
Програма 
X Міжнародного інвестиційного бізнес-форуму 

"Відновлювана енергетика та енергоефективна модернізація промисловості" 
 
09:00 – 10:00 
Реєстрація учасників, вітальна кава. 
 
Офіційне відкриття IX Міжнародного інвестиційного бізнес-форуму 
«Відновлювана енергетика та енергоефективна модернізація промисловості» 
  
Модератор: Сергій Савчук, Голова Держенергоефективності 
 
Трансляція тематичного відеоролику про енергоефективний шлях розвитку 
українських міст. 
 
Вітальне слово: 

•  
• Володимир ГРОЙСМАН, Прем’єр-міністр України* 

Геннадій ЗУБКО, Віце-прем'єр-міністр - Міністр регіонального розвитку, будівництва 
та ЖКГ України 
Рубен МЕДСЕН, посол Королівства Данії в Україні 

• Шевкі АКУНЕР, Директор Представництва ЄБРР в Україні* 
• Джейсон ПЕЛМАР – керівник регіонального представництва Міжнародної 

фінансової корпорації (IFC) в Україні, Білорусі та Молдові 
• Торстен ВОЛЛЕРТ - керівник сектору енергетики та навколишнього середовища 

Групи підтримки України Європейської Комісії 
• Янтомас ХІМСТРА, директор Програми розвитку ООН в Україні* 
• Кирило ШЕВЧЕНКО, голова правління АБ «Укргазбанк»* 

Руслана ЛИЖИЧКО, громадська діячка, народний депутат України 
V скликання, українська співачка* 
 
10:00 – 10:50 
Брифінг для ЗМІ 
 
10:50 – 11:20 
-10:50 – брифінг В. Гройсмана*, 
-11:00 – брифінг Г. Зубка*, 
-11:10 – брифінг С. Савчука. 
 



 
11:00 – 11:55 
Секція 1 «Інвестиційна привабливість проектів у сфері відновлюваної 
енергетики - погляд інвесторів» 
 
Ключові питання: 

• Інвестиційна карта проектів з енергоефективності та відновлюваної енергетики 
України – UA MAP; 

• джерела фінансування: пропозиції міжнародних донорів, вітчизняного банківського 
сектору. 
  
Модератор: Данило Білак – Директор Офісу залучення та підтримки інвестицій 
(UkraineInvest)* 
Спікери: 
1. Сергій Савчук, Голова Держенергоефективності 
2. Андрій Пишний, голова правління АТ «Ощадбанк»,* 
«Досвід Ощадбанку у фінансуванні проектів з відновлюваної енергетики» 
3. Родіон Морозов, Директор департаменту екологічного реінжинірингу та 
впровадження проектів ресурсозбереження АБ "УКРГАЗБАНК" 
«Фінансування проектів відновлювальної енергетики АБ «УКРГАЗБАНК» 
4. Олексій Пархомчук, Директор з інвестицій данського інвестиційного фонду 
для країн, що розвиваються (IFU) 
5. Юлія Усенко, голова правління ГО «Всеукраїнська агенція інвестицій та 
сталого розвитку», експерт групи «Реформа енергетичного сектору» 
«Презентація Інтерактивної карти UA MAP як інструменту залучення інвестицій  у 
проекти з відновлюваної енергетики та енергоефективності» 
6. Carsten Glenting, “Viegand Maagoe” (Данія) 
«Презентація міжнародних фінансових програм в секторі відновлюваної енергетики 
України» 
11:55-13:35 
Секція 2 «Успішні приклади реалізації проектів у сфері відновлюваної 
енергетики» 
 
Ключові питання: 

• - приклади успішного впровадження проектів з відновлюваної енергетики; 
• - участь малого, середнього та великого бізнесу у відновлюваній енергетиці: досвід, 

бар’єри, успіхи; 
  
Модератор: Юрій Шафаренко – директор департаменту відновлюваних джерел 
енергії Держенергоефективності 



Спікери: 
 1. Вікторія Сиромятова, керівник напряму відновлюваної енергетики «ДТЕК», 
«Успішні приклади реалізації «зелених» проектів» 
2. Антон Нестеренко, директор ТОВ "Німецькі біогазові технології" 
 «Біогазові технології як реальна альтернатива газу та шлях до енергетичної 
незалежності України» 
3. Станіслав Кругляк, Директор ТОВ «Альтернативні енергоресурси», 
повноважний представник APS Power Technology GmbH в Україні 
«Реалізація проекту з будівництва котельні на біомасі. Економічні переваги, 
екологічні та технічні наслідки» 
4. Ірина Гнап, директор компанії «Salix Energy»  
«Особливості вирощування енергетичних культур та виробництва біопалива» 
5. Максим Козицький, Директор ТОВ «Еко-Оптіма» 
«Сучасний стан та перспективи розвитку вітроенергетики в Україні.  Приклади 
практичної реалізації проектів» 
6. Володимир Куковальський, Генеральний директор ТОВ "Енерго-
промислова група "Югенергопромтранс" 
«Особливості, перспективи виробництва теплової енергії з біомаси» 
7. Ріхард Горки, голова Регіональної торгової палати Края Височина Чеської 
Республіки 
«Реформа муніципальної енергетики в Тршебіч в Чеській Республіці» 
8. Даніель Лепорі, генеральний директор швейцарської компанії-стартапу 
«Designergy»  
«Впровадження в Україні пілотного проекту із встановлення інноваційних сонячних 
панелей» 

 
13:35-14:30 
Кава-брейк із B2B-зустрічами 
 
14:30-15:20 
Секція 3 «Перспективи розвитку відновлюваної енергетики. Оцінка експертів. 
Міжнародний досвід» 
 
 Ключові питання: 

• - досягнення України у відновлюваній енергетиці та перспективи розвитку; 
• - правове поле та нові рішення; 
• - міжнародний досвід розвитку відновлюваної енергетики. 

  
Модератор: Кирило Томляк – радник Голови Держенергоефективності 



Спікери: 
 1. Сергій Савчук, Голова Держенергоефективності 
«Формування гарантованих джерел фінансування проектів з енергоефективності та 
ВДЕ» 
2. Діана Корсакайте, керівник Проекту USAID «Муніципальна енергетична 
реформа в Україні»  
«Міжнародний досвід розширення ринків виробництва та споживання 
альтернативних видів палива» 
3. Михайло Малашенко, заступник Голови Державного комітету стандартизації 
Республіки Білорусь 
«Досвід Білорусії в залучення місцевих видів палива з метою забезпечення населення 
тепловою енергією» 
4. Представник компанії «Ramboll»* 
«Досвід Данії в поводженні з твердими побутовими відходами» 
5. П. Жан-Кристоф Фуег, Посол, Керівник відділу міжнародних питань у галузі 
енергетики, Федеральне бюро енергетики Швейцарії 
«Швейцарська енергетична стратегія 2050 року»  
6. Олександр Дячук, старший науковий співробітник Інститут економіки та 
прогнозування НАН України 
«Перехід України на відновлювану енергетику до 2050 року» 
7. Володимир Лященко  - керівник проекту ПРООН/ГЕФ "Розвиток та 
комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в 
Україні" 
"Фінансово-економічні можливості реалізації біоенергетичних проектів"   
8. Ігор Кирильчук, національний координатор проекту ЮНІДО «Підвищення 
енергоефективності та стимулювання використання відновлюваної енергії в 
агро-харчових та інших малих та середніх підприємствах України» 
«Відновлювана енергетика як складова «зеленої» економіки. Можливості програми 
UNIDO» 
 
15:20 – 16:15 
Дискусія: «Енергоефективні та «чисті» технології у промисловості – гарантія 
підвищення конкурентоспроможності економіки» 
 
Ключові питання: 

• - інструменти та принципи стимулювання енергоефективності в Україні та світі; 
• - можливості впровадження системи енергоменеджменту на підприємствах; 
• - приклади успішного впровадження проектів з енергоефективності; 
• - джерела фінансування: пропозиції міжнародних донорів, вітчизняного банківського 

сектору. 



  
Модератор: Олексій Корчміт - радник Голови Держенергоефективності 
Учасники дискусії: 
1. Олексій Пащенко, національний координатор проекту UNIDО 
«Можливості впровадження системи енергоменеджменту на підприємствах»  
2. Ігор Шилович, директор Центру ресурсоефективного та чистого 
виробництва  
«Приклади успішного впровадження проектів з енергоефективності в промисловості» 
3. Рікардо Кулхайм, проект GIZ «Енергоефективність у компаніях» 
4. Ігор Перепелиця, головний інженер компанії «Данон» 
5. Олександр Баськов, експерт зі сталого розвитку Beker Tilly* 
6. Компанія ДТЕК ЕСКО* 
 
16:15 – 17:30 
Вечірня кава-брейк, ділове спілкування у форматі B2B 
 

 

 


