
 
ДІЛОВА ПРОГРАМА 

XV Міжнародного конгресу «Інституційні та технічні аспекти реформування житлово-

комунального господарства – 2019» 

та виставок 

 

5 листопада 2019 р. (вівторок) 

 

Павільйон № 3, хол, вхід 3-А 
9.30 – 11.00 Реєстрація учасників 

 

Павільйон № 3, хол, вхід 3-С 

10.00 – 10.20 

Офіційне відкриття XV Міжнародного конгресу «Інституційні та технічні аспекти реформування 

житлово-комунального господарства – 2019», XVII Міжнародної спеціалізованої виставки «AQUA 

UKRАINE-2018», XVII Міжнародної спеціалізованої виставки «КомунТех-2019», X Спеціалізованої 

виставки «ДорТехЕкспо-2019», IX Спеціалізованої виставки «ЄвроБудЕкспо-2019»,   

XII Міжнародної спеціалізованої виставки «Енергоефективність. Відновлювана енергетика-2019», 

VII Спеціалізованої виставки «Екологія підприємства-2019», XVI Спеціалізованої виставки 

«АГРОФОРУМ-2019» 

 

10.20 – 11.20 Огляд експозиції 

 

11.20 – 11.55 Брифінг для ЗМІ  

 

Конференц-зал № 14, павільйон № 3, вхід 3-А  

12.00 – 13.30 

ХV Міжнародний конгрес «Інституційні та технічні аспекти реформування житлово-

комунального господарства» 

Конференція «Інституційні та технічні аспекти реформування житлово-комунального 

господарства - 2019» 
Організатор: Міністерство розвитку громад та територій України 

 

Конференц-зал № 14, павільйон № 3, вхід 3-А 

14.00 – 18.00 

Практичні дискусії: «Стратегічні напрямки реформування сфери управління 

багатоквартирними будинками в сучасних законодавчих реаліях, за умов збереження балансу 

можливостей співвласників та управителів»   

Організатори: Міністерство розвитку громад та територій України, Асоціація управителів 

житла 

 

Конференц-зал № 13, павільйон № 3, вхід 3-С 

14.00 – 18.00 

Круглий стіл «Стратегічне планування у сфері поводження з побутовими відходами» 

Організатори: Управління благоустрою Міністерства розвитку громад та територій України 

 

Конференц-зал № 15, павільйон № 3, вхід 3-А  

9.30 – 19.00 

Муніципальна платформа «Енергетична та кліматична трансформація»:  

Круглий стіл: «Управління проектами в рамках ПДСЕР(К)» 

Організатор: Проект ЄС «Угода мерів – Схід» 

 

Конференц-зал № 16, павільйон № 3, вхід 3-С 

09.00 – 14.00 

Прес-конференція: «Запуск нового продукту OTIS Ambiance в Україні» 
Організатор: ПрАТ «OTIS» 

 

 



 

 

Конференц-зал № 6, павільйон № 2, вхід 2-А  

11.00 – 16.00 

Експертна дискусія: «NEW WATER MANAGEMENT» 
Організатор: Державне агентство водних ресурсів України 

 

Конференц-зал № 7, павільйон № 2, вхід 2-А  

14.00 – 17.00 

Інформаційно-практична конференція: «Особливості функціонування та розвитку житлово-

комунального господарства в умовах законодавчих змін: Створення ОСББ, як мотивація до 

підвищення рівня енергоефективності будинків. Управління відходами - відповідальне 

ставлення до зовнішнього середовища» 

Організатор: Департамент житлово-комунальної інфраструктури Київської міської державної 

адміністрації 

 

Конференц-зал № 9, павільйон № 2, вхід 2-А  

13.30 – 18.30 

Національний Діалог з водної політики України «Гармонізації стратегічного бачення розвитку 

водного сектора України»  
Організатори: Міністерство енергетики та захисту довкілля України, Державне агентство 

водних ресурсів України, проект ЄС «Водна ініціатива плюс» 

 

6 листопада 2019 р. (середа) 

 

Конференц-зал № 13, павільйон № 3, вхід 3-С 

09.30 – 18.00 

Національний Діалог з водної політики України «Стан реформи управління водними 

ресурсами в Україні» 

Організатори: Міністерство енергетики та захисту довкілля України, Державне агентство 

водних ресурсів України, проект ЄС «Водна ініціатива плюс» 

 

Конференц-зал № 14, павільйон № 3, вхід 3-А  

10.00 – 17.00 

Міжнародна конференція  «Комплексне вирішення проблем питного водозабезпечення, 

очистки стічних вод та утилізації осадів» 

Організатори: Міністерство розвитку громад та територій України, Асоціація «Питна вода 

України», Асоціація «Укрводоканалекологія» 

 

Конференц-зал № 15, павільйон № 3, вхід 3-А 

10.00 – 14.00 

Семінар «Ключові питання, що виникли в процесі заключення договорів  про надання послуг з 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення» 

Організатори: Міністерство розвитку громад та територій України, Асоціація «Питна вода 

України», Асоціація «Укрводоканалекологія» 

 

Конференц-зал № 15, павільйон № 3, вхід 3-А 

15.00 – 17.00 

Засідання Ради Асоціації «Укрводоканалекологія» 

 

Конференц-зал № 16, павільйон № 3, вхід 3-С 

14.00 – 18.00 

Конференція: «Аквапарки та водні комплекси. Перспективи розвитку» 

Організатори: Асоціація аквапарків України, Журнал «АКВАПАРК» 

 

Конференц-зал № 6-а, павільйон № 2, вхід 2-А 

10.00 – 18.00 

Конференція: «Енергоефективність в будівлях»   



Організатори: Міністерство розвитку громад та територій України, Державний науково-

дослідний інститут будівельних конструкцій, Одеська Державна академія будівництва та 

архітектури 

  

Конференц-зал № 7, павільйон № 2, вхід 2-А  

10.00 – 14.00 

Круглий стіл: «Розвиток сектору відновлювальних джерел енергії з урахуванням сучасного 

стану ринку електроенергетики України»   

Організатор: Вітроенергетична асоціація України 

 

Конференц-зал № 9, павільйон № 2, вхід 2-А 

10.00 – 17.00 

Всеукраїнський Форум: «Біоенергетичний день» 
Організатори: Громадська спілка «Біоенергетична асоціація України» (БАУ)  

 

7 листопада 2019 р. (четвер) 

 

Конференц-зал № 8, павільйон № 2, вхід 2-А 

9.00 – 18.00 

Науково-практична конференція: «Необхідність та перспективи збереження централізованого 

теплопостачання в Україні» 

Організатор: Міністерство розвитку громад та територій України, Міжгалузева асоціація з 

розвитку систем теплопостачання "Укртеплокомуненерго" 

 

Конференц-зал № 13, павільйон № 3, вхід 3-С 

09.00 – 17.00 

ЕКОконференція 

Організатор: Ecobusiness. Екологія підприємства 

 

* В програмі передбачені доповнення та зміни  

 

 


