
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

відкриття  

Центру енергоефективності 

Київського національного 

університету технологій та 

дизайну 

ПОСТ-РЕЛІЗ 

м. Київ, провул. Євгена Гуцола, 4а  

(навчальний корпус № 5 КНУТД) 

7 червня 2018 року 



З метою впровадження вимог Закону України «Про 

енергетичну ефективність будівель» в частині підготовки 

енергоменеджерів та сертифікованих 

енергоаудиторів, підвищення їх кваліфікації, 

демонстрації сучасного обладнання та технологій з 

енергоефективності в Київському національному 

університеті технологій та дизайну створено освітньо-

науковий Центр енергоефективності, відкриття якого 

відбулось 7 червня 2018 року. 

Центр стане практичною базою для підготовки 

енергоменеджерів та сертифікованих 

енергоаудиторів, підвищення їх кваліфікації, 

демонстрації сучасного обладнання і технологій з 

енергоефективності. 

Основні напрями роботи Центру: 

 удосконалення освітнього процесу підготовки 

енергоменеджерів за програмами підготовки 

бакалаврів та магістрів у реальних умовах набуття 

практичних компетенцій; 

 досягнення кращих результатів енергоощадності 

шляхом  застосування обладнання та технологій 

передових вітчизняних та зарубіжних компаній; 

 спільне виконання науково-дослідних робіт 

прикладного характеру в інтересах підприємств 

галузі. 

Також передбачено проведення навчальних курсів 

енергоаудиторів, науково-технічних заходів, стажувань і 

підвищення кваліфікації, акцій та ініціатив, надання 

консультацій, розробка готових проектних рішень у 

сфері енергоефективності для приватних 

домогосподарств, ОСББ, промислових об’єктів, а 

також використання відновлюваних джерел енергії. 

Фундаторами Центру енергоефективності на 

засадах державно-приватного партнерства стали 



партнери університету, представники бізнесу, а саме 

18 підприємств: «Herz», «ProEnergy», «Сонет», ПП 

«Аванте», «Вайллант», «Семпал», «Glas Trösch Group», 

«Grundfos», ТОВ «Енергопро», ТОВ «Бауміт Україна», 

«Екокольт», «Ceresit», «ВЕНТС», «VEKA Україна», «ПРАНА», 

«БРУНАТА», «АУСТРОІЗОЛ», «КАН» які створили 

експозиційні зони з десятками діючих установок, стендів 

та експонатів.  

Захід відбувся за підтримки: 

 проекту "Реформа сектору енергоефективності", 

що виконується німецьким товариством 

міжнародного співробітництва в Україні «GIZ» (Energy 

Efficiency Projects); 

 проекту ПРООН «Усунення перепон для залучення 

інвестицій у підвищення енергоефективності 

громадських будівель у малих і середніх містах 

України на основі моделі ЕСКО»; 

 Державного агентства з енергоефективності та 

енергозбереження України;  

 Міністерства освіти та науки України. 

 



З вітальним словом до гостей звернувся ректор 

Київського національного університету технологій та 

дизайну Іван Грищенко, який висловився про важливість 

формування свідомості та проектної діяльності у сфері 

енергоефективності для університету та країни в 

цілому. 

Почесними гостями заходу були: 

Олена Бабак – народний депутат України; 

Сергій Савчук – голова Державного агентства з 

енергоефективності та енергозбереження України; 

Роман Греба - заступник Міністра освіти і науки 

України; 

Василь Кремінь – президент Національної академії 

педагогічних наук України;  

Рікардо Кюльхайм – координатор сектору 

енергоефективності німецького товариства 

міжнародного співробітництва в Україні «GIZ»; 

Сергій Прохоров - перший віце-президент Українського 

союзу промисловців і підприємців; 

Айрат Хакімзянов - керівник напрямку ЕСКО Програми 

розвитку ООН в Україні; 

Ігорь Гресь – віце-президент ІСС Укруїна; 

Роман Радченко – начальник відділу енергозбереження 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України. 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Директор центру енергоефективності Анатолій 

Козленко ознайомив учасників та гостей з виставкою 

енергоефективного обладнання та технологічних 

рішень для бізнесу, приватних домогосподарств, ОСББ 

і промислових об’єктів.  

 



 

 



 

 

 

 



 

 

У заході взяли участь представники українських і 

міжнародних організацій, навчальних установ: 

 Українського національного комітету міжнародної 

торгової палати(ІСС Україна); 

 «Укргазбанку»; 

 UNIDO в Україні; 

 асоціації «Енергоефективні міста України»; 

 асоціації енергоаудиторів; 

 ВП "Київський обласний експертний центр 

енергоефективності" ДП "Київоблбудінвест" Київської 

обласної державної адміністрації; 

 громадської організації «Школа 

енергоефективності»; 

 групи управління проектом УКР ІЕЕ "Впровадження 

стандарту систем енергоменеджменту 

промисловості України"; 

 державного підприємства «Державний науково-

дослідний інститут будівельних конструкцій»; 



 Державного університету телекомунікацій (м. Київ); 

 Напрямок ЕСКО Програми розвитку ООН в Україні; 

 Інституту відновлюваної енергетики НАН України; 

 Інституту технічної теплофізики Національної 

академії наук України; 

 Київського національного університету будівництва і 

архітектури; 

 Київського національного університету ім. Т. 

Шевченка; 

 компанії «iC consulenten Україна»; 

 компанії «ВДЕ»; 

 компанії «Віконний стандарт»; 

 КП "Дніпроінвестпроект" Дніпропетровської 

обласної ради"; 

 Національного університету «Києво-Могилянська 

академія»; 

 Національної академії аграрних наук; 

 німецького товариства міжнародного 

співробітництва в Україні «GIZ»; 

 Одеської національної академії зв'язку ім. О.С. 

Попова; 

 Полтавського національного технічного університету 

ім. Ю.Кондратюка; 

 програми "IQ energy"; 

 сертифікаційного центру «Стандарт»; 

 Спілки орендарів і підприємців України; 

 ТОВ "Греса-груп"; 

 ТОВ "ЛИАН"; 

 ТОВ "СП"Укрінтерм"; 

 ТОВ "СуперБізнес"; 

 Компанія «ІНТЕЛСІТІ»; 

 Українського союзу промисловців і підприємців; 

 Центру бізнес-освіти Київської торгово-промислової 

палати; 

 юридичної компанії ILF. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

Учасники та гості дійшли згоди про те, що розвивати 

енергосвідомість у молоді можна лише на реальних 

прикладах енергоощадності та підвищення 

енергоефективності навколо себе.  

 



 

 

Університет має стати базовим інноваційним 

майданчиком, чий досвід у подальшому допоможе 

виховувати нове покоління молодих фахівців, для яких 

ощадливе ставлення до споживання енергоресурсів 

буде покладене в основу професійної і суспільної 

діяльності. 

  



 

 

 

 

 

 

Київський національний університет  

технологій та дизайну 

навчальний корпус № 5  

м. Київ, провул. Євгена Гуцола, 4а 

 


