Empowered lives.
Resilient nations
Програма розвитку
ООН

VІІІ МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС
«ІНСТИТУЦІЙНІ ТА ТЕХНІЧНІ АСПЕКТИ
РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА»

6 - 9 листопада 2012 року
Міжнародний виставковий центр
(Броварський проспект 15, м. Київ, Україна)

6-9 листопада 2012 року Міністерством регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України проводиться
VIІІ Міжнародний конгрес «Інституційні та технічні аспекти реформування
житлово-комунального господарства».
Під час роботи Конгресу будуть розглянуті та обговорені питання
щодо удосконалення системи управління у сфері житлово-комунального
господарства,
впровадження
більш
ефективного
управління
і
функціонування об’єктів водо-, теплопостачання та водовідведення, що
перебувають у комунальній власності, шляхом залучення приватних
інвестицій у технічне переоснащення зазначених об’єктів, що сприятиме
підвищенню якості комунальних послуг та прискоренню процесу
реформування житлово-комунального господарства.
У рамках Конгресу будуть також проведені такі заходи:
Х Міжнародна спеціалізована виставка «КомунТех – 2012»
(інженерні технології, техніка та обладнання для міського та
комунального господарства);
Х Міжнародна спеціалізована виставка «AQUA UKRAINE-2012»
(водопідготовка, водопостачання, водовідведення, інженерні мережі,
прилади);
ІІ Спеціалізована виставка «ЄвроБудЕкспо-2012»;
Всеукраїнський семінар з питань благоустрою населених пунктів
«Благоустрій – 2012»;
ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Реконструкція
житла-2012»;
Конференція «Якісна питна вода – народу України»;
ІІ Конференція «Модернізація комунальної теплоенергетики»;
Конференція «Ефективний власник житла – форми управління
багатоквартирним будинком»
Семінар у сфері зеленого господарства «Стан зеленого господарства
України»;
Тренінг з питань експлуатації вулиць та доріг населених пунктів;
Тренінг з питань поводження з побутовими відходами «Розрахунок
собівартості послуг вивозу побутових відходів».
За підсумками Конгресу планується ухвалення фінальної декларації, в
якій буде окреслено стратегічні питання реалізації реформи житловокомунального господарства на наступний рік.
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ПРОГРАМА
Вівторок, 6 листопада 2012 р.

VIIІ Міжнародний конгрес «Інституційні та технічні аспекти
реформування житлово-комунального господарства-2012»
(павільйон 3, конференц-зал 14)
9.00-10.00

Реєстрація учасників Конгресу

10.00-11.30

Офіційне відкриття VIIІ Міжнародного конгресу «Інституційні та технічні
аспекти
реформування
житлового
комунального
господарства»,
Міжнародного інвестиційного бізнес - форуму з питань енергоефективності
та альтернативної енергетики та виставок: Х Міжнародної спеціалізованої
виставки «AQUA UKRAINE-2012», Х Міжнародної спеціалізованої виставки
«КомунТех — 2012» та ІІ Спеціалізованої виставки «ЄвроБудЕкспо-2012»
(павільйон 1, вхід до павільйону зі сторони р. Дніпро)
(Близнюк А.М., Саратов В.В., Ставицький Е. А., Сташук В. А. Пітцик
М.В., Прохоров С.М.,Ткаченко В.В.)

11.30-12.00

БРИФІНГ ДЛЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ЗМІ
Вівторок, 6 листопада 2012 р.

(павільйон 3, хол)

Перша пленарна сесія

12.00-12.10

(павільйон 3, конференц-зал 14)
Вітальне слово:
БЛИЗНЮК Анатолій Михайлович, Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства
РИБАК Володимир Васильович, Голова Комітету Верховної Ради України
з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального
господарства та регіональної політики
12.10 – 13.40

Друга пленарна сесія
(павільйон 3, конференц-зал 14)(регламент виступу 5-7 хв.)
Головуючий:
БЛИЗНЮК Анатолій Михайлович, Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства
Хід реалізації реформи житлово-комунального господарства
АЛІПОВ Олександр Миколайович, Перший заступник Міністра
регіонального
розвитку,
будівництва
та
житлово-комунального
господарства
Інституціональні аспекти енергоефективності у житлово-комунальному
господарстві
Гжегож ГАЙДА, керівник проекту енергоефективність у житловому
секторі України (Міжнародна фінансова корпорація)
Реалізація Національного плану дій
БУГРІМОВА Яна Ісаківна, заступник керівника Координаційного центру з
упровадження економічних реформ при Президентові України
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Міжнародна технічна допомога для комунальної галузі України
Мір`я ПЕТЕРСОН, директор Шведського агентства з міжнародного
розвитку в Україні
Досвід реформування житлово-комунального господарства Вінницької
області: проблеми та перспективи
АКСЕЛЬРОД Роман Борисович, заступник Голови Вінницької обласної
державної адміністрації
Роль проекту USAID «Реформа міського теплозабезпечення в Україні» у
реформуванні галузі теплопостачання в Україні
Біл ТАККЕР, директор проекту «Реформа міського теплозабезпечення в
Україні» USAID
Досвід міста Львова у сфері
комунального господарства

впровадження

реформи

житлово-

САДОВИЙ Андрій Іванович, Львівський міський голова
Реформування житлово-комунального господарства Дніпропетровської
області: досвід, проблеми та перспективи
Вівторок, 6 листопада 2012 р.

БІЛОУСОВ
комунального
адміністрації

Андрій Леонідович, начальник Управління житловогосподарства Дніпропетровської обласної державної

Шляхи удосконалення управління житловим фондом України
ЗАГРИВИЙ Володимир Іванович, міський голова м. Новорград-Волинський
Перспективи залучення інвестицій у модернізацію житлово-комунальної
інфраструктури
ЗАПАТРІНА Ірина Вікторівна, Голова Правління Українського центру
сприяння розвитку ППП
Система оцінки відповідності як механізм формування прозорого
конкурентного середовища в житлово-комунальній сфері
МАКСИМЕНКО Ольга Леонідівна, Директор консалтинговий кампанії
«Максимум ІТ», аудитор EOQ Єєвропейська організація якості
Основні засади державно-економічної політики в сфері житловокомунальних послуг
СТАРЦЕВА Світлана Михайлівна, Директор Департаменту економіки
систем життєзабезпечення Мінрегіону
Проблеми впровадження соціального діалогу в процесі реформування
житлово-комунальної галузі
АДАМОВ Олег Ігоревич, Голова Всеукраїнського об’єднання обласних
організацій роботодавців підприємств ЖКГ «Федерація роботодавців ЖКГ
України»
Питання / відповіді
Обговорення

13.40-14.00

ОБІД
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Третя пленарна сесія

14.00-16.00

(регламент виступу 5-7 хв.)
Головуючий:
АЛІПОВ Олександр Миколайович, Перший заступник Міністра
регіонального
розвитку,
будівництва
та
житлово-комунального
господарства
Показники ефективності функціонування житлово-комунального
господарства міст України
БОРОДА Максим, консультант з аналізу даних та прогнозування,
Проекту міжнародної технічної допомоги «Розбудова спроможності до
економічно обґрунтованого планування розвитку областей і міст України»
Чи є майбутнє ОСББ в Україні?
ЧИЖИК Катерина Вікторівна, заступник голови Національної ради з
питань створення та забезпечення функціонування ОСББ
Навчальні програми з підготовки
багатоквартирним житловим фондом

спеціалістів

з

управління

Вівторок, 6 листопада 2012 р.

ТУЛОВСЬКИЙ Леонід, спеціаліст з управління якістю проекту ПРООН
«Муніципальна програма врядування та сталого розвитку»
Сталий розвиток комунальної теплоенергетики
БЛАЩУК Арсеній Андрійович, Президент Міжгалузевої асоціації з
розвитку систем теплопостачання «Укртеплокомуненерго»
Удосконалення законодавства у сфері енергоефективності у житлових
будинках
ФАРЕНЮК Геннадій Григорович, Директор Державного підприємства
науково-дослідний інститут будівельних конструкцій
Використання енергозберігаючих технологій та обладнання в ході
реалізації регіональних програм комплексної модернізації комунальної
теплоенергетики
ДОЛІНСЬКИЙ Анатолій Андрійович, директор Інституту технічної
теплофізики Національної академії наук України, академік НАН України
Досвід реалізації проекту «Енергоефективність у будівлях: пілотні
проекти в Україні
ХРЕНОВА-ШИМКІНА
співробітництва

Імма,

Німецьке

бюро

міжнародного

Енергоефективність в житловому секторі на прикладі пілотного проекту
Роберто Ло Чічеро ВАЙНА, керівник групи експертів проекту «Ініціатива
з енергозбереження в будівлях в країнах Східної Європи та Центральної Азії»
(Європейський Союз)
Енергоефективні поліпшення в місті Бурштин
ШИМКІН Володимир, керівник проекту «Енергоефективні поліпшення в
місті Бурштин»
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Проблемні аспекти механізмів стимулювання заходів з енергозбереження
БОРИСОВА Олена, менеджер програм Департаменту енергозбереження
та змін клімату ЄБРР
Проекти НЕФКО в секторі ЖКГ: досвід та плани
ШЕВЧУК Юлія, Старший Інвестиційний Радник Північної Екологічна
Фінансова Корпорація НЕФКО в Україні
Підходи до запровадження ціноутворення в житлово-комунальному
господарстві на принципах стимулюючого регулювання
БАБАК Альона Валеріївна, директор ТОВ «Інститут місцевого
розвитку», керівник групи консультантів з фінансового управління та
ціноутворення
Підтримка децентралізації в Україні
ГАРНЕЦЬ Оксана, керівник проекту в Україні Швейцарсько-український
проект «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO
Підвищення ефективності функціонування комунального господарства

Вівторок, 6 листопада 2012 р.

ГЛЯЙХМАН Іріс, керівник проекту
оновлення старої частини міста Львова»
16.00-16.15
16.15-17.15

«Муніципальний розвиток та

КАВА-БРЕЙК

Продовження третьої пленарної сесії
(регламент виступу 5-7 хв.)
Реалізація проектів державно-приватного партнерства в галузі ЖКГ
РАДЧЕНКО Євген Миколайович, директор Державного підприємства
«Центр розвитку державно-приватного партнерства»
Нормативно-правові акти у сфері питного водопостачання населення
України
ЗОРІНА Олеся Вікторівна, провідний науковий співробітник
«Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва» АМНУ

ДУ

Модернізація
територіальних
систем
опалення
та
гарячого
водозабезпечення в Україні з використанням механізмів міжнародної
технічної допомоги
ВОЛКОВ Сергій Сергійович, старший програмний менеджер Програми
розвитку Організації Об’єднаних Націй
Сучасний підхід до підвищення енергоефективності на прикладі
проектів комплексної термомодернізації кварталів
МАКСИМОВ Артем Сергійович, Завідувач
підприємства «НДІ будівельного виробництва»

відділом

Державного

Актуальні питання використання модульних індивідуальних теплових
пунктів при реконструкції систем теплозабезпечення існуючого
житлового фонду
ДАНИЛЕНКО Анатолій Григорович, Генеральний директор Корпорації
"Укртеплоенерго".
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Стан реалізації Національного проекту «Чисте місто»
ОЛЕКСІЄВЕЦЬ Іван Леонтійович, директор ДП «Національний проект
«Чисте місто»
Інтегрований підхід до вирішення проблем поводження з ТПВ на
прикладі Тульчинського району Вінницької області»
СОРОКОВСЬКИЙ В’ячеслав Євгенович, експерт Швейцарськоукраїнського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO

17.30-17.45
18.00

ПРЕЗЕНТАЦІЯ,
ДЕКЛАРАЦІЇ

ОБГОВОРЕННЯ

ТА

УХВАЛЕННЯ

ФІНАЛЬНОЇ

Підбиття підсумків
ФУРШЕТ

Вівторок, 6 листопада 2012 р.

17.15 – 17.30
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Середа, 7 листопада 2012 р.

Всеукраїнський семінар з питань благоустрою населених пунктів
«Благоустрій – 2012»
(павільйон 3, конференц-зал 14)
9.30-10.00

Реєстрація учасників семінару
(павільйон 3, хол)

10.00-10.15

Відкриття Всеукраїнського семінару з питань благоустрою населених
пунктів «Благоустрій – 2012»
(павільйон 3, конференц-зал 14)
БЛИЗНЮК Анатолій Михайлович, Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства

10.15 – 11.00

Церемонія нагородження переможців щорічного всеукраїнського конкурсу

Середа, 7 листопада 2012 р.

«Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського
порядку» за 2011 рік
11.00 – 11.20

Державна політика у сфері благоустрою населених пунктів
ІГНАТЕНКО Олександр Павлович, директор Департаменту благоустрою
територій та комунального обслуговування Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, к.е.н.,
м. Київ

11.20 – 11.30

Перспективи благоустрою міста Одеси
КОСТУСЄВ Олексій Олексійович, Одеський міський голова, м. Одеса

11.30 – 11.40

Досвід роботи з благоустрою міста Умані
ВІБЛИЙ Володимир Мартинович, перший заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів міської влади, м. Умань Черкаської
області

11.40 – 11.50

Проблемні питання розвитку малих міст
ПОЛТАВЕЦЬ Валентина Дмитрівна, виконавчий Директор Асоціації малих
міст України

11.50 – 12.00

Питання самоврядного контролю
САДОВОЙ Сергій Миколайович, начальник Головного управління контролю
за благоустроєм Київської міської державної адміністрації, м. Київ

12.00 – 12.10

Розвиток та збереження зелених насаджень
ЧЕРВОНИЙ Володимир Васильович, президент корпорації «Укрзеленбуд»,
м. Київ

12.10 – 12.20

Сучасна техніка у сфері благоустрою
ПІНСЬКИЙ Валерій Віталійович, генеральний директор автоскладального
підприємства «Кобальт», м. Харків
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12.20 – 12.30

Відходи: від проблем до переваг. Точка зору вітчизняного виробника
КУЦЕНКО Михайло Юрійович, директор ТОВ «Хаммель – Україна»,
м. Львів

12.30 – 12.40

Сучасні підходи до збирання побутових відходів
БОКОТЕЙ Михайло Андрійович, менеджер з регіонального розвитку ТОВ
«Елкопласт-Укр», м. Житомир

12.40 – 12.50

Автоматизація у сфері благоустрою
ШАПОВАЛОВ Андрій Іванович, Генеральний директор ТОВ «Корпоративні
комп’ютерні системи», м. Донецьк

12.50 – 13.00

Якісні підходи до проектування об’єктів благоустрою
КОРНЮХІН
Дмитро
Іванович,
«УкркомунНДІпроект», м. Харків

13.00 – 13.10

генеральний

директор

АТ

Індикатори покращення ефективності роботи у сфері благоустрою та
надання комунальних послуг
СТАРОСТЕНКО Наталія, менеджер Програми Ради Європи, м. Київ

13.10 – 13.20

Поводження з побутовими відходами в Закарпатській області
САЙМОН ПОУ, керівник Європейського Союзу «Управління відходами –
Східний регіон», м. Ужгород
Залучення дітей до покращення поводження з побутовими відходами

Середа, 7 листопада 2012 р.

13.20 – 13.30

ДАНЧЕВА Ольга Вадимівна, експерт Швейцарсько-українського проекту
«Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO, м. Київ
13.30 – 13.50

Обговорення доповідей

13.50 – 14.00

Заключне слово

14.00 – 14.30

КАВА-БРЕЙК

14.30 – 17.00

ОГЛЯД ВИСТАВКИ
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КОНФЕРЕНЦІЯ «ЯКІСНА ПИТНА ВОДА – НАРОДУ УКРАЇНИ»
(павільйон 1,конференц-зал 1)

9.00-10.00

Реєстрація учасників конференції

10.00-10.10

Відкриття конференції
СЕМЧУК Григорій Михайлович, Заступник Міністра регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України керівник апарату, к.т.н., Лауреат Держ. премії України в галузі науки і
техніки, Заслужений працівник сфери послуг України.

10.10-10.20

Проблеми питного водопостачання в Україні та хід виконання
Загальнодержавної програми «Питна вода України» на 2011-2020 роки
ЖУЧЕНКО Олег Дмитрович, начальник
каналізаційного господарства Мінрегіону України
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10.20-10.30

Управління

водопровідно-

Вдосконалення взаємовідносин між водопостачальними підприємствами,
органами місцевого самоврядування та комунальними підприємствами
МАСЛАК Віктор Миколайович, президент Української асоціації
підприємств
водопровідно-каналізаційного
господарства
«Укрводоканалекологія» к.т.н., доцент, заслужений робітник ЖКГ

10.30-10.40

Покращення фінансового стану підприємств водопровідно-каналізаційного
господарства. Проблеми та шляхи їх вирішення.
ДЗЕЗИК Сергій Сергійович, заступник директора з економічних питань
Рівненського обласного виробничого комунального підприємства водопровідноканалізаційного господарства «Рівнеоблводоканал», к.т.н.

10.40-10.55

Залучення інвестицій на модернізацію систем водопостачання і
водовідведення
ХУСНУТДИНОВ Олег Якієвич,
т.в.о. директора Департаменту
міжрегіонального та міжнародного співробітництва Мінрегіону України

10.55-11.10

Залучення інвестиції у галузь водопровідно-каналізаційного господарства
ЧЕРНЯВСЬКА Лілія, директор представництва Європейського
інвестиційного банку в Україні

11.10-11.25

Залучення інвестиції у галузь водопровідно-каналізаційного господарства
СУЛУХІЯ Тамара, координатор сектору сталого розвитку по Україні,
Білорусії та Молдові Світового банку

11.25-11.35

Інструменти залучення фінансування на реалізацію проектів водного
господарства
РАДЧЕНКО Євген Миколайович,
державно-приватного партнерства»

11.35-11.45

директор

ДП

«Центр

розвитку

Модернізація системи водопостачання за рахунок впровадження кредитів
10

Світового банку
КОЦУР Сергій Олексійович, головний інженер КП «Чернігівводоканал»
11.45-11.55

Позитивний досвід співпраці м. Запоріжжя із ЄБРР у програмі розвитку
систем централізованого водопостачання та водовідведення м. Запоріжжя
ОЧЕРЕТЬКО Ігор Валерійович, Генеральний директор
Запорізької міської ради

11.55-12.05

Інвестиційна складова
водовідведення

тарифу

на

послуги

КП «Водоканал»

водопостачання

та

РОМАНЮК Олександр Миколайович, начальник Управління інвестиційної
політики та технічного розвитку у сфері централізованого водопостачання та
водовідведення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
комунальних послуг, к.т.н
12.05-12.15

Законодавство у сфері питного водопостачання
КОРІНЬКО Іван Васильович, Генеральний директор КП «Харківводоканал»,
д.т.н., професор, заслужений робітник ЖКГ

12.15-12.25

Досвід роботи підприємств водопровідно-каналізаційного господарства
Казахстану з питань якості питної води

12.25-12.40

ОБГОВОРЕННЯ

12.40-13.00

КАВА-БРЕЙК

13.00-13.10

Забезпечення
якісною питною водою дошкільних, шкільних та
лікувальних закладів. Встановлення систем доочищення питної води у
системах централізованого водопостачання

Середа, 7 листопада 2012 р.

СЕНЬДЮКОВ Валерій Володимирович, президент асоціації водопровідноканалізаційного господарства Казахстану

СКУБЧЕНКО Володимир Федорович, президент Асоціації "Питна вода
України" член - кореспондент академії будівництва, заслужений робітник ЖКГ
13.10-13.25

Особливості питної води в Україні
ГЛОБА Леонід Іванович - д.м.н. Інституту колоїдної хімії та хімії води ім.
Думанського НАН України

13.25-13.40

Проблема екології питної води та можливості для їх розв’язання.
Результати досліджень біоенергоінформаційної якості питних вод
водоканалів України
КУРИК Михайло Васильович, директор Українського науково-дослідного
інституту екології людини, д.ф.м.н., професор

13.40-13.55

Сучасний стан водопостачання і якість питної води в Україні: гігієнічний
аналіз ситуації
ПРОКОПОВ В’ячеслав Олександрович, завідувач лабораторією гігієни
водопостачання та охорони водоймищ ДУ «Інститут гігієни та медичної
екології ім. О.М. Марзєєва» АМНУ, д.м.н., професор, академік УЕАН

13.55-14.10

Сучасні установки для очищення та знезараження питних, стічних та
шахтних вод
ШАЛЯПИН Сергій Миколайович, директор ТОВ «Харківська
електротехнічна компанія»
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14.10-14.25

Високоефективні методи контролю якості води
МАКСІН Віктор Іванович, директор науково-дослідного інституту
природничих і гуманітарних наук Національного університету біоресурсів і
природокористування України, професор, д.е.н.

14.25-14.35

Забезпечення села якісною питною водою
ХОРУЖИЙ Петро Данилович, зав. лабораторією Інституту водних проблем і
меліорації УААН, м. Київ

14.35-14.45

Розроблення державних будівельних норм з водопостачання та каналізації
ОГЛОБЛЯ Олександр Іванович, директор ДІ «УкрНДІводоканалпроект»,
Заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н.,професор

14.45-14.55

Сучасні технології очищення води та можливість їх впровадження
водоканалами країни
КРАВЧЕНКО Олександр Валерійович, зав. лабораторією фізико-хімічних
методів очищення води ДП "Науково-дослідний та конструкторськотехнологічний інститут міського господарства", к.т.н.

14.55-15.00

Підвищення водозабезпечення сільських територій за рахунок штучного
поповнення підземних вод
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ЯКОВЕНКО Юрій Павлович, заступник начальника Управління експлуатації
водогосподарських
систем,
енергозбереження
та
механізації
Держводагентства України
15.05-15.15

Взаємодії між підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства
та органами місцевого самоврядування, підприємствами комунальної
власності та ОСББ.
БАБАК Альона Валеріїна, експерт асоціації
директор Інституту місцевого розвитку

15.15-15.25

«Укрводоканалекологія»,

План безпеки води для України. Можливості та проблеми
ЦВЕТКОВА Ганна Максимівна, координатор програми «Вода і санітарія»
ВЕГО «МАМА-86»

15.25-15.35

Сучасне обладнання – сучасним очисним спорудам
ЛИТОСТАНСЬКИЙ Юрій Васильович, комерційний директор
«Екотон»

15.35-15.45

ТОВ

Вирішення проблем комунального господарства України. Зменшення
втрат питної води. Оптимізація режимів тисків.
БЄДАРЄВ Микола Борисович, директор ТОВ "ВУЛВЕР"

15.45-15.55

Виробничий контроль у сфері питної води та питного водопостачання.
Оснащення лабораторій. Проблеми та шляхи їх вирішення
КАРАСЬОВ Валентин Степанович, директор ТОВ «Рудмаг»

15.55-16.10

ОБГОВОРЕННЯ

16.10-16.20

Заключний виступ головуючого, оголошення проекту та прийняття
Резолюції конференції

16.20

КАВА-БРЕЙК
ОГЛЯД ВИСТАВКИ
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Міжнародна науково-практична конференція
«Реконструкція житла - 2012»
(павільйон № 2, конференц-зал № 8)
09.30 – 10.00

Реєстрація учасників конференції
(павільйон № 2, конференц-зал № 8)

10.00 - 10.10

Відкриття, вітання учасників науково-практичної конференції
«Реконструкція житла - 2012»
Стан житлового фонду та основні напрями його модернізації

10.10-10.20

ШАПОВАЛЕНКО Віталій Георгійович, директор Департаменту систем
життєзабезпечення та житлової політики Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
10.20-10.30

Пріоритетні напрямки удосконалення нормативної бази в будівництві
БАРЗИЛОВИЧ Дмитро Владиславович, директор Департаменту
технічного регулювання та науково-технічного розвитку Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України

10.30-10.40

Соціальні аспекти реконструкції існуючого житлового фонду України

10.40-10.50

Середа, 7 листопада 2012 р.

ОНИЩУК Георгій Ілліч, директор Державного науково-дослідного та
проектно-вишукувального інституту «НДІпроектреконструкція», д.е.н., проф.,
м. Київ
Розробка генеральних планів населених пунктів з урахуванням забудови та
реконструкції житлових масивів
ШПИЛЕВСЬКИЙ Іван Іванович, директор Українського державного
науково-дослідного інституту проектування міст «Діпромісто», м.Київ
10.50-11.00

Врахування положень Генерального плану м.Києва при реконструкції
об’єктів
ПРИСЯЖНЮК Василь Федорович, Перший заступник директора КО
«Інститут генплану м.Києва»

11.10-11.10

Система сертифікації виконавців окремих видів робіт в будівництві
(інженерів-проектувальників)
РУБАН Юрій Якович, директор Державниого науково-дослідного інституту
автоматизованих систем в будівництві (ДНДІАСБ), м.Київ
ГІРНИК Анатолій Володимирович, завідувач відділу Державниого науководослідного інституту автоматизованих систем в будівництві (ДНДІАСБ),
м.Київ

11.10-11.20

Вимоги щодо теплової ізоляції реконструкції житлових будинків
ФАРЕНЮК Геннадій Григорович, директор ДП «Науково-дослідний
інститут будівельних конструкцій (ДП НДІБК)», д.т.н., м.Київ

11.20-11.30

Використання нових ефективних матеріалів під час будівництва та
реконструкції будинків та споруд
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ЧЕРВЯКОВ Юрій Миколайович, в.о. директора ДП «Український науководослідний і проектно - конструкторський інститут будівельних матеріалів та
виробів «НДІБМВ», к.т.н., м.Київ
11.30-12.00

КАВА-БРЕЙК

12.00-12.10

Особливості і специфіка реставрації забудови та реконструкції інженерних
мереж Андріївського узвозу в м.Києві
ТИМКОВИЧ Василь Юрійович, Перший заступник директора-головний
інженер інституту «УкрНДІпроектреставрація», к.т.н., м.Київ

12.10-12.20

Щодо сучасних нормативних вимог при реконструкції житлових будинків
КРАСОВСЬКИЙ Леонід Трохимович, заступник директора з наукової
діяльності та технічного розвитку Державного науково-дослідного та
проектно-вишукувального інституту «НДІпроектреконструкція», м.Київ

12.20-12.30

Нова парадигма системи здійснення дозвільних процедур у будівництві
СЕРГІЄНКО Олександр Васильович, начальник управління Державної
архітектурно-будівельної інспекції України, м.Київ
ГІРНИК Денис Анатолійович, аспірант Міжнародного науково-навчального
центру інформаційних технологій та систем НАНУ та МОН України, м.Київ

12.30-12.40

Термомодернізація житлового фонду: проблеми та перспективи
САЛІЙ Іван Миколайович, к.е.н., Голова наглядової ради Асоціації
«Всеукраїнський союз виробників будівельних матеріалів»
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12.40-12.50

Реконструкція п’ятиповерхових житлових будинків без відселення
мешканців
ФРАНКІВСЬКИЙ Анатолій Альфонсович, к.т.н., завідувач відділом
висотного будівництва, ДП «НДІ будівельного виробництва», м.Київ

12.50-13.00

Термомодернізація існуючих суміщених покриттів із застосуванням
сучасних технологій
МАКСИМОВ Артем Сергійович, завідуючий відділом енергозбереження
та термомодернізації, завідувач лабораторією герметизацій них
теплоізоляційних опоряджувальних робіт та технологій, ДП «НДІ
будівельного виробництва», м.Київ

13.00-13.10

Обстеження та посилення конструкцій фундаментів житлового будинку в
м.Макіівка
МАРТИНОВА Віта Борисівна, доцент Донбаської національної академії
будівництва та архітектури, к.т.н., .м.Макіівка
ПРЯДКО Микола Володимирович, доцент Донбаської національної академії
будівництва та архітектури, к.т.н., м.Макіівка
ШАМРИНА Галина Вікторівна, доцент Донбаської національної академії
будівництва та архітектури, к.т.н., м.Макіівка

13.10-13.20

Проектні рішення реконструкції частини дитячого закладу під
амбулаторію сімейного лікаря з вбудованою
КНИРИК Федір Іванович, директор Запорізького філіалу інституту
«НДІпроектрекострукція», м. Запоріжжя

13.20-13.30

Особливості проектних рішень капітального ремонту покрівель та заміни
даху житлових будинків
КУДРЯ Олена Михайлівна, директор Рівненського філіалу інституту
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«НДІпроектреконструкція», м.Рівне
13.30-14.00

КАВА-БРЕЙК

14.00-14.10

Досвід реконструкції будівель в м.Одесі
ДОРОФЕЄВ Віталій Степанович ректор, завідувач кафедри залізобетонних
та кам’яних конструкцій, Одеської державної академії будівництва та
архітектури, д.т.н., проф., м.Одеса
МІШУТІН Андрій Володимирович, декан гідротехнічного та транспортного
будівництва; Одеської державної академії будівництва та архітектури, д.т.н.,
проф.,м.Одеса
ПЕТРАШ Світлана Вікторівна, к.т.н., доцент кафедри опору матеріалів,
к.т.н., Одеської державної академії будівництва та архітектури, к.т.н.,
м.Одеса
ШЕХОВЦОВ Ігор Владиславович, к.т.н., доцент кафедри залізобетонних та
кам’яних конструкцій, Одеської державної академії будівництва та
архітектури, к.т.н., м.Одеса

14.10-14.20

Дослідження постійного навантаження від теплоізоляційного килиму
покриття
ЛОБЗІНА Ольга Максимівна, головний інженер–конструктор Львівського
філіалу інституту «НДІпроектреконструкція», м. Львів
ЛОБЗІН Максим Вікторович, інженер-конструктор Львівського філіалу
інституту «НДІпроектреконструкція», м. Львів
Середа, 7 листопада 2012 р.

ГЛАДІШЕВ Дмитро Геннадійович,
доцент кафедри «Архітектурні
конструкції» Інституту архітектури Національний університет «Львівська
політехніка», к.т.н.,м.Львів
ГЛАДІШЕВ Геннадій Миколайович, доцент
кафедри «Будівельні
конструкції та мости» Національного університету «Львівська політехніка»,
к.т.н., м.Львів
14.20-14.30

Особливості технічного обстеження при реконструкції будівель і споруд
ГАЛИНСКИЙ Олександр Михайлович, директор Науково-дослідного
інституту будівельного виробництва (НДІБВ), к.т.н., м. Київ

14.30-14.40

Будівництво житлового масиву «Чайка» з реконструкцією недобудованого
санаторного комплексу в с. Чайка Києво-Святошинського району м. Києва
БУРАВЧЕНКО Сергій Григорович,
«УкрНДПІцивільбуд», к.арх., м.Київ

14.40-14.50

головний

Визначення
укрупнених
показників
багатоповерхового житлового будинку

архітектор
вартості

інституту
будівництва

ОНИЩУК Георгій Ілліч, директор Державного науково-дослідного та
проектно-вишукувального інституту «НДІпроектреконструкція», д.е.н., проф.,
м.Київ
АГЄЄВА Галина Миколаївна, Учений секретар, начальник відділу наукових
досліджень та технічної політики, Державного науково-дослідного та
проектно-вишукувального інституту «НДІпроектреконструкція», к.т.н., с.н.с.,
м. Київ
КОЛОМІЄЦЬ Світлана Михайлівна, головний фахівець Державного
науково-дослідного та проектно-вишукувального інституту
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«НДІпроектреконструкція», м.Київ
14.50-15.00

Основні положення ДНАОП «Правила охорони праці під час технічного
обстеження будівель і споруд»
ШТУРМА Юрій Васильович, головний інженер з охорони праці інституту
«НДІпроектреконструкція», м.Київ

15.00-15.10

Технічні та проектні рішення реконструкції житлових будинків в
дипломних проектах випускників
БАЖЕНОВ Віктор Андрійович, д.т.н., проф., в.о. ректора Київського
національного університета будівництва та архітектури

15.10-15.20

Досвід Полтавського національного технічного університету ім. Юрія
Кондратюка в реконструкції об’єктів
МУРЗА Сергій Олександрович, начальник науково-дослідної частини
Полтавського національного технічного університету ім.Юрія Кондратюка,
к.т.н., м.Полтава

15.20-15.30

Участь Придніпровської державної академії будівництва та архітектури в
реконструкції об’єктів м.Дніпропетровська
САВИЦЬКИЙ Микола Васильович, проректор по наукової роботі
Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, д.т.н.,
м. Дніпропетровськ

Середа, 7 листопада 2012 р.

15.30-15.40

Організаційна робота та роль Асоціації міст України в реконструкції
будівель і споруд населених пунктів
РЯБОШИК Ярослав Олексійович, голова секції житлово-комунального
господарства Асоціації міст України

15.40-16.00

Інформаційні повідомлення
Дискусії
Прийняття рекомендацій конференції

Конференція «Ефективний власник житла - форми управління
багатоквартирним будинком»
(павільйон № 1, конференц-зал № 2)
09.30-10.00

Реєстрація учасників конференції
(павільйон № 1, конференц-зал № 2)
Секція І. Визначення ролей суб’єктів у житловій сфері
(ОСББ, ЖСК, ОСН, Асоціації ОСББ, управляючі компанії)
Модератор: БОЙКО Тетяна, керівник житлово-комунальних програм ГМ
«ОПОРА»

10.00-10.10

Відкриття конференції, вступне слово:
АЛІПОВ Олександр Миколайович Перший заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

10.10-10.20

Сучасний стан управління житловим сектором України
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РАДЧЕНКО Віра Михайлівна, заступник директора Департаменту
житлової політики Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства
10.20-10.30

Організаційно-правові форми суб’єктів у житловій сфері
ЛЕВИЦЬКИЙ Дмитро Миколайович, юрист

10.30-10.50

Взаємовідносини суб’єктів житлової сфери на сучасному етапі
ЧИЖИК Катерина Вікторівна, заступник Голови Національної ради з
питань створення та забезпечення функціонування об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків
ШАНЦ Людмила Михайлівна, голова правління громадської організації
"Об'єднання
житлово-будівельних
кооперативів,
співвласників
багатоквартирних будинків "Вікторія"

10.50-11.10

Роль та місце ОСН у функціонуванні багатоквартирного будинку
КРУПНИК Андрій Семенович, Голова ВГО «Асоціація самоорганізації
населення» к.п.н. , доцент Одеського регіонального інституту державного
управління НАДУ при Президентові України

11.10-11.20

Місце органів самоорганізації населення в системі
самоврядування: форми та методи досвід м. Димитрова

місцевого

СИРОТА В’ячеслав Анатолійович, Голова Донецького обласного відділення
всеукраїнської громадської організації «Громадський контроль» Голова
координаційного комітету самоорганізації населення м. Димитрова
Досвід роботи по формуванню ефективного власника житла в м. Вінниця
Середа, 7 листопада 2012 р.

11.20-11.30

РЕВА Андрій Олексійович, заступник Вінницького міського голови
11.30-11.50

ДИСКУСІЙНИЙ МАЙДАНЧИК

11.50-12.00

Підведення підсумків

12.00-12.20

КАВА-БРЕЙК

12.20-13.30

Секція ІІ. Управління багатоповерховим будинком: права, обов’язки та
можливості власників
Модератор: ГОПЦІЙ Зоя, радник з правових питань Проекту МФК
«Енергоефективність у житловому секторі України»

12.20-12.40

Управління спільною власністю у багатоквартирному будинку
ПОГОРЄЛОВА Вікторія Володимирівна, голова ОСББ «Мотор», м. Київ

12.40-12.50

Можливості та перспективи діяльності Асоціацій ОСББ
ЛЕДНЕВ Володимир Михайлович, Голова Донецької місцевої громадської
організації «ОСМД», член Національної ради з питань створення та
забезпечення функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків

12.50-13.10

Роль професійного управителя житловим фондом на ринку житловокомунальних послуг
ЗОЛОТАРЕВ Антон Вікторович, директор ТОВ Експлуатуюча компанія
«Основа Комфорт»
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13.10-13.20

Юридична та аналітична допомога в управлінні багатоквартирним
будинком
ЖИВАЛОВИЧ Владислав Юрійович, Директор Державного підприємства
«Розрахунковий центр послуг»

13.20-13.30

ДИСКУСІЙНИЙ МАЙДАНЧИК

13.30-15.00

Засідання Національної ради з питань створення та забезпечення
функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків
АЛІПОВ Олександр Миколайович, Перший заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
– заступник Голови Національної ради з питань створення та забезпечення
функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків
Фуршет

16.00-18.00

ОГЛЯД ВИСТАВКИ

Середа, 7 листопада 2012 р.

15.00-16.00
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Четвер, 8 листопада 2012 р.

Конференція «Модернізація комунальної теплоенергетики»
(павільйон 2, конференц-зал 8, орієнтовна кількість учасників – 100)
9.30-10.00

Реєстрація учасників конференції

10.00-10.10

Відкриття конференції, вступне слово:
АЛІПОВ Олександр Миколайович Перший заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

10.10-10.30

Енергоефективна модернізація комунальної теплоенергетики на умовах
державно-приватного партнерства
ЗАХАРОВ Станіслав Григорович Директор Департаменту проектного
управління та енергоефективності у сфері життєзабезпечення

10.30-10.45

Актуальні проблеми життєдіяльності теплопостачальних підприємств
БЛАЩУК Арсентій Андрійович Президент Міжгалузевої асоціації з
розвитку систем теплопостачання «Укртеплокомуненерго»
Підвищення ефективності паливовикористовуючого обладнання на основі
управління складними гідротермохімічними процесами
Четвер, 8 листопада 2012 р.

10.45-11.00

АБДУЛІН Михайло Загретдинович к.т.н., доцент кафедри ТЕУТ та АЕС
НТУУ «КПІ», науковий керівник НВО «Струменево-нишова технологія»
11.00-11.15

Досвід впровадження сучасного котельного та когенераційного обладнання
на підприємстві ПТМ «Ковельтепло»
КЕЗЛЯ Євген Олексійович, директор ТОВ"Віссманн"

11.15-11.30

Енергозберігаюче обладнання компанії Данфосс, приклади використання
та досвід експлуатації
АВДОШИН Вадим Едуардович, керівник відділу централізованого тепло- та
водопостачання ТОВ з ІІ «Данфосс ТОВ»

11.30-11.45

Досвід впровадження енергоефективного обладнання – когенераційних
установок на базі газопоршневих двигунів-генераторів»
ДУШЕНКО Олександр Олександрович Начальник відділу продаж и
сервісного обслуговування ТДВ «Первомайськдизельмаш»

11.45-12.00

Енергоефективне обладнання WILO для комунальної теплоенергетики
ПОБЕРЕЗНІЧЕНКО Геннадій Васильович, ТОВ «ВІЛО Україна»

12.00-12.30

КАВА-БРЕЙК

12.30-12.45

Когенераційні технології та перспектива їх впровадження в комунальні
теплоенергетиці
ЦИРКУНОВ Владислав Валерійович, інженер-теплоенергетик ПАТ
«Акціонерна компанія «САТЕР»
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ПОЧКО Сергій Матвійович, Технічний директор ПАТ «Акціонерна компанія
«САТЕР»
12.45-13.00

Енергоефективне теплогенеруюче обладнання ТОВ «Колві» «Євротерм».
Досвід впровадження те експлуатації
ВАЙСБУРГ Олег Борисович, Генеральний Директор ТОВ «Колві»
«Євротерм»

13.00-13.15

Енергоефективне використання традиційних енергоресурсів
КУГА Валерій Анатолійович, Генеральний директор АсТеК

13.15-13.30

Інвестиційна привабливість проектів реконструкції систем
теплопостачання міст України
ДЕРІЙ Володимир Олексійович Генеральний директор Міжгалузевої
асоціації з розвитку систем теплопостачання «Укртеплокомуненерго»

13.30-13.45

Досвід використання пластичних теплообмінних апаратів в комунальній
теплоенергетиці
КАПУСТЕНКО Петро Олексійович Генеральний директор АТ
«Співдружність–Т»

13.45-14.00

Презентація кращого енергозберігаючого проекту, переможця
всеукраїнського конкурсу «Лідер паливно-енергетичного конкурсу 2011».

Четвер, 8 листопада 2012 р.

ШАФОРОСТ Іван Дмитрович Президент АТ «Укргазтехніка»
14.00-15.00

ДИСКУСІЙНИЙ МАЙДАНЧИК

15.00-16.00

ОГЛЯД ВИСТАВКИ

Семінар у сфері зеленого господарства
«Стан зеленого господарства України»
9.30-10.00

(павільйон № 2, конференц-зал №9)
Реєстрація учасників семінару

10.00-10.10

ВІДКРИТТЯ СЕМІНАРУ
ІГНАТЕНКО Олександр Павлович, директор Департаменту благоустрою
територій та комунального обслуговування Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, к.е.н.
ЧЕРВОНИЙ Володимир Васильович, Президент корпорації «Укрзеленбуд»

10.10-10.30

Державна політика у сфері зеленого господарства та роль комунальних
підприємств у розвитку та збереженні зелених зон населених пунктів
ІГНАТЕНКО Олександр Павлович, директор Департаменту благоустрою
територій та комунального обслуговування Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, к.е.н.

10.30-11.15

Стан зеленого господарства м. Києва
Генеральний директор КО «Київзеленбуд»

11.15-11.30

КАВА-БРЕЙК
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11.30 – 12.15

Стан зеленого господарства м. Львова
Генеральний директор КП «Зелений Львів»

12.15 – 13.00

Стан зеленого господарства м. Харкова
Генеральний директор КП «Харківзеленбуд»

13.00 – 13.40

Експрес-методи діагностики збудників хвороб та шкідників міських
зелених насаджень. Комплексна біоекологічна програма підвищення
біологічної стійкості, запобігання захворюванням та ураженням
шкідниками зелених насаджень
МЕЛЬНИЧУК С.Д. Член-кореспондент НААНУ, доктор б.г. наук

13.40 – 14.20

Позитивний досвід в боротьбі з каштановою міллю
Директор КП «Міськзеленбуд», м. Одеса
ДиректорКП «Зеленбуд», м.Чернігів

14.20 – 15.00

ОБІД

15.00 – 15.25

Впровадження комплексної біоекологічної програми підвищення
біологічної стійкості, запобігання захворюванням та ураженням
шкідниками зелених насаджень
ДАВИДОВ Г.М., заступник начальника ГУ екології та природних ресурсів
Створення, утримання міських зелених насаджень
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15.25 – 15.50

КОВАЛЕВСЬКИЙ С.Б., доктор с.г. наук
15.50 – 16.00

Заключне слово
ЧЕРВОНИЙ Володимир Васильович
президент УК «Укрзеленбуд», м. Київ

16.00 – 18.00

ОГЛЯД ЕКСПОЗИЦІЙ ВИСТАВКИ

Тренінг з питань поводження з побутовими відходами
«Розрахунок собівартості послуг вивозу побутових відходів».
(павільйон № 3, конференц-зал 14)
9.30 – 10.00

Реєстрація учасників тренінгу
(павільйон № 3, конференц-зал 14)

10.00 – 10.10

ВІДКРИТТЯ ТРЕНІНГУ
ПОЛТОРАЧЕНКО Людмила Іванівна
заступник директора Департаменту благоустрою територій та
комунального обслуговування-начальник відділу поводження з побутовими
відходами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального обслуговування

10.10 – 11.00

Принципи аналітичного обліку та розрахунку експлуатаційних видатків
Філіп ФІШО, експерт компанії BETEN International
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11.00 – 12.00

Аналіз послуги вивозу твердих побутових відходів
Філіп ФІШО експерт компанії BETEN International

12.00 – 13.00

Презентація моделі (Excel) «Моделювання з використанням низки
параметрів». Інтерпретація результатів
Філіп ФІШО експерт компанії BETEN International

13.00 – 13.30

ДИСКУСІЙНИЙ МАЙДАНЧИК

13.30 – 14.00

КАВА-БРЕЙК

14.00 –18.00

ОГЛЯД ЕКСПОЗИЦІЙ ВИСТАВКИ

Тренінг з питань експлуатації вулиць та доріг населених пунктів
(павільйон № 3, конференц-зал 15)
9.30 – 10.00

Реєстрація учасників тренінгу
(павільйон № 3, конференц-зал 15)

10.00 – 10.10

ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКІВ ТРЕНІНГУ
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ВАСИЛЬКІВСЬКА Олена Валеріївна
начальник відділу благоустрою Департаменту благоустрою територій та
комунального обслуговування Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України
10.10 – 10.40

Норми витрат матеріалів на експлуатацію вулично-дорожньої мережі
ШАПОВАЛОВ Андрій Іванович, генеральний директор ТОВ «Корпоративні
комп’ютерні системи», м. Донецьк

10.40 – 11.10

Норми витрат експлуатації машин та механізмів у дорожньо-мостовому
господарстві
КЛИМЕНКО Олександр Олександрович, ТОВ «Корпоративні комп’ютерні
системи», м. Донецьк

11.10 – 11.40

Методика підготовки вулично-дорожньої мережі населених пунктів до
зимового періоду
СИРКІНА Тетяна Павлівна, зав. відділом Державного інституту праці та
соціально-економічних досліджень, к.е.н., м. Харків

11.40 – 12.10

Нове у застосуванні посипкових матеріалів для зимового утримання
вулично-дорожньої мережі в населених пунктах.
ЧЕБАНОВ Олександр Юрійович, директор центру ДЦІК «УкрВОДГЕО»,
м. Харків

12.10 – 12.40

Інформаційні технології для обчислення та ведення кошторисної
документації для утримання вулично-дорожньої мережі
ШАПОВАЛОВ Андрій Іванович, генеральний директор ТОВ «Корпоративні
комп’ютерні системи», м. Донецьк

12.40- 13.10

ДИСКУСІЙНИЙ МАЙДАНЧИК

13.10 – 14.00

КАВА-БРЕЙК
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14.00 –18.00

ОГЛЯД ЕКСПОЗИЦІЙ ВИСТАВКИ

ДИСКУСІЙНИЙ МАЙДАНЧИК

Втрати питної води з водопровідних мереж та шляхи їх зменшення
Стенд Асоціації «Укрводоканалекологія»
10.00-11.30

Модератор: МАСЛАК Віктор Миколайович, президент Української асоціації
підприємств водопровідно-каналізаційного господарства «Укрводоканалекологія»
к.т.н., доцент, заслужений робітник ЖКГ
Учасники: Мінрегіон, Асоціація «Укводоканалекологія»,науково-дослідні
інститути, водоканали, громадські організації

ДИСКУСІЙНИЙ МАЙДАНЧИК

Врегулювання проблемних питань у сфері централізованого водопостачання та
водовідведення, щодо тарифної політики та якості послуг
Четвер, 8 листопада 2012 р.

Стенд Асоціації «Укрводоканалекологія»
11.30 – 13.00 Модератор: ДЗЕЗИК Сергій Сергійович, заступник директора з економічних
питань Рівненського обласного виробничого комунального підприємства
водопровідно-каналізаційного господарства «Рівнеоблводоканал», к.т.н.
Учасники: Мінрегіон, Національна комісія що здійснює державне регулювання у
сфері комунальних послуг, Асоціація «Укводоканалекологія»,науково-дослідні
інститути, водоканали, громадські організації

ДИСКУСІЙНИЙ МАЙДАНЧИК

Врегулювання проблемних питань у сфері централізованого водопостачання та
водовідведення, щодо тарифної політики та якості послуг
Стенд Асоціації «Укрводоканалекологія»
13.00 – 14.30 Модератор: КУРИК Михайло Васильович, директор Українського науководослідного інституту екології людини, д.ф.м.н, професор
Учасники: Мінрегіон, Асоціація «Укводоканалекологія»,науково-дослідні
інститути, водоканали, громадські організації
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