ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО
З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
УКРАЇНИ
(Держенергоефективності)

Обласним та Київській міській
державним адміністраціям
(за списком)

пров. Музейний, 12, м. Київ, 01001,
тел.: (044) 590-59-60, 590-59-74
факс (044) 590-59-61, 590-59-75

16 51 09 з

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України
висловлює Вам свою повагу, вдячність за співпрацю у напрямку популяризації
питань енергоефективності та інформує про наступне.
У цьому році Урядом розроблено механізми стимулювання населення до
впровадження енергоефективних заходів та переходу на інші, крім газу, види
палива та енергії. Це стало потужним стимулом для розвитку відновлюваної
* енергетики, ринку енергоефективних матеріалів, обладнання та залучення
інвестицій.
Тому сьогодні є актуальною та необхідною презентація бізнесом
енергоефективного обладнання, матеріалів, новітніх технологій використання
відновлюваних джерел енергії та виробництва альтернативних видів палива.
З цієї метою з 1.0 по 13 листопада 2015 року в м. Києві
Держенергоефективності організовує VIII Міжнародну спеціалізовану
виставку ”Енергоефективність. Відновлювана енергетика - 2015м (далі Виставка) та VII Міжнародний інвестиційний бізнес-форум з питань
енергоефективності та відновлюваної енергетики (далі - Форум).
Форум і Виставка - ключові професійні події в Україні, присвячені
питанням ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів,
енергозбереження, розвитку відновлюваних джерел енергії та альтернативних
видів палива.
ЦІ заходи - це традиційна платформа для продуктивного діалогу між
бізнесом та владою, потужний інструмент налагодження міжнародних
контактів та залучення інвестицій.
Щорічно Виставка об’єднує провідні світові та українські компанії, що
демонструють сучасні енергозберігаючі технології, новітні розробки та
обладнання у сфері гідро-, вітро-, сонячної та геотермальної енергетики.
У 2014 році в заходах Форуму взяли участь понад 500 учасників з різних
куточків України та з-за кордону.
Дерявенергоефектиеності

№183-01/10/5-15 от 19.08.2015

Враховуючи вищезазначене, просимо Вас поінформувати підприємства
регіону щодо проведення Виставки та Форуму та, за можливості, розмістити
„ анонси зазначених заходів на офіційному сайті адміністрації.
З питань участі у Форумі звертатися до Держенергоефективності за тел.:
+38 044 590-59-65 та е-таіі: 5аеерге55а@цтаі1.сот.
З питань участі у Виставці звертатися до Міжнародного виставкового
центру за тел.: +38 044 201-11- 59, 201-11- 66 та е-таіі: епегцо@іес-ехро.сот.іш.

Додатки:
1. Тематика Виставки в 1 прим, на _ арк.
2. Проект програми Форуму в 1 прим, на _ арк.
3. Анонси Виставки та Форуму в 1 прим, на _ арк.

Голова

С. Савчук

* Заїка Т. М.
044 590 59 65
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Додаток 1
до листа Держенергоефективності
від «_3£_» 03
2015 р. № /З3-о///с/ЗГ'/3~

ТЕМАТИКА
УІП МІЖНАРОДНОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВИСТАВКИ
«Енергоефективність. Відновлювана енергетика - 2015»
1. СОНЯЧНА ЕНЕРГЕТИКА
• Сонячні електростанції: автономні, гібридні, мережеві
• Фототермічні та фотоелектричні перетворювачі світла
• Сонячні колектори. Сонячні батареї
• Комплектуючі та обладнання для геліоустановок
• Будівництво сонячних електростанцій
2. ВІТРОЕНЕРГЕТИКА
• Вітряні електростанції (ВЕС): промислові, малі автономні
• Вітрогенератори
• Комплектуючі та обладнання для вітроустановок
• Будівництво вітряних електростанцій
3. ГЕОТЕРМАЛЬНА ЕНЕРГЕТИКА
• Геотермальні електростанції
• Регулятори термоповітряні геотермальні
• Зонди для геотермальних теплових насосів
• Колектори для земляних зондів
• Комплектуючі та аксесуари
4. МАЛА ГІДРОЕНЕРГЕТИКА
• Міні-, мікро-, малі ГЕС
5. АЛЬТЕРНАТИВНІ ВИДИ ПАЛИВА
• Технології переробки біомаси
• Тверде паливо. Технології виробництва та обладнання
- виробництво пелет, брикетів. Лінії гранулювання біомаси
• Рідке біопаливо. Технології виробництва
• Біогаз. Технології виробництва. Біогазові установки
6. ЕФЕКТИВНА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА
Альтернативне опалення без газу

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

твердопаливні котли
електричні котли
рідкопаливні котли
системи сонячного теплопостачання
теплові насоси
системи конвективного та променистого опалення
Реконструкція газових котелень
модульні котельні установки. Міні-ТЕЦ
когенераційні установки: газопоршневі, газотурбінні, дизельні
автоматизація котелень
прилади регулювання, контролю, управління теплом
теплоізоляція теплових мереж

7. ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧЕ ОСВІТЛЕННЯ
• Світлодіодна освітлювальна техніка
• Люмінесцентне освітлення
• Галогенне освітлення
• Оптоволоконне освітлення
• Ефективні системи освітлення: житлових, промислових будівель,
об’єктів будівництва, ЖКГ, АПК
• Світлодіодне освітлення міських вулиць та автомагістралей
• Інтелектуальні системи управління освітленням
8. ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИ БУДІВНИЦТВІ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ
БУДІВЕЛЬ
• Енергоефективні будівельні системи, технології, матеріали
• Інноваційні віконні системи
• Високоефективна теплоізоляція будинків
• Оснащення теплових пунктів та вузлів
• Економні системи теплопостачання
• Поквартирний облік та регулювання споживання енергоресурсів
9. ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ІННОВАЦІЇ В АВТОМОБІЛЕБУДУВАННІ
• Гібридні автомобілі
• Електромобілі
• Автомобілі на водневих паливних елементах
10. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ПРОЕКТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ
11. ІНВЕСТИЦІЇ В ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

від « / # »
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до листа Держенергоефективності
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ПРОГРАМА
VII МІЖНАРОДНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕС-ФОРУМУ
з питань енергоефективності та відновлюваної енергетики
(проект)
10 ЛИСТОПАДА
......................
10:00-11:00 Офіційне відкриття VII Міжнародного інвестиційного бізнесфоруму з питань енергоефективності та відновлюваної енергетики та
VIII Міжнародної спеціалізованої виставки «Енергоефективність.
Відновлювана енергетика - 2015»

|

хол вист авкового павільйону

1

11:00-12:00 Огляд виставкових експозицій
12:00-12:15 Брифінг для представників ЗМІ
х о л ви ст авкового павільйон у

ДЕНЬ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
12:15-16:00 Конференція "Фінансові інструменти стимулювання
енергоефективності. Державні ініціативи в житловому секторі та
міжнародні проекти"
кон ф ерен ц -зал у ви ст авковом у п авільйон і № 2

11 ЛИСТОПАДА
♦
ДЕНЬ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
10:30-12:30 Круглий стіл "Стан та перспективи розвитку відновлюваної
енергетики в контексті євроінтеграційних процесів"
кон ф ерен ц -зал у вист авковом у павільйон і № 2

13:00-15:00 Круглий стіл "Заміщення природного газу альтернативними
видами палива в Україні"
кон ф ерен ц -зал у вист авковом у павільйон і Ж»2
%

15:30-17:00 Круглий стіл "Ринок рідкого біопалива в Україні: стан, бар’єри та
перспективи розвитку"
кон ф ерен ц -зал у вист авковом у павільйоні № 2

12 ЛИСТОПАДА
ч

11:00-13:00 Дискусія "Законодавчі ініціативи у сфері енергоефективності:
напрацювання, перспективи впровадження"
кон ф ерен ц -зал у вист авковом у павільйон і № 2

13:30-15:00 Семінар "ЕСКО: потенціал впровадження, успішні практики,
інституційні бар’єри"
кон ф ерен ц -зал у вист авковом у павільйон і № 2

15:00-17:00 Презентаційна панель "Енергоменеджмент в бюджетній сфері.
Місцеві ініціативи та міжнародний досвід"
кон ф ерен ц -зал у ви ст авковом у п авільйон і № 2

13 ЛИСТОПАДА
10:00-12:00 Семінар "Екодизайн: досвід ЄС та перші кроки України".
кон ф ерен ц -зал у вист авковом у павільйон і № 2

12:30-14:00 Круглий стіл "Популяризація питань енергоефективності та
відновлюваної енергетики"
кон ф ерен ц -зал у ви ст авковом у павільйон і № 2

від « ■/& »

Додаток З
до листа Держенергоефективності
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АНОНС
VIII Міжнародна спеціалізована виставка
«Енергоефективність. Відновлювана енергетика - 2015»
10-13 листопада 2015 року, в м. Києві, на території Міжнародного виставкого
центру, відбудеться VIII Міжнародна спеціалізована виставка «Енергоефективність.
Відновлювана енергетика - 2015».
Основна тематика: промислове та побутове енергозберігаюче обладнання,
енергоефективні технології у побуті, виробництві та бізнесі, альтернативні види
палива, відновлювана енергетика.
Ділова програма супутніх заходів передбачає проведення Міжнародного
інвестиційного бізнес-форуму з питань енергоефективності та відновлюваної
енергетики.
Організатор - ТОВ "Міжнародний виставковий центр"
За підтримки Держенергоефективності
Місце проведення:
Україна, м. Київ, Міжнародний виставковий центр,
Броварський проспект, 15, станція метро "Лівобережна"
З питань участі у Виставці звертайтеся до Міжнародного виставкого центру за
тел.: (044) 201-11- 59, 201-11- 66 та е-шаіі: епещо@іес-ехро.сот.иа.
Детальна інформація на сайті:
2015/1етаІіка-уІ5і:аукі-ее-2015 .Біті.

Ьйр:/А¥\у\у.іес-ехро.сот.иа/ик/епегдое1екЦупІ5І-

АНОНС
VII Міжнародний інвестиційний бізнес-форум
з питань енергоефективності та відновлюваної енергетики
10-13 листопада 2015 року в м. Києві Держенергоефективності проводитиме
VII Міжнародний інвестиційний бізнес-форум з питань енергоефективності та
відновлюваної енергетики.
Ключові питання цьогорічного Форуму:
Фінансові інструменти стимулювання енергоефективності. Державні
ініціативи в житловому секторі та міжнародні проекти;
ЕСКО: потенціал впровадження, успішні практики, інституційні бар’єри;
Енергоменеджмент в бюджетній сфері. Місцеві ініціативи та міжнародний
досвід;
Стан та перспективи розвитку відновлюваної енергетики в контексті
євроінтеграційних процесів.
Місце проведення:
Україна, м. Київ, Міжнародний виставковий центр,
Броварський проспект, 15, станція метро "Лівобережна"
З питань участі у Форумі звертайтеся за тел.: (044) 590-59-65 та e-mail:
saeepressa@gmail.com.
Участь у Форумі безкоштовна!
З
програмою
Форуму
можна
ознайомитися
за
http://saee.gov.ua/sites/default/files/documents/Programa_Forumu.pdf

посиланням:

