ядерної безпеки 
Олена Бабак, заступник голови Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-
комунального господарства 
Джефрі Пайєт, посол Сполучених Штатів Америки в Україні  

 

Секція 1: Роль енергоефективності в стратегічній енергетичній політиці України 
 

Тривалість кожної презентації –  до 15 хвилин, включно із запитаннями та відповідями 
 

Модератор:   Олексій Рябчин, голова Підкомітету Верховної Ради з питань енергозбереження та 

енергоефективності  
 

10:00-10:15 Як задовольнити енергетичні потреби України: включення енергоефективності в стратегічне 

енергетичне планування України 
Володимир Демчишин, Міністр енергетики та вугільної  промисловості України 

 

10:15-10:35 Роль відновлюваних джерел енергії та заходів з енергоефективності у забезпеченні балансу 

енергетичних ресурсів в Україні   
Сергій Савчук, голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України 

 

10:35-10:50 Можливості енергоефективності з точки зору поліпшення енергетичної безпеки України 

Мередид Еванс, Тихоокеанська північно-західна національна лабораторія  

 

10:50-11:05 Зобов’язання України з енергоефективності в рамках Договору про заснування Енергетичного 

співтовариства 

                            Кагалниціані Віолета, Секретаріат Енергетичного Співтовариства  
 

10:05-11:15 Дискусія:  
Роль енергоефективності в забезпеченні енергетичної безпеки України  

 
11:15-11:30  Перерва на каву  
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Секція 2: Застосування стратегічної концепції енергетичної ефективності в 

конкретних секторах на національному, регіональному та місцевому рівні 
 

Тривалість кожної презентації –  до 15 хвилин, включно із запитаннями та відповідями 
 

Модератор:   Мередид Еванс, Тихоокеанська північно-західна національна лабораторія 

 

11:30--11:45 Законодавчі питання реформи енергетичної ефективності  
Олексій Рябчин, голова Підкомітету Верховної Ради з питань енергозбереження та 

енергоефективності  

 

11:45-12:00 Механізми реалізації заходів з енергоефективності в будівлях  

Святослав Павлюк, Угода мерів – Схід (ЕС)  

 

12:00-12:15 Як активізувати впровадження енергоефективності в багатоквартирних будинках 

Ендрю Попелка, Агентство США з міжнародного розвитку АМР США 

 

12:15-12:30 Європейський досвід законодавчого регулювання та фінансової підтримки впровадження 

енергоефективності у будівлях  

 Гордон Сазерленд, Європейська Комісія, Виконавче агентство з розвитку малих та середніх 

підприємств (EASME) 

 

12:30-12:45 Рекомендації з покращення енергоефективності в Україні: Розробка відповідної політики 

 Олег Дзюбинський , Спеціаліст з економічних питань, Відділ сталої енергетики, Європейська економічна 

комісія ООН (UNECE) 

 

12:45-13:00 Дискусія: 
Які критично важливі елементи законодавства потребують розробки чи удосконалення? 

 

13:00-14:00 Робочий обід 
Дискусія:  Яким чином міжнародні організації та експерти з енергетики можуть поліпшити механізм впровадження 

заходів з енергоефективності? 

 

 

Секція 3: Ціноутворення, облік та системи централізованого теплопостачання  
 

Тривалість кожної презентації –  до 15 хвилин, включно із запитаннями та відповідями 
 

Модератор:    Олена Бабак, заступник голови Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-
комунального господарства 

 

14:05-14:20 Стратегія централізованого теплопостачання України до 2020 року: підвищення енергетичної 

ефективності  в системах централізованого теплопостачання та будівлях 
Сергій Кушнір, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України  

 

14:20-14:35 Тарифна політика регулятора 

Андрій Герус, член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг 

 

14:35-14:50  Правила індивідуального обліку та розрахунків на основі фактичного споживання в ЄС  
 Кшиштоф Герульський, Європейська Комісія, Група підтримки України 
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14:50-15:05  Модернізація будівель та систем централізованого теплопостачання – виклики для міст України 
Василь Степаненко, Енергосервісна компанія «Екологічні Системи»     

 

15:05-15:20 Регіональний досвід впровадження програм енергоефективності 
Сергій Одарич, мер м.Черкаси  

 

15:20-15:35 Впровадження енергоефективних заходів у Хмельницькій області у 2014 році  
 Андрій Уланівський, Головний спеціаліст відділу енергетики та енергозбереження управління 

інфраструктури та туризму Хмельницької ОДА  

 

15:35-15:55 Дискусія: 

Як найкраще використати обмежені державні ресурси для фінансування заходів з енергоефективності? 

 
16:00 -16:15  Перерва на каву  
 
 

Секція 4: Інвестиції в заходи енергоефективності та наступні кроки у підвищення 

енергоефективності в Україні  
 
Модератор:     Вікторія Войціцька, секретар Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики 

 та ядерної безпеки 
 

 

16:15-16:30 Проблеми інвестування в проекти з енергоефективності та шляхи їх вирішення 

 Сергій Масліченко, старший менеджер Програми енергетичної ефективності та змін клімату 

Європейського банку реконструкції та розвитку 
 

16:30-16:45 Фінансування інвестицій в підвищення енергоефективності в багатоквартирних будинках в 

Україні  
 Гжегож Гайда, менеджер проекту «Енергоефективність у житловому секторі в Україні» 

Міжнародної фінансової корпорації 

 

16:20-17:20  Дискусія:  

Рекомендації щодо конкретних кроків у підвищенні енергоефективності  Україні    

 

17:20-17:30  Заключне слово 

 
 


