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8 грудня 2011 року в Києві відбувся Українсько-німецький Круглий стіл: 
«Енергозберігаюча санація будівель: комплексні підходи та системні рішення для 
забезпечення сталого розвитку екологічно-чистих територій» 

 

8 грудня ц.р. громадське об’єднання «Українсько-Німецький Форум» спільно з Міністерством 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі – 
Мінрегіон України)  за підтримки Німецького товариства міжнародної співпраці (GIZ) провів 
українсько-німецький Круглий стіл: «Енергозберігаюча санація будівель: комплексні 
підходи та системні рішення для забезпечення сталого розвитку екологічно-чистих 
територій». Захід пройшов в приміщенні Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства. 
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Участь в роботі Круглого столу взяли представники німецько-українських програм та проектів, 
пілотних регіонів України, ОСМД, інжинірингових компаній, фахівці з питань житлово-
комунального господарства, енергозбереження та ін.  Програма заходу  

 

Під час заходу були висвітлені та обговорені наступні питання, а саме: 

"Енергетичний закон Німеччини / Комплексний оптимізований пакет для 
енергозберігаючої санації житлового будинку в Україні: можливі схеми фінансування 
(енергозберігаючі заходи - витрати)" - Ральф Хіллінберг, Генеральний директор IPBB 
GmbH, член Організації Ініціатива «Житлове господарство у Східній Європі», Берлін  

"Концепція німецько–українського пілотного проекту по енергозберігаючій санації 
житлових будівель в Україні" - Лариса Шрекенбах, керівник проектів Організації Ініціатива 
«Житлове господарство у Східній Європі» 

 
"Державно-приватне партнерство як основа організаційно-фінансової схеми комплексної 
санації і термомодернізації житлових будівель"  - Тетяна Степанкова, заступник Голови 
Правління УНФ, віце-президент УСПП 

 
"Комплексний підхід до санації і термомодернізації типового мікрорайону обласного 
центру України – концепція українсько-німецького проекту" - Юрій Андрієнко, Перший 
заступник Мера міста Миколаїв 
"Модернізація комунальних котелень на основі використання біомаси і синтез-газу"  - Ігор 
Рудович, начальник хімічної лабораторії ТОВ «СКБ Сухіна», к.т.н. 

 
"Проблемні питання санації і термомодернізації житлового фонду України" - Станіслав 
Захаров, Директор департаменту проектного управління та енергоефективності у сфері 
життєзабезпечення  

"Комплексна модернізація житлових мікрорайонів міста Київ:  
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1. " Інвестиційний проект комплексної реконструкції системи теплопостачання та 
термосанація будівель житлового масиву «Виноградар» м.Києва", 

2. "Інвестиційний проект комплексної реконструкції системи теплопостачання та 
термосанація будівель житлового масиву «Мінський» м.Києва", 

3. "Інвестиційний проект комплексної реконструкції системи теплопостачання та 
термосанація будівель житлового масиву «Теремки» м.Києва" - В`ячеслав Лісовик, 
начальник Головного управління енергетики, енергоефективності та енергозбереження 
виконавчого органу КМДА, Микола Романець, директор з інвестицій та розвитку ПАТ 
«СТЕК» 
"Впровадження енергозберігаючих технологій при термосанації житлових будинків, 
об’єктів соціально-культурного призначення та реформування ЖКГ в Донецькій області" 
- Андрій Літвіненко, начальник Управління житлово-комунального господарства 
Краматорської міської ради,  Дмитро Розмаріцин, радник Краматорського міського голови  
"Роль та участь ОСББ в реалізації проектів" - Кіра Кандаурова, голова правління ОСББ 
«Покоління» (м. Краматорськ)  
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Довідково: УНФ та IWO звернулись до Мінрегіону України з ініціативою реалізації пілотної 
українсько-німецької програми «Комплексна санація и термомодернізація мікрорайонів 
українських міст», яка базується на механізмах державно-приватного партнерства та 
передбачає паритетну основу фінансування. Це було обумовлено тим, що від 2008 року 
протягом 3 років на виконання Угоди про співробітництво між УНФ та  IWO напрацьовано 
детальну концепцію проекту комплексної санації і термомодернізації типових об’єктів району 
міста, а також бізнес-концепт реалізації проекту.  
За результатами проведеної роботи зазначена ініціатива підтримана Мінрегіоном України та 
розпорядженням міністерства від 14.07.2010р. створено робочу групу з питань співробітництва у 
сфері енергоефективності. Враховуючи реструктуризацію міністерств, у вересні 2011 року 
відновлено склад робочої групи та підготовлено проект даної програми до розгляду під час 
засідання українсько-німецької Групи високого рівня (HighLevelGroup), яке відбудеться у 
Києві 13.12.2011 року.  

 Українсько-німецький Круглий стіл: «Енергозберігаюча санація будівель: 
комплексні підходи та системні рішення для забезпечення сталого розвитку екологічно-
чистих територій» стане логічним продовженням та першим публічним заходом з ініціалізації 
та реалізації спільного українсько-німецького пілотного проекту. 


