ПРОГРАМА ФОРУМУ
1 ДЕНЬ – 20 жовтня
9:00 - 9:30

Реєстрація / перерва на каву

9:30 - 9:50

Відкриття. Вступне слово міського голови Львова та організаторів Форуму
І ЕКСПЕРТНА ДИСКУСІЯ — «Виклики сьогодення у сфері житлово-комунального
господарства в Україні»
Модератор: Тетяна Бойко

9:50 - 10:20

10:20 - 10:30

Учасники:
• Дмитро Корчак, директор Департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України
• Софія Лінн, керівник проекту Міжнародної Фінансової Корпорації (IFC)
«Енергоефективність у житловому секторі України»
• Юрген Лембке, керівник проекту Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) „Муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста Львова“
• Андрій Шиян, начальник відділу державних програм та планів розвитку управління
державних програм та імплентації вимог ЄС департаменту стратегічного розвитку Держенергоефективності
Брифінг (за участі представників І експертної дискусії)
ІІ ЕКСПЕРТНА ДИСКУСІЯ —«Правові аспекти діяльності ОСББ»
Модератор: Андрій Бурий

10:30 - 11:50

Учасники:
• Зоя Гопцій, радник з правових питань проекту IFC «Енергоефективність в житловому
секторі»
• Дмитро Левицький, консультант проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні»
• Руслан Кальницький, консультант з правових питань проекту IFC «Енергоефективність в житловому секторі»

11:50 - 12:00

«Львівський досвід практичної термомодернізації» — Галина Когут, регіональний
консультант Проекту IFC у Львівській області «Енергоефективність у житловому секторі
України»

12:00 - 13:00

Обід

13:00 - 15:30

Екскурсія на ОСББ «Оберіг»
(вул. Стрийська, 93)
о 13:00 на учасників Форуму чекатимуть
автобуси біля готелю «Дністер»

15:30 - 16:00

Перерва на каву

Напрацювання резолюції
7 Всеукраїнського Форуму ОСББ
(мітингрум «Олександер»)
Модератор: Вікторія Погорєлова

ІІІ ЕКСПЕРТНА ДИСКУСІЯ — «Енергоефективність багатоквартирного будинку:
наявні можливості та фінансові результати»
Модератор: Михайло Павличенко
16:00 - 17:30

Учасники:
• Микола Ільїнов, консультант з фінансових питань
• Клаус Хоппе, експерт з питань енергоефективності (Фрайбург, Німеччина)
• Вікторія Погорєлова, консультант проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні»
• Андрій Берестян, експерт з питань енергоефективності, директор з продажу та маркетингу компанії «ДанфоссТОВ»

17:30 - 17:50

«Дорожня карта оновлення будинку як допомога для власників та архітекторів»
— Міхаель Енгель, експерт проекту Німецького товариства міжнародного співробітництва
(GIZ) „Муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста Львова“

17:50 - 18:30

Підведення підсумків першого дня

ПРОГРАМА ФОРУМУ
2 ДЕНЬ – 21 жовтня
9:00 - 9:30

Реєстрація учасників / перерва на каву
Бізнес-брифінг

9:30 - 10:30

10:30 - 11:00

Учасники:
• «Нові можливості з KredoBank. Комплексне обслуговування клієнтів-ОСББ» —
Ірина Груй, Директор департаменту клієнтів малого і середнього бізнесу
• «Енергоефективна модернізація будинків виробами ТМ FOVEO TECH від
Групи компаній Śnieżka» —
 Орест Жураківський, начальник відділу професійних
навчань татехнічних консультацій
• «Термомодернізація – це просто. Поради експерта» — Андрій Берестян,
експерт з енергозбереження, директор з продажу та маркетингу компанії «Данфосс
ТОВ»
«Практичні поради по розробці та впровадженню енергоефективних проектів у
багатоквартирних будинках» — Віталій Шаповаленко, консультант Проекту «Створення енергетичних агентств в Україні»
ІV ЕКСПЕРТНА ДИСКУСІЯ — «Способи управління багатоквартирними будинками:
переваги та недоліки. Підготовка професійних кадрів»
Модератор: Володимир Бригілевич

11:00 - 12:30

12:30 - 13:30

13:30 - 14:30

Учасники:
• Василь Ліман, президент Асоціації управителів житла
• Любомир Лиско, голова Асоціації власників житла і управителів житлової
нерухомості
• Дмитро Левицький, консультант проекту USAID «Муніципальна енергетична
реформа в Україні»
• Руслан Влодарчик, голова Асоціації ОСББ «Містечко» (Нововолинськ)
Перерва на каву
Історії успішних ОСББ
Модератор: Сергій Солтис

14:30 - 15:00

Підсумки форуму та презентація резолюції

15:00 - 16:00

Фуршет

