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Програма конференції
«Сучасний стан та перспективи використання альтернативної енергетики в
приватних домогосподарствах та громадах України»
Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ", вул. Б. Хмельницького, 8/16, м. Київ.
30 травня 2011 року.

9:00 – 9:30 Реєстрація учасників.
9:30 – 9:45 Відкриття конференції, вітальні промови, презентація програми.

9:45 - 11:15 Панельна дискусія:
Практичний досвід впровадження малих проектів з енергозбереження та
альтернативної енергетики в приватних господарствах та сільских громадах.
Відчутне здорожчання енергетичних ресурсів вже зараз, набагато ефективніше
амбиційних але малоефективних державних програм, змушує окремих споживачів
шукати нові джерела забезпечення власних енергетичних потреб та більш
ощадливого використання ресурсів. Інколи, на рівні громад, відносно невеликі
вкладення коштів демонструють відчутний ефект. Шлях першопроходців важкий і
ризикований, але досвід учасників цієї секції свідчить – вони йдуть вірним шляхом,
що врешті-решт принесе дивіденди. Чи готові пересічні громадяни до впровадження
власних енергетичних проектів? Яку користь отримують громади, які вже
наважилися щось зробити? Чи цікавий існуючий досвід іншим, чи є потенціал до
його поширення та реплікації? Яку підтримку може надавати місцева влада, чи
виграє селище, містечко, район від енергонезалежності окремих громадян/родин?
Ірина Вихристюк, районна громадська екологічна організація "Відродження", м.
Татарбунари Одеської обл.
Андрій Зінченко, керівник освітніх проектів мережі "Грінкубатор".
Андрій Мартинюк, голова Ради ММГО "Екоклуб", м. Рівне.

Модератор: Ірина Ставчук, НЕЦУ

Даний захід організовано за фінансової підтримки Європейського Союзу.
Відповідальність за зміст заходу та супроводжуючої документації несе Національний екологічний центр України.
Зміст заходу не може розцінюватися таким, що відображає точку зору Європейського Союзу .
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11:15 – 11:30 Перерва на каву

11:30 – 13:00 Панельна дискусія:
Енергетичне законодавство України та інтереси окремих громадян.
Прийняття закону про зелений тариф призвело до справжнього "буму" масштабних
проектів з відновлюваної енергетики: вже розпочато або перебуває на стадії
планування ряд проектів крупних вітрових та сонячних електростанцій, зростає
інтерес інвесторів до малих ГЕС, використання біомаси та геотермальної енергії.
Державна цільова економічна програма енергоефективності на 2010-2015 роки
передбачає зменшити на 15-20 відсотків обсяги споживання паливно-енергетичних
ресурсів. Наразі триває перегляд енергетичної стратегії України до 2030 року. Однак
постає питання – яка роль відводиться окремо взятим громадянину, родині,
домогосподарству або сільській громаді в документах державної ваги? Чи може
приватна особа отримати зиск від зелених тарифів? Чи передбачає державна
програма енергозбереження сприяння енергетичним ініціативам приватних осіб?
Яку роль відіграє Європейський Союз у законодавчому підсиленні енергетичного
потеціалу домогосподарств та малих громад?
Мар’яна Булгакова, директор Експертно-аналітичного центру "Правова
аналітика", м. Львів.
Роман Зінченко, координатор мережі "Грінкубатор".
Модератор: Юрій Урбанський, Національний екологічний центр України.

13:00 – 14:00 Обідня перерва

14:00 – 15:30 Панельна дискусія:
Фінансові джерела і зелена енергетика в громадах.

Даний захід організовано за фінансової підтримки Європейського Союзу.
Відповідальність за зміст заходу та супроводжуючої документації несе Національний екологічний центр України.
Зміст заходу не може розцінюватися таким, що відображає точку зору Європейського Союзу .
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Які програми фінансування малих енергетичних проектів можуть запропонувати
банки приватним особам та малим громадам? Чи розробляються нові програми і
коли можна очікувати їх впровадження? Чи можливо в Україні використати досвід
наших європейських сусідів та запровадити нові для України, але вже працюючи в
цих країнах, схеми прямого фінансування окремих осіб? Які програми фінансової та
інституційної підтримки реалізує делегація Євросоюзу в Україні?
Іван Варга, перший заступник голови Державного агентства екологічних інвестицій
В’ячеслав Гусєв, координатор проектів з енергозбереження, Фундація Українсько –
Польскої співпраці PAUCI
Андрій Желєзний, асистент координатора зі змін клімату, Національний Екологічний
центр України
Тетяна Кочерева, координатор з розвитку роздрібного бізнесу, ПроКредит Банк.
Модератор: Ганна Голубовська-Онісімова, ВЕГО МАМА-86

15:30 – 15:45 Презентація партнерського проекту WECF, "Відродження" (м.
Татарбунари), "Екоклуб" (м. Рівне) та НЕЦУ "Розбудова місцевого потенціалу для
термоізоляції будинків, побутового сонячного опалення та підігріву води у сільських
та віддалених районах", що реалізується за фінансової підтримки Європейського
Союзу – Анна Самвел, голова Кавказького представництва організації Жінки Європи
за спільне майбутнє (WECF).

15:45 – 16:00 Підбитття підсумків, закриття конференції.

Даний захід організовано за фінансової підтримки Європейського Союзу.
Відповідальність за зміст заходу та супроводжуючої документації несе Національний екологічний центр України.
Зміст заходу не може розцінюватися таким, що відображає точку зору Європейського Союзу .

