
 

 

Проєкт 
Тижні Німеччини 2021: “Пліч-о-пліч – 30 років німецько-українських відносин“ 

 
ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

«Енергоефективні закупівлі – сталі будівлі» 

 

22 жовтня 2021 року з 10:00 до 15:00 (за київським часом) 
 

ПЕРША СЕСІЯ  
Модератор   –  Вікторія Школьна,  радник проєкту GIZ «Просування енергоефективності 

та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні» 

09:30-10:30 
(регламент  
5 хв. на 
виступ) 

Вітальні слова і виступи 
 
Іма Хренова-Шимкіна,  директор проєкту GIZ «Просування енергоефективності 
та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні» 
 
Сергій Нагорняк, народний депутат України - голова підкомітету з питань 
енергозбереження та енергоефективності Комітету Верховної Ради України з 
питань енергетики та житлово-комунальних послуг 
 
Василь Лозинський, перший заступник Міністра розвитку громад та територій 
України 
 
Ірина Ставчук, заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів 
України з питань європейської інтеграції  
 
Валерій Безус, голова Державного агентства з енергоефективності та 
енергозбереження України 
 
Анна Юлдашова, в.о. директора Департаменту сфери публічних закупівель 
Міністерства економіки України 
 
Клое Алліо, керівник третього відділу програм допомоги "Економічна співпраця, 
енергетика, інфраструктура та навколишнє середовище", Делегація ЄС в Україні 
 
Лев Парцхаладзе, президент Конфедерації будівельників України 
 

10:30-11:00 Екодизайн та екологічне маркування в системі публічних закупівель 
Ларс Йохансен, консультант відділу G II 2 - Стале споживання, охорона 
навколишнього середовища, пов'язана з продукцією, Федеральне міністерство 
охорони навколишнього середовища, охорони природи та ядерної безпеки 
Lars Johannsen, Advisor Division G II 2 – Sustainable Consumption, Product-related 
Environmental Protection Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation 
and Nuclear SafetyFederal 
 
● Національна політика Німеччини  у сфері енергоефективних, зелених і сталих 
публічних закупівель. 
● Роль екодизайну, екологічного маркування Blue Angel та інших типів 
екологічного маркування в: 
-  досягненні кращих результатів з енергоефективності; 
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-  реалізації проектів сталого будівництва на потреби держави і громад. 
● Як ми можемо зміцнити співпрацю і обмін знаннями для глобальної 
координації екологічної сертифікації? 
 

11:00-11:30 Стандарти  та схема сертифікації DGNB для досягнення більш кращих 
показників енергоефективності у будівництві 
Johannes Kreißig, Chief Executive Officer Deutsche Gesellschaft für Nachhaltige Bauen 
(DGNB) e.V. and DGNB GmbH 
 
● Чому стале будівництво більш краще з огляду на енергоефективність та інші 
характеристики об’єкту  
● Принципи та методи оцінювання будівель  в системі DGNB 
● Вимоги DGNB до будівельних матеріалів і конструкцій 
● Кращій досвід застосування DGNB для реалізації проєктів енергоефективного і 
сталого будівництва для потреб держави і громад 
 

11:30-12:00 Екологічні критерії програми екологічного маркування Blue Angel для 
будівельних матеріалів і конструкції 
Dr. Johanna Wurbs, Head of the "Ecodesign, Eco-Labelling and Environmentally 
friendly Procurement", German Federal Environment Agency 
 
● Основні принципи та методи програми екологічного маркування Blue Angel 
● Загальний огляд вимог екологічних критеріїв для будівельних матеріалів і 
конструкцій  
● Приклади того, як впливає екологічне маркування на поліпшення показника 
енергоефективності, запобіганню кліматичним змінам та ресурсоефективность 
● Ємність ринку екологічно сертифікованих будматеріалів в Німеччині і ринкові 
переваги виробів позначених маркуванням Blue Angel 
● Практика взаємодії, довіри та визнання між членами Global Ecolabelling 
Network 
 

12:00-12:30 Перерва на каву 

ДРУГА СЕСІЯ  
Модератор   – Світлана Берзіна,  президент ВГО «Жива планета», консультант проєкту GIZ 
«Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність  

в Україні» 

12:30-13:00 Вимоги до енергоефективності в системі публічних закупівель 
Світлана Берзіна, ВГО «Жива планета» 
 
● Передумови посилення потенціалу впровадження енергоефективних 
закупівель в Україні 
● Національне законодавство у сфері енергоефективності і публічних закупівель 
● Презентація методичних рекомендацій для замовників по застосуванню вимог 
до енергоефективності предмета закупівлі 
 
Методичні рекомендації були розроблені в рамках виконання проєкту 
«Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про 
енергоефективність в Україні», що виконується GIZ за дорученням Федерального 
міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ). 
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13:00-13:30 Енергетичне та екологічне маркування  будівельних матеріалів і конструкції 
Галина Бузан, відповідальний секретар національного технічного комітету 
стандартизації ТК 82 «Охорона довкілля»  
 
● Основні принципи та методи енергетичного і екологічного маркування в 
Україні 
● Загальний огляд оновлених стандартів програми екологічного маркування 
Зелений журавель  для стінових матеріалів і конструкцій з більш кращим 
показником енергоефективності 
● Приклади застосування технічних регламентів з екозизайну і стандартів 
екологічного маркування в системі публічних закупівель 
 
Перегляд екологічних критеріїв програми екологічного маркування “Зелений 
журавлик” для стінових матеріалів і конструкцій був проведений в рамках 
виконання проєкту «Просування енергоефективності та імплементації Директиви 
ЄС про енергоефективність в Україні», що виконується GIZ за дорученням 
Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини 
(BMZ). 
 

13:30-13:45 Як будувати енергоефективні та зелені школи в Україні? 
Світлана Перминова, консультант  проєкту GIZ 

 
● Методичні рекомендацій по основам проектування та реконструкції 
енергоефективних будівель закладів освіти з поліпшеними показниками 
енергоефективності та екологічних характеристик. 
● Приклади реалізованих проектів та сертифікація зелених шкіл. 
 
Методичні рекомендації були розроблені в рамках виконання проєкту 
«Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про 
енергоефективність в Україні», що виконується GIZ за дорученням Федерального 
міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ). 
 

13:45-14:00 Енергоефективність – від виробництва до продукту: досвід компанії Аерок  
Наталія Дюжилова, к.т.н., консультант Ради зеленого будівництва в Україні 
 
● Впровадження енергоефективних, маловідходних  і більш чистих технологій 
виробництва. 
● Розробка інноваційних продуктів для енергоефективного і сталого будівництва 
● Досвід проходження екологічної сертифікації виробів і застосування. 
екологічного маркування. 
 

14:00 Заключні коментарі та закриття семінару 

 

Цілі та очікувані результати  
 Представити політику, досягнення і результати співпраці Німеччини та України по 

впровадженню принципів енергоефективного сталого будівництва. 
 Вивчити досвід Німеччини по впровадженню інструментів для енергоефективного сталого 

будівництва (стандарти, системи оцінювання, екологічне маркування і декларації). 
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 Ознайомити з розробленими  в рамках реалізації проєкту GIZ  рекомендаціями по 

впровадженню енергоефективних і зелених закупівель у публічному секторі та отримати відгуки 

від користувачів. 
 Обмінятись досвідом по впровадженню проектів енергоефективного сталого будівництва. 
 Визначити рекомендовані для України пріоритети у сфері підтримки розвитку 

енергоефективного сталого будівництва та ринку екологічних будматеріалів з поліпшеними 

показниками енергоефективності. 
 Обговорити наступні кроки спрямовані на розвиток ринку більш енергоефективної продукції 

та  зміцнення потенціалу енергоефективних закупівель в Україні. 

 

За підсумками Конференції передбачається підготовка прес релізу, створення відео з подальшим 

розміщенням у вільному доступі та у соціальних мережах, інтерв’ю та публікації з подальшим 

розміщення їх на сайтах Міністерств, у засобах масової інформації, соціальних мережах та на   

Платформи з енергоефективності. 
 
Захід організований в рамках проєкту  «Просування енергоефективності та імплементації 
Директиви ЄС про енергоефективність в Україні», що виконується Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Федерального міністерства 
економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) в партнерстві з ВГО «Жива планета». 
 

https://eeplatform.org.ua/
https://eeplatform.org.ua/
https://eeplatform.org.ua/
https://eeplatform.org.ua/

