Учасники конкурсного відбору в рамках проекту "Професіоналізація та стабілізація енергетичного менеджменту в
Україні"
№
ПІБ
п/п
1
Буравльова Ляна
Валентинівна

2

Василенко Володимир
Павлович

3

Васьковець Роман
Вячеславович

Місце роботи, посада

Назва проектної ідеї

Область/місто

Спеціаліст відділу з питань
енергоменеджменту та впровадження
енергозберігаючих технологій виконавчого
комітету Криворізької міської ради

ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ
ЗАХОДІВ У М.КРИВОМУ РОЗІ

Виконавчий комітет Вільногірської міської
ради Дніпропетровської області, міський
голова
Львівська міська рада, Департамент
економічної політики, Управління
економіки, Начальник відділу
енергоменеджменту
Головний спеціаліст відділу енергетики,
енергозбереження та експлуатації ЖКГ.
Управління ЖКГ Департаменту
містобудування, архітектури, будівництва та
житлово-комунального господарства
Черкаської обласної державної адміністрації

Енергонезалежність м.Вільногірська – крок у
майбутнє
Дніпропетровська обл., м.
Вільногірськ
Впровадження щоденного моніторингу
споживання енергоресурсів у бюджетних
установах міста Львова
Ефективний підхід до опалення будівель та
приміщень Черкаської області

м. Кривий Ріг

м. Львів
Черкаська обл.

4

Воловик Наталія
Олександрівна

5

Гольмов Сергій
Олександрович

Одеська обласна державна адміністрація,
Департамент "Агентство з інвестицій та
розвитку", відділ залучення інвестицій в
інфраструктуру та будівництво, старший
інстпектор з питань енергетики,
енергозбереження та ЖКГ

Проектна ідея комплексної
енергомодернізації. Одеська область

6

Гондар Олександр
Олексійович

Директор департаменту промисловості,
підприємництва та інвестицій
Дніпропетровської міської ради

Підвищення енергоефективності у
м. Дніпропетровськ
бюджетних установах м. Дніпропетровська із
впровадженням «енергетичного перфоманс контракту» (пілотний проект)

7

Гуз Валерій Петрович

Рівненська обласна державна адміністрація,
застуаник директора департаменту житловокомунального господарства, енергетики та
енергоефективності Рівненської обласної
державної адміністрації

8

Деденко Сергій Іванович Голова Семенівської районної державної
адміністрації Чернігівської області

9

Дорощук Микола
Петрович
Дутко Василь
Васильович

КП "ІАЦ "Волиньенергософт", керівник
Енергоцентру
КП "ІАЦ "Волиньенергософт" , директор

11

Завгородній Андрій
Юрійович

Управління комунального господарства та
будівництва Павлоградської міської ради,
начальник відділу реконструкції,
будівництва та енергозбереження

Підвищення рівня енергоефективності на
об’єктах соціальної інфраструктури на
засадах конкурсного відбору із
застосуванням механізму стимулювання
реалізації відповідних проектів. Досвід і
перспективи
Підвищення енергетичної ефективності
Семенівського району Чернігівської області з
2014 року по 2018 рік у 2 етапи
Термореновація багатоквартирного
житлового фонду Волинської області
Створення системи високої
енергоефективності в бюджетній сфері
Волинської області
Енергоефективне управління та
енергомодернізація міста

12

Ковалишин Богдан
Михайлович

НУБіП України, ННІ енергетики, автоматики і Технологія підвищення енергоефективності
енергозбереження, доцент
паливних установок шляхом активації
молекул-реагентів реакції горіння

м. Київ

13

Когут Марія Степанівна

Львівська обласна державна адміністрація, Підвищення енергоефективності будівель
Департамент ПЕК та енергозбереження,
бюджетної сфери у Львівській області
начальник відділу організації впровадження
програм енергозбереження

Львівська обл.

14

Кузьміна Лариса
Василівна

Головний спеціаліст управління економіки,
Підвищення енергоефективності навчально енергоменеджер Жмеринської міської ради
виховного комплексу Загальноосвітня школа
І – ІІІ ступенів – ліцей. м. Жмеринка,
Вінницької області
Голови Куснищанської сільської ради
Впровадження енергозберігаючих заходів –
Волинської обл.
шлях до ефективного функціонування органів
влади (ДНЗ "Калинонька")

10

15

Куран Петро Іванович

Одеська обл.

Рівненська обл.
Чернігівська обл.

Волинська обл.

Волинська обл.
Дніпропетровська обл., м.
Павлоград

Вінницька обл. м.
Жмеринка

Волинська обл.,
с.Куснища

16

17

18

19

20

Комплекс заходів по децентралізації системи
опалення міста Павлограда з впровадженням
високовольтних
Дніпропетровська обл., м.
Павлоград
Левицький Тарас
Допомога співвласникам багатоквартирних м.Львів
Васильович
головний спеціаліст відділу супроводу ОСББ, будинків у енергоефективному оновленні їх
будинків
ресурсного центру для розвитку ОСББ
департаменту житлового господарства та
інфраструктури Львівської міської ради
Логозинський
Харківська обласна державна адміністрація,
Олександр
Управління паливно-енергетичного
Олександрович
комплексу, Головний спеціаліст відділу
газового комплексу, паливних ресурсів та
енергозбереження
Вітер і вода. Зелена енергія майбутнього
Харківська обл.
Лютіков Ігор Сергійович Херсонська міська рада, в.о. головного
Будівництво біопаливної ТЕЦ потужністю
м. Херсон
енергоменеджера міста, кандидат на посаду 20МВт з виробництвом біопалива на базі
директора КП "Херсонська енергосервисна Таврійської котельні в м. Херсон
президент
ГО "Херсонський
Магдич Іван Юрійович компанія",
Департамент
житлово-комунального
Використання біогазових установок на
Вінницька обл.
господарства, енергетики та інфраструктури фермерських господарствах Вінницької
Вінницької обласної державної адміністрації. області
Куш Микола
Олександрович

Начальник управління ЖКГ м. Павлоград

21

Марчук Сергій Іванович ДКП "Луцьктепло", інженер служби
енергетичного менеджменту

Централізоване теплопостачання в місті
Луцьк (енергомодернізація ДКП
«Луцьктепло»

22

Мельник Михайло
Васильович

Львівська обласна державна адміністрація.
Директор департаменту ПЕК та
енергозбереження

ЕНЕРГОСЕРВІСНИЙ КОНТРАКТ – ОСНОВА ДЛЯ Львівська обл.
ШВИДКОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕНЕРГООЩАДНИХ
ЗАХОДІВУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

23

Михайлов Александр
Викторович
Нікітіна Дар’я
Володимирівна

КП "Теплоснабжение г. Одесса", главный
инженер
головний спеціаліст відділу енергетики
управління енергетики та енергозбереження
Департаменту промисловості та розвитку
інфраструктури Запорізької обласної
державної адміністрації

Модернизация городской системы
теплоснабжения (проект Южный)

24

м. Луцьк

м.Одеса

ТЕЦ, як альтернативний технічний
енергозберігаючий захід
Запорізька обл.
Реконструкція вуличного освітлення
з використанням енергозберігаючих технолог
ій
в м. Малині Житомирської області по вул. Гру м. Малин, Житомирська
шевського, Огієнка, Кримського
обл.
КОНЦЕПЦІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ
м. Дніпродзержинськ
ЕНЕРГЕТИНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У
М.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКУ

25

Піковський Петро
Валентинович

Перший заступник міського голови, м.
Малин

26

Решетов Ростіслав
Валерійович

27

Сидоренко Віктор
Павлович

Департамент економічного розвитку
Дніпродзержинської міської ради,
начальник відділу муніципального
енергоменеджменту
Головний енергетик ПАТ «АК
«Київводоканал»

28

Старовойтов Дмитро
Федорович

29

Шрамко Любов
Вікторівна

Головний спеціаліст відділу з питань спільної
власності сіл, селища. міста, району та
земельних відносин Любомльської районної
ради

Впровадження енергозберігаючих заходів – Волинська обл., м.
шлях до ефективного функціонування органів Любомль
влади (Реконструкція котельні Любомльської
районної ради).

30

Ярошук Тетяна
Миколаївна

ДОСИТЬ БУТИ ЕНЕРГОЗАЛЕЖНИМИ, ДАВАЙТЕ Волинська обл.,
САДИТИ ЛІС
Локачинська
райдержадміністрація

31

Яцунік Олександр
Борисович

Локачинська райдержадміністрація,
головний спеціаліст відділу містобудування,
архітектури та житлово-комунального
господарства управління регіонального
розвитку
Старовижівська районна державна
адміністрація, Начальник управління
інвестицій та регіонального розвитку

м.Київ
Розробки математичної моделі системи
подачі повітря в аеротенки в режимі
реального часу вимірів основних параметрів
та показників Бортницкої станції аерації ПАТ
«АК «Київводоканал»
Директор КП Міськсвітло м.Дніпропетровськ Програма реконструкції зовнішнього
м. Дніпропетровськ
освітлення м. Дніпропетровська, із
застосуванням новітніх енергозберігаючих
технологій LED освітлення

Встановлення шатрової покрівлі на
лікувальному корпусі центральної районної
лікарні смт. Стара Вижівка Старовижівського Волинська обл., смт.Стара
району
Вижівка

