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Дата: 30.07.2020 

 
Місце проведення: online 

 
Час проведення: 14:00 – 15:30 за німецьким часом  

                             15:00 – 16:30 за київським часом 

Мови: українська (як виняток російська) / німецька  

 

Перебіг:  

 Привітання та вступне слово (прибл. 5 хв.) 

 Доповідь запрошеного лектора (прибл. 15-20 хв.) 

 Сесія у формі «запитання-відповідь» з модератором (прибл. 10 хв.)  

 Модерована дискусія (прибл. 60 хвилин) 

Онлайн-колоквіум I: Подальший розвиток енергоефективної санації  в Україні 

Модератор: Ніколь Піллен, заступниця керівника департаменту «Енергоефективні будинки», керівниця 
напрямку «Міжнародне співробітництво», Німецьке енергетичне агентство dena (Deutsche Energie-Agentur 
GmbH) 

 Вступна доповідь «Енергоефективна санація: виклики та шанси»  

Одетт Тубіс, старша експертка, «Енергоефективні будинки», Німецьке енергетичне агентство dena (Deutsche 
Energie-Agentur GmbH) 

Дискусійний форум, головні тематичні напрямки:  

1. Комплексна енергоефективна санація багатоквартирних будинків – показовий проект з 
особливою підтримкою   
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2. Технічні та фінансові рамкові умови для реалізації  енергоефективної санації 

3. Індивідуальний план санації – інструмент для сталої покрокової модернізації житлового фонду 

Експерти, які беруть участь: 

 Одетт Тубіс, старша експертка, «Енергоефективні будинки», Німецьке енергетичне агентство dena 
(Deutsche Energie-Agentur GmbH) 

 Тамара Буренко, заступник директора, Департамент стратегічного розвитку,  Державне агентство з 
енергоефективності та енергозбереження України  

 Олександр Бойкул, керівник експертної групи з енергоефективності в житлових будівлях. 
Директорат енергоефективності, Міністерство розвитку громад та територій України 

 Кнут Хьоллер, керуючий справами член правління, неурядова організація «Ініціатива «Житлове 
господарство у Східній Європі» IWO e.V. (Initiative Wohnungswirtschaft Osteuropa) 

 Анджей Райкевич, голова Наглядової ради, Фонд енергоефективності України 

 д-р Ганс-Юрген Ґаудіґ, виконавчий директор, інженерна компанія BBP Bauconsulting  

 Олексій Веха, регіональний радник Фонду енергоефективності у Києві та Київській області 
«Програма підтримки Фонду енергоефективності», Міжнародна фінансова корпорація (IFC) 

 Вадим Матковський, старший проектний менеджер з енергоефективності Офісу підтримки реформ 
при Міністерстві розвитку громад і територій України 

 Сергій Зінченко, виконавчий керівник, ТОВ «ЕСКО ЕНЕРГО ПРОЕКТ»  

 В’ячеслав Ґусєв, виконавчий директор, Енергетична Агенція «Ефективна Енергія» 

Запрошені експерти: 

 Володимир Шимкін, неурядова організація «Центр підтримки житлово-комунальної реформи», 
керівник програми IQ energy 

 Єгор Фаренюк, технічний директор, Фонд енергоефективності України 
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