
ДІЛОВА ПРОГРАМА 

 

19 ЖОВТНЯ 

 

10:00 ОФІЦІЙНЕ ВІДКРИТТЯ МІЖНАРОДНИХ ВИСТАВОК 

 

ХІХ МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС  

«Інституційні та технічні аспекти реформування житлово-комунального 

господарства» 

Організатор: Міністерство розвитку громад та територій України 

 

11:00 конференц-зал №14 павільйону №3 (вхід 3-А) 

ВІДКРИТТЯ ХІХ МІЖНАРОДНОГО КОНГРЕСУ 

 

13:00 конференц-зал №14 павільйону №3 (вхід 3-А) 

Конференція «Управління житловим фондом. Від теорії до практики» 

 

13:00 конференц-зал №13 павільйону №3 (вхід 3-С) 

Конференція «Заходи спрямовані на активізацію роботи систем 

водопостачання в рамках реалізації норм та правил проекту нового 

ДСанПіНу 2.2.4-171-20» 

 

13:00 конференц-зал №8 павільйону №2 (вхід 2-А) 

Конференція «Необхідність та перспективи збереження централізованого 

теплопостачання в Україні» 

 

11:00 конференц-зал №6-А павільйону №2 (вхід 2-А) 

Панельна дискусія «Європейський моніторинг вод в Україні. Що 

змінилось?» 

Організатор: Держводагентство України 

 

12:00 Open Talk павільйону №3 

Smart event «Цифрові рішення для громад» 

Організатор: Асоціація малих міст України 

 

14:00 Open Talk павільйону №2 

Презентація «Композитна арматура та сітка, досвід її використання та 

переваги» 

Організатор: Компанія ТОВ «Торговий Будинок Імператив» 

 

15:00 Open Talk павільйону №2 

Презентація «Переваги інноваційних методів тепло- та гідроізоляції» 

Організатор: Компанія ТОВ «Економбуд Україна» 
 

15:00 конференц-зал №6-А павільйону №2 (вхід 2-А) 

Технічний комітет «Басейни. Водопідготовка. Шлях до єврогармонізації 
стандартів в Україні» 

Організатори: Технічний комітет 167 Центру стандартизації України. 

Асоціація Аквапарків України. Журнал AQUA PARK 

 

 

20 ЖОВТНЯ 



ДІЛОВА ПРОГРАМА 

 

20 ЖОВТНЯ 

 

ХІХ МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС  

«Інституційні та технічні аспекти реформування житлово-комунального господарства» 

Організатор: Міністерство розвитку громад та територій України 

 

11:00 конференц-зал №13 павільйону №3 (вхід 3-С) 

Конференція «Поводження з побутовими відходами в Україні: стратегічні 
рішення, ключові виклики та можливості»  

 

11:00 конференц-зал №14 павільйону №3 (вхід 3-А) 

Конференція «Енергоефективність в Україні: можливості для громад, 

успішний досвід та перспективи» 

 

11:00  Open Talk павільйону №2 

Презентація «Заробіток на утеплені та гідроізоляція інноваційними 

матеріалами» 
Організатор: Компанія ТОВ «Економбуд Україна» 

 

11:00 Open Talk павільйону №3 

Круглий стіл «Екологічне маркування та ефективне поводження з відходами» 

Організатор: ВГО «Жива планета» 

 

12:00  Open Talk павільйону №2 

Презентація «Еволюція ринку новобудов та як IT-рішення допомагають 

продавати і управляти нерухомістю» 

Організатор: Компанія ТОВ «ОССІСТЕМ» 

 

 

13:00 конференц-зал №8 павільйону №2 (вхід 2-А) 

Конференція «Сучасні задачі забезпечення енергоефективності та 

термомодернізації будівель» 

Організатор: ДУ «Фонд енергоефективності», ДБ «ДНДІБК»  

 

13:00 Open Talk павільйону №2 

Презентація «Чи можливо повністю відмовитися від використання 

природного газу у приватних домогосподарствах? 

Енергоефективність у цифрах» 

Організатор: Компанія ТОВ «Будівельна компанія» Даніка» 

 

13:00  конференц-зал № 6-А павільйону №2 (вхід 2-А) 

Конференція «Налагодження комунікації з місцевими органами 

самоврядування, населенням та інвесторами у сфері поводження з відходами» 

Організатор: ISWA UPG 

 

14:00 Open Talk павільйону №3 

Семінар «Поточна ситуація та перспективи поводження з твердими 

побутовими відходами» 

Організатор: УВЄО «Укрвторма» 

 

21 ЖОВТНЯ 



ДІЛОВА ПРОГРАМА 

 

21 ЖОВТНЯ 
 

 

 

 

 

 

Організатор: Національний експертно-будівельний альянс України 
 

11:00 Open Talk павільйону №2 

Всеукраїнський містобудівельний форум «Стратегічне 
планування території. Містобудівельна документація. 

Інструменти та кейси. ВІМ у проектуванні та будівництві - 

тенденції, вимоги та рішення для будівельної галузі» 

 

14:00 конференц-зал №8 павільйону №2 (вхід 2-А) 

FIABCI – Ukraine Саміт міжнародних експертів з нерухомості 

України «Перспективи розвитку громадських організацій та 

об’єднань на українському ринку. Міжнародна практика та 

кейси»   

 

 


