
   
 

 

Офіційний старт 

МЕРЕЖА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИКІВ БУДМАТЕРІАЛІВ 

 

Дата проведення: 24 квітня 2019 року 

Місце проведення: м. Київ, вул. Госпітальна 12, Президент Готель  
 

ПРОГРАМА 

9:30-10:00 Реєстрація, Вітальна кава 

  

10:00-12:30 Урочиста церемонія 

  

10:00-10:15 
Енергоефективні мережі у політиці промислового розвитку України: 

цілі, завдання, перспективи  

 
Максим Нефьодов, Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі 

України  

10:15-10:30 
Практика стимулювання енергоефективності на промислових підприємствах 

та будівельних майданчиках 

 
Сергій Савчук, Голова Державного агентства з енергоефективності та 

енергозбереження України 

10:30-10:45 Вимоги з енергоефективності до виробів та конструкцій у будівництві 

 Сергій Кузьмін, Голова Державної архітектурно-будівельної інспекції України 

10:45-11:00 
Роль промисловості в імплементації Європейської Директиви 

з енергоефективності 2012/27/ЄС  

 

Дмитро Петрунін, Генеральний директор Директорату енергоефективності 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України 

11:00-11:15 
Навчальна мережа – іноваційний підхід до підвищення енергоефективності 

підприємств  

 
Рікардо Кюльхайм, Директор проекту «Консультування підприємств щодо 

енергоефективності», GIZ 

11:15-11:30 
Енергоефективність та нові технології – застосування німецького досвіду 

в Україні 

 Іван Салій, Президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів 

11:30-11:45 
Від енергоаудитів до впровадження заходів: мережі енергоефективності 

як інструмент 

 Дірк Кьовенер, LEEN GmbH 

11:45-12:00 Презентація Мережі енергоефективності виробників будматеріалів 

 
Олександр Пєтушков, Директор з міжнародного співробітництва 

Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів 

12:00-12:30 
Урочисте підписання меморандуму про виробників Мережі енергоефективності  

галузі будматеріалів 

12:00-12:30 Запитання – відповіді. Брифінг. Спільне фото. 

12:30-13:30 Фуршет 

  



13:30-15:30 Організаційне засідання учасників мережі 

 

Модератори:  

Олександр Пєтушков, Директор з міжнародного співробітництва 

Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів 

Дірк Кьовенер, LEEN GmbH 

13:30-14:00 Мережа енергоефективних виробників будівельних матеріалів: 

 

 Загальна організація – принципи та добровільні зобов’язання. 

 Енергоаудитори – (з Німеччини та України) – запрошення та організація їх роботи. 

 Моніторинг – як прозорість енергоспоживання. 

 Енергоскаути. 

 Запитання-відповіді. 

14:00-15:15 Вибір тем для зустрічей мережі: 

 

 Повідомлення учасників мережі щодо пріоритизації необхідних заходів 

енергоефективності (мозковий штурм) для підприємств. 

 Узгодження пріоритетних заходів та партнерства учасників мережі. 

 Підтвердження згоди підприємств щодо організації на підприємстві практичного 

семінару згідно пріоритетних тем учасників мережі (перші чотири - п’ять) та 

орієнтовні дати. 

15:15-15:30 Підсумки 

  

15:30-16:00 Дружнє спілкування. Кава-брейк 

  


