
  

 
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ  

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

 

Семінар в рамках Міжнародних спеціалізованих виставок «КомунТех-2015», 
«Енергоефективність. Відновлювальна енергетика-2015» на тему: «Розвиток 

житлово-комунального господарства м. Києва: досягнення та перспективні плани» 

 
10.11.2015         Міжнародний виставковий центр  
13-00          (Броварський проспект, 15,  

ст. м. «Лівобережна» пав. № 3, 
конф. зал. 13) 

 

13.00 – 

13.30 

13.30 – 

14.00 

Реєстрація учасників 

  

Огляд виставки 

14.00 - 

14.10 

Вступне слово заступника голови Київської міської державної адміністрації  

Пантелеєва П.О. 

14.10 – 

14.25 

Сучасний стан ЖКГ міста (досягнення) та перспективні напрями його розвитку  

Застосування комплексного підходу до підвищення енергоефективності та розвитку 

житлово-комунальної інфраструктури міста Києва  

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Київської міської 

державної адміністрації Новицький Д.Ю. 

14.35 – 

14.45 

 Енергоефективність та енергозбереження у столиці 

Заступник директора Департаменту житлово-комунальної інфраструктури 

Київської міської державної адміністрації Малежик О.М. 

Директор КП «Група впровадження проекту» Науменко Д.В. 

14.45 – 

14.55 

Інформаційна підтримка населення щодо енергоефективних заходів у 

багатоквартирному будинку 

Директор  з питань комунікації та урядових зв’язків проекту USAID 

Муніципальна енергетична реформа в Україні SRG Віра Ілляш 

14.55 – 

15.10  

Енергоефективність у житловому секторі – залучення ОСББ до впровадження 

енрегоефективних заходів 

Регіональний консультант Проекту IFC «Енергоефективність у житловому 

секторі України» Оксана Кисіль 
15.10 – 

15.20  

Енергоефективні заходи у громадах 

Заступник директора  Проекту «Енергоефективність у громадах», що 

впроваджується GIZ Іма Хренова-Шимкіна 

15.20 – 

15.30 

Думка населення щодо впровадження  енергоефективних заходів  

 Представник громадської організації «Національний екологічний центр України» 

(координатор проектів з енергоефективності) Анна Шумейко 

15.30 – 

15.40 

Практика впровадження енергоефективних заходів у будинках ОСББ/ЖБК на умовах 

співфінансування 

Радник заступника голови Київської міської державної адміністрації Тихонов О.Є. 

15.40 – 

16.00  

Застосування нових підходів до житлово-комунального обслуговування споживачів: 

«Створення якісного сервісу житлово-комунального обслуговування населення» 

Генеральний директор Комунального концерну «Центр комунального сервісу»  

Саркісова К.М. 



  

16.00 – 

16.10 

Зміни у законодавстві та їх вплив на подальшу схему відносин власності у 

багатоквартирних будинках  

Начальник управління розвитку житлово-комунального господарства 

Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Київської міської державної 

адміністрації – Радченко В.М. 

16.10 – 

16.30 

Практичні аспекти переходу на нові форми обслуговування багатоквартирного будинку 

– досвід  м. Кривий Ріг 

Начальник управління благоустрою та житлової політики Виконавчого комітету 

Криворізької міської ради Катриченко О.В. 

16.30 – 

16.35 

Заключне слово заступника голови – перспективні плани на 2016 рік 

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Пантелеєв П.О. 

     

 

 
 
 
 
 
 

 


