
  

 

  

  

Енергетичний День. Політичний діалог 2018.  

«Енергоефективність від ідеї до реалізації: як подолати часовий розрив?» 11 

червня 2018   

  

Україна збільшує свою енергетичну незалежність та невпинно інвестує у стратегічну інфраструктуру, все більше 

проектів наближаються до стадії реалізації. Понад 1 млрд євро інвестується різними міжнародним фінансовими 

інституціями в інфраструктуру. Ці цифри могли бути більшими та повинні стати набагато більшими у наступні 

роки.  

  

Інвестиції в енергоефективність є національним пріоритетом. Втім, учасники процесу часто констатують, що цикл 

«від підготовки до узгоджень та реалізації проекту» триває занадто довго, що сильно нівелює його. Навіть коли 

фінансові ресурси та політична воля у наявності, все одно, потрібен значний час, допоки громадськість побачить 

результати модернізації громадських будівель, систем централізованого теплопостачання, систем очистки 

стічних вод або інших об'єктів інфраструктури. Обсяг інвестицій буде зростати, то ж важливо збільшити 

потужності ефективної реалізації проектів Україною.  

  

Ми збираємо учасників ринку, щоб уважно дослідити усі етапи циклу проекту: від ідей, техніко-економічного 

обґрунтування та закупівель до модернізації об'єктів, що надають якісні та ефективні послуги своїм клієнтам. Ми 

раді запросити тих, хто має справу з енергоефективністю у розрізі політики, фінансування, реалізації та оцінки / 

верифікації результатів.   

  

Приєднуйтесь до проактивних учасників (вже підтверджено більше 100 гостей), щоб обговорити:  

- Поточний цикл проекту енергоефективності - від ідеї до реалізації;  

- Вузькі місця “bottlenecks” у проектному циклі та шляхи їх оптимізації (чи можливо скоротити час на 

погодження, отримання дозволів, тощо);  

- Зниження ризиків на різних етапах проектного циклу;  

- Забезпечення якості реалізованих проектів та зведення до мінімуму вірогідності погано реалізованих 

енергоефективних заходів.  

  

За результатами нашої дискусії, виступів/коментарів професійних учасників та фахової аудиторії 

Європейськоукраїнське енергетичне агентство сформує консолідовану думку ринку з ідеями щодо того, як ми 

могли б разом прискорити цикл реалізації енергоефективних проектів в Україні. Буде опубліковано відповідний 

документ з викладом позиції та рекомендаціями.   

  

Пропозиції буде направлено до органів державної влади, які відповідають за здійснення енергоефективної 

політики в Україні. В подальшому ЄУЕА сприятиме якнайшвидшому втіленню, а саме вестиме конструктивний 

діалог із органами влади,  учасниками ринку, донорами тощо.   

  

    

  

  



   
  

Порядок денний  

  

13.30-14.00  Реєстрація, вітальна кава  

14.00-16.00    Типовий енергоефективний цикл проекту та шляхи його вдосконалення.  

Модероване обговорення та мозковий штурм  

- Цикл EE проекту: “статус 

кво”;  

- Bottlenecks та що з ними 

робити?  

- Хто готовий взяти на себе 

ініціативу щодо 

конкретних поліпшень?  

- Які реформи ЕЕ політики 

стимулюють реалізацію 

ЕЕ проектів?;  

- Пріоритети донорів та 

міжнародних фінансових 

інституцій VS основні 

проблеми бенефіціарів 

та виконавців  

Короткий вступ модератора   

Олена Рибак, Член Правління Європейсько-українського енергетичного 

агентства, керуючий директор іС consulenten  

  

Виступи доповідачів (до 5-7 хвилин):  

● Сергій Савчук, керівник Державного агентства з енергоефективності та 

енергозбереження України;  

● Йоганнес Баур, Керівник відділу енергетики, транспорту і навколишнього 

середовища програми допомоги Представництва Європейського Союзу в  

Україні;  

● Джордж Крістодореску, директор проекту "Реформа в області 

енергоефективності України, Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH;  

● Роман Радченко, керівник Департаменту енергозбереження в 

житловокомунального господарства Департаменту систем 

життєзабезпечення та житлової політики Міністерства регіонального 

розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України;  

● Юлія Шевчук, головний інвестиційний радник, Північна екологічна 

фінансова корпорація (НЕФКО);  

● Сергій Масліченко, заступник директора Європейського банку 

реконструкції і розвитку (ЄБРР);  

● Кеті Коттрелл, перший секретар енергетичної політики і керівник торгового 

відділу посольства Великобританії;  

● Кжіштоф Герульськи, Європейська комісія, група підтримки України;  

● Максим Верещак, Ключовий експерт, Команда Підтримки Програми "Угода 

Мерів - Демонстраційні проекти"  

● Святослав Павлюк, голова правління Асоціації Енергоефективні міста;  

● Максименко Людмила - начальник управління економічного розвитку 

міста Чернігівської міської ради  

16.00 - 17.00  Відкрите обговорення із аудиторією та підведення підсумків   

17.00 - 18.00  Вільне спілкування  

  

Контакти: Олександра Гуменюк - Заступник директора Європейсько-українського енергетичного агентства  

Телефон: +38 095 607 78 57, електронна пошта: oleksandra.gumeniuk@euea-energyagency.org  

  

  

  

  

  

  

  


