
 

 
 

 

ІІІ Міжнародна конференція  

"Енергоефективність в промисловості, АПК та ЖКГ" 
4 жовтня 2016 року  

Готель “Президент”, м. Київ 
 

9:00-9:30 Реєстрація. Вітальна кава 

9:30-9:45 Вітальне слово 
Оксана Ремінська, Президент Асоціації з енергоефективності та 
енергозбереження 

Ізабель Дюмон, Надзвичайна та повноважена пані посол Франції в Україні (tbc) 

9:45-11:00 1. Панельна дискусія «Драйвуємо чи гальмуємо енергоефективність в 
Україні?» 

Модератор – Олег Козачук, Віце-Президент, АЕЕ 

- Чи вдасться скоротити Україні енергоспоживання на 9%, як це задекларовано 
в Національному плані дій з енергоефективності до 2020 року? 

- Політика енергоефективності чи підміна понять? 

- Фонд енергоефективності:  чого очікувати? 

- Що потрібно зробити в першу чергу для вдосконалення законодавчої бази? 

- Ринок ЕСКО, рік поспіль: скільки проектів започатковано? 

- Чи ефективно використовується міжнародна та державна фінансова 
допомога? 

- Зростання тарифів: оптимізація політики енергоефективності чи удар по 
гаманцях споживача? 

Учасники: 

Олександр Домбровський, в.о. Голови Комітету  з питань ПЕК, ядерної політики 
та ядерної безпеки (tbc) 

Олексій Рябчин, Голова підкомітету з питань енергозбереження та 
енергоефективності Комітету ВРУ з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки  

Кшиштоф Герульські, Експерт Групи підтримки України Європейської Комісії  

Сергій Масліченко, Старший менеджер департаменту енергоефективності 

представництва ЄБРР в Україні 

Сергій Савчук, Голова Держенергоефективності України 

Сергій Сільченко, Партнер, Юридична фірма ILF  

Святослав Павлюк, Експерт з енергоефективності 

11:00-11:30 Перерва на каву / Прес-конференція* 



 

 
 

 

11:30-13:00 

Ключові важелі реалізації енергоефективних проектів в Україні: 
фінансові інструменти та законодавчі ініціативи 

2. Секція  

«ЖКГ та промисловість» 

3.  Секція 

 «АПК і харчова промисловість» 

  
Іма Хренова-Шимкіна, Заступник 

директора проекту “Енергоефективність 

в громадах”, що впроваджується GIZ. 

 

Ярослав Демченков, Національний 

експерт UNDP, Експертний хаб з 

енергоефективності.  

Впровадження ЕЕ проектів в Україні: 

виклики та перспективи. 

 

Іван Бондарчук, Юрист, ЮФ «ILF». 
“Законодавчі ініціативи та ринок 
ЕСКО в Україні”. 

 

Олена Дмітрієва, Банк «Глобус».  
Фінансові продукти для проектів з 
енергоефективності у промисловості 
та ЖКГ 

  

 

 

Модератор – Олександр Жемойда, 
Виконавчий директор Українського клубу 
аграрного бізнесу. 

Ніколя Перрен, Радник з питань 

сільського господарства Посольства 

Франції в Україні. Енергоефективність 

українського аграрного сектору та 

можливості двостороннього франко-

українського співробітництва. 

Дмитро Татарко,  Начальник 

Управління по роботі з підприємствами 

АПК в АТ "Укрексімбанк".   

Фінансування проектів з 

енергоефективності в аграрній галузі. 

Ігор Кирильчук, Національний 

координатор Проекту, ЮНІДО. 

Нові можливості впровадження 

проектів з енергоефективності та 

ВДЕ проектів для малих та середніх 

підприємств агрохарчової галузі. 

Володимир Матенчук, ЮФ “Jeantet”. 

Законодавчі ініціативи в сфері 

виробництва енергії з відновлюваних 

джерел енергії. 

 

13:00-14:00 Перерва на обід 



 

 
 

 

14:00-15:30 

4. Секція 
«Енергоефективні технології в 
будівництві та ЖКГ» 

5. Секція  
«Енергозбереження в АПК і 
харчовій промисловості» 

 Жан Лу Салан, Менеджер&Партнер, 
архітектурна Агенція «ARC-MOE» 
(Франція), Асоційований член АЕЕ. 

Сучасне енергоефективне 

будівництво. 

Максим Гербут, Директор, PassivDom. 
“Енергоощадні автономні будинки”. 

Дмитро Зозуля, Директор з розвитку 

компанії «Термоконт». Системи 
центрального теплопостачання на 

біомасі. 

Орест Жураківський, Начальник 
відділу, ТОВ «Снєжка-Україна». 
“Енергоефективна модернізація 
будинків ЖБК виробами ТМ FOVEO 
TECH  від Групи компаній Śnieżka”.  

Борис Онищенко, к.т.н., менеджер з 
питань регіонального розвитку компанії 

«KUHN Україна». Енергоефективність і 
продуктивність, конструкційні та 

практичні рішення KUHN. 

Юрій Фаренюк, Директор компанії 

«TEFF». Сучасні та ефективні 

технології спалювання біомаси. 

Юрій Гнєсін, Менеджер, BWE 
Burmeister&Wain Energy A/S (Данія). 
“Промислові електростанції на 
біомасі: будівництво та досвід 
експлуатації”. 

Борис Онищенко, «KUHN Україна». 

Практичні рішення КУН: як 
скоротити витрати енергії на 40 % 

при виробництві зерна. 

15:30-16:00 Перерва на каву 

16:00-17:40 Юрій Щирін, Директор ТОВ «АІМ». 
“Тенденції ринку енергоефективних 
матеріалів та технологій України”.   

Олександр Колесніченко, Директор 
ТОВ «LED Light Solutions». 
“Енергоефективне освітлення в 
промисловості та ЖКГ”.  

Енергозберігаючі комунікації в 
будинку (спікер уточнюється). 

Вікна та світлопроникні конструкції 
(спікер уточнюється). 

Системи вентиляції, кондиціонування 
та охолодження (спікер 
уточнюється). 

Андрій Гордійчук, Голова правління 

корпорації «Сварог Вест Груп». Cучасні 

молочно-товарні комплекси. 

Назар Малиняк, Директор 

«Smartfarming. “Досвід застосування 
інноваційних технологій в 
рослинництві”.  

Сергій Пустовіт, Енергоменеджер, ПАТ 

«Оболонь». Відмова від викопного 
палива та перехід на альтернативні 

джерела енергії в харчовій галузі. 

Енергоефективне обладнання для 
зберігання та обробки зернових 
культур (спікер уточнюється). 

17:40 Підбиття підсумків конференції 

18:00-20:00 Святковий фуршет 

 


