Енергоефективність як спосіб декарбонізації української авіаційної інфраструктури
Міністерство інфраструктури, проспект Перемоги, 14, Київ, офіс 303
24 січня 2019 року
Ініційовано
Державною авіаційною службою України (ДАСУ) та
Європейсько-українським енергетичним агентством (ЄУЕА)

Спікери:
Віктор Довган - Заступник Міністра інфраструктури України з питань Європейської інтеграції
Олександр Більчук - Голова Державної авіаційної адміністрації України
Петро Липовенко - Голова Асоціації «Аеропорти України» цивільної авіації
Топ-менеджери аеропортів
Представники авіапідприємств та компаній, що надають послуги наземного перевезення
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Реєстрація, привітна кава
Вступна промова

Олександра Гуменюк, директор ЄУЕА

Пріоритет декарбонізації транспортної
інфраструктури Міністерства

Заступник Міністра інфраструктури
України з питань Європейської
інтеграції
Актуальність скорочення викидів CO2 в
Олександр Більчук, Голова Державної
авіаційній галузі
авіаційної адміністрації
Міжнародні вимоги до енергоефективності та Визначається
скорочення викидів CO2 в авіаційній галузі
Презентація
орієнтирів
енергоспоживання Олександра Гуменюк, Директор
авіаційної промисловості України. Презентація ЄУЕА
Ініціативи Програми підтримки декарбонізації
транспортної інфраструктури
Пріоритети розвитку авіаційної інфраструктури, Голова Асоціації аеропортів
перспективи ЕЕ та декарбонізація авіації
Приклади координації ЕЕ в проектах громадських Данія Криг, Менеджер проекту, GIZ
будівель
Перерва на каву
Модерована дискусія на наступні теми (Олександра Гуменюк, директор ЄУЕА):
● потреба в даних для моніторингу та дослідження основних енергоємних об'єктів
авіаційної інфраструктури та енергоспоживання;

Партнер заходу:

● низький рівень обізнаності щодо управління авіаційною інфраструктурою з точки
зору управління споживанням енергії, енергоефективності, потенціалу відновлюваної
енергії та сталого розвитку;
● низька спроможність української авіаційної інфраструктури забезпечити стабільність
та енергетичну незалежність;
● нова програма підтримка «зеленої» транспортної та інфраструктурної програми.
13.0013.30

Висновки засідання, наступні кроки. (Олександра Гуменюк, директор ЄУЕА)

Умови участі: члени ЄУЕА, державні , громадські установи та організації безкоштовно. Для
приватних компаній вартість участі 100 євро, для покриття організаційних витрат.
Кількість міць обмежена, участь можлива лише після підтвердження участі організаторами.
РЕЄСТРАЦІЯ доступна за ПОСИЛАННЯМ

З повагою,
Олександра Гуменюк
Кандидат економічних наук, директор
Європейсько-українське енергетичне агентство
вул. Володимирська, 61б, 2-й поверх, м. Київ 01033, Україна
E-mail:oleksandra.gumeniuk@euea-energyagency.org
http://www.euea-energyagency.org

Партнер заходу:

