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II національна спеціалізована виставка-форум

ОФІЦІЙНИЙ ЗВІТ

Шановне панство!
Пропонуємо Вашій увазі підсумкову інформацію щодо другої національної спеціалізованої виставки-форуму
«Незалежна теплоенергетика», яка відбулася 21 – 23 квітня 2015 року у виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза».
Площа стендів, кв. м

608

Спеціальна виставкова площа, кв. м
(конференц-зали, бізнес-зона, реєстрація)

155

Кількість учасників,

74

у тому числі іноземних

6

Представлено країн (Україна, Австрія,
Білорусь, Данія, Литва, Нідерланди,Чехія)

7

Кількість відвідувачів

3742

Акредитовані ЗМІ

24

Офіційне відкриття
В урочистому відкритті виставки-форуму
«Незалежна теплоенергетика» взяли участь:
• Сергій Савчук,

голова Державного агентства
з енергоефективності та
енергозбереження України;

• Олександр Мазурчак,

перший заступник виконавчого
директора Асоціації міст України;

• Ларрі Гуд, керівник проекту

USAID «Муніципальна енергетична
реформа в Україні»;

• Микола Коломийченко,
президент Асоціації
«Український Пелетний Союз»;

• Василь Степаненко,

віце-президент Національної
асоціації України з теплових
насосів;

• Валерій Пекар,

президент компанії «Євроіндекс».

Акредитовані ЗМІ
Інтернет/ІА:
BIOWATT, ibud.ua, Renewable.com.ua, UA.Automation.com, «Аналитическое Агентство AGRICULTURE» , «ЖИТЛО»,
«Портал об энергосбережении», «Твердое биотопливо Украины», «УКРІНФОРМ».
Видання:

Телебачення:

«Будівельний журнал», журнали «Аква-терм», «Деревообробник», «Житлово-комунальне господарство»,
«Промышленность в фокусе», «Тепловые насосы»,
щотижневик «2000».

ICTV, Business, 33 канал (Хмельницький),
UAAN.tv (програма «Все найкраще з України»).

Програма форуму
У рамках форуму відбулася низка галузевих заходів,
у яких взяли участь 52 доповідача.

• Муніципальний інвестиційний форум:
• Круглий стіл «Оптимізація енергоспоживання
в умовах зростання тарифів».
• Секція «Муніципальні стратегії та енергетичні
плани міст».
• Секція «Фінансування енергозберігаючих проектів».
В роботі круглого столу та форуму взяли участь: експерти Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України, Державного агентства енергозбереження та
енергоефективності України, Асоціації міст України, проекту USAID
«Муніципальна енергетична реформа в Україні», GIZ, Міжнародної
Фінансової Корпорації, Міжгалузевої асоціації «Укртеплокомуненерго»,
ГО «Асоціація енергоаудиторів ЖКГ», Українського Пелетного Союзу,
ГО «Експертна платформа з енергоефективності», ЕСКО «Екологічні
системи», Громадянської мережі «ОПОРА», ГО «Муніципальна енергія»,
Укрексімбанку, Укргазбанку та ін.

С. Савчук,

Держенергоефективність

Г. Гайда,
IFC

О. Мазурчак,

А. Міцкан,

Асоціація міст України

Проект USAID МЕР

І. Хренова-Шимкіна, М. Коломийченко,
GIZ

В. Гензицький,

Український Пелетний ГО «Експертна платформа
Союз
з енергоефективності»

• Конференція «Заміщення природного газу.
Економіка. Обладнання. Ресурсне
забезпечення» по секціях:

• Конференція «Термомодернізація
будівель — шлях до скорочення
споживання природного газу» по секціях:

• Тверде біопаливо.
• Теплові насоси.

• Економіка. Механізми
• Матеріали та обладнання

Організатор:

Національна асоціація
Організатор: України з теплових насосів.

Доповідачі:
експерти
Держенергоефективності,
Українського
Пелетного Союзу, ТОВ «Київське Енергетичне Агентство», компаній
«NIBE-Україна», RUF, «АТОН ІНЖИНІРИНГ», «Майстер Технологій»,
«ГРЕСА-ГРУПП», «ЕСКО ЕКОСИС», «Р-Енерджи» та ін.

Доповідачі: експерти Держенергоефективності, проекту USAID «МЕР»,
ГО «ОПОРА», Української асоціації виробників теплоізоляційних
матеріалів, компаній «Хенкель Баутехнік (Україна)», «Данфосс»,
«Tex-Color», «Свій дім», «УкрТеплоКерамік», «Віконда» та ін.

Відвідувачі виставки-форуму
За три дні роботи захід відвідали 3742 особи. До Вашої уваги результати анкетування відвідувачів виставки-форуму.
Розподіл відвідувачів за галузями
енерегетика
будівництво
торгівля
проектні організації
машинобудування
сільске господарство
комунальне господарство
деревообробка
та меблева промисловість
ОДА, РДА, мерії
харчова промисловість

Розподіл відвідувачів по днях
35%
25%
23%
13%

Офіційна підтримка

37%
38%
25%

Географія відвідувачів

11%
9%
9%
8%

Київ та область
Регіони
30%

5%
4%

70%

Оргкомітет дякує всім учасникам і партнерам за співпрацю.
Підсумки та фотозвіт — на сайті www.t-energy.com.ua

Організатор

21 квітня
22 квітня
23 квітня

Основні регіони з відвідування виставки:
Дніпропетровська, Житомирська,
Черкаська, Львівська, Полтавська,
Рівненська, Вінницька, Чернігівська,
Запорізька, Харківська, Волинська.

Галузеві партнери

До зустрічі наступного року 19 – 21 квітня!

Генеральний
інтернет-партнер

