
ПРОГРАМА 

XІІІ Міжнародного конгресу «Інституційні та технічні аспекти реформування 

житлово-комунального господарства – 2017»,  

XV Міжнародної спеціалізованої виставки «AQUA UKRАINE – 2017»,  

XV Міжнародної спеціалізованої виставки «КомунТех – 2017»,  

VIІ Спеціалізованої виставки «ЄвроБудЕкспо–2017»,  

X Міжнародної спеціалізованої виставки  

«Енергоефективність. Відновлювана енергетика–2017», 

 

 

7 листопада 2017 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 XІІІ Міжнародного конгресу «Інституційні та технічні аспекти реформування 

житлово-комунального господарства – 2017», XV Міжнародної спеціалізованої виставки «AQUA 

UKRАINE – 2017», XV Міжнародної спеціалізованої виставки «КомунТех – 2017», VIІ 

Спеціалізованої виставки «ЄвроБудЕкспо-2017», X Міжнародної спеціалізованої виставки 

«Енергоефективність. Відновлювана енергетика–2017» 

 

10.20 – 11.20 

Огляд експозицій 

 

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

12.00 – 13.45 

ХІІІ Міжнародний конгрес «Інституційні та технічні аспекти реформування житлово-

комунального господарства» 

Конференція «Інституційні та технічні аспекти реформування житлово-комунального 

господарства» 

Організатор: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України, Асоціація міст України  

 

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

14.00 – 18.00 

Стратегічна сесія водоканалів України 

Організатори: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України, Асоціація «Укрводоканалекологія» 

 

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

14.00 – 17.00 

Круглий стіл «Основні аспекти Національної стратегії управління побутовими відходами в 

Україні»  

Організатор: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України 

 

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

11.00 – 13.00 

Засідання Ради асоціації водоканалів України 

Організатор: Асоціація «Укрводоканалекологія» 

 

 

 

 



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

 

14.00 – 18.00 

Конференція: «Розвиток житлово-комунального господарства столиці» 

Організатор: Департамент житлово-комунальної інфраструктури Київської міської державної 

адміністрації 

 

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

11.00 – 17.00 

Науково-практична конференція «Вода та довкілля» 

Організатори: Міністерство екології та природних ресурсів України, Міністерство охорони 

здоров’я України, Державне агентство водних ресурсів України    

 

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

12.00 – 16.00 

Конференція «Open R&D Lithuania - Наукові енергетичні рішення для енергетичної галузі» 

Організатор: Аgency for science, innovation and technology (Литва) 

 

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

11.00 – 13.30 

Інформаційний семінар «Впровадження ресурсоефективного та чистого виробництва в 

Україні: кращі практики» 

Організатор: Центр ресурсоефективного та чистого виробництва 

 

Конференц-зал № 11, павільйон № 2, вхід 2-А 

 

13.00 – 17.00 

Конференція «Енергоефективність та відновлювані джерела енергії: сьогодення та 

перспективи» 

Організатор: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України, Асоціація з енергоефективності та енергозбереження 

 

Конференц-зал № 17, павільйон № 2, вхід 2-A 

11.00 – 18.00 

Конференція «ЕКО transformation: зелена модернізація виробництва»  

Організатор: Видавничий дім «МЕДІА-ПРО» 

 

 

 

8 листопада 2017 р.(середа) 

 

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

10.00 – 16.10 

Міжнародна конференція «Сучасний стан і основні напрямки вирішення проблем якісного 

водозабезпечення та водовідведення, очищення питних та стічних вод» 

 

 

Платформа «Проблема забезпечення споживачів якісною питною водою. Аналітичний 

контроль якості води» 

 

Семінар «Комплексне вирішення питань щодо відведення, очистки стічних вод та утилізації 

осадів» 

Організатори: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України, Асоціація «Питна вода України» 

 

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

10.00 – 15.00 

Міжнародна науково-практична конференція «Інженерія систем природокористування» 



Організатор: Київський кооперативний інститут бізнесу і права 

 

 

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

10.00 – 14.00 

Експертна дискусія «Усунення бар’єрів на шляху розвитку вітчизняного ринку управління 

багатоквартирними будинками» 

Організатори: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України, Громадська спілка «Асоціація управителів житла» 

 

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

10.00 – 17.00 

V Всеукраїнська щорічна конференція «Розвиток теплонасосних технологій в Україні»   

Організатор: Національна Асоціація України з теплових насосів 

 

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

10.30 – 12.00 

Семінар «Аналітичне обладнання для безперервного вимірювання викидів забруднюючих 

речовин зі стаціонарних джерел» 

Організатор: ТОВ «Екніс-Україна» 

 

Конференц-зал № 11, павільйон № 2, вхід 2-A 

10.00 – 17.00 

Конференція: Публічний діалог влади, бізнесу та громадськості: «Енергоефективність та 

відновлювальна енергетика – запорука енергетичного та економічного розквіту України» 

Організатори: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України, Український науково-дослідний та проектно-конструкторський  інститут 

будівельних матеріалів і виробів 

 

Конференц-зал № 17, павільйон № 2, вхід 2-A 

10.00 – 17.00 

Конференція «Небезпечні відходи: 50 головних питань» 

Організатор: Видавничий дім «МЕДІА-ПРО» 

 

 

9 листопада 2017 р.(четвер) 
 

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

10.00 – 17.00 

Науково-практична конференція: «Результати та перспективи реформ в централізованому 

теплопостачанні України» 

 

Організатори: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України, Міжгалузева асоціація «Укртеплокомуненерго» 

 

* В програмі можливі зміни та доповнення  

 


