
 
 

 

 

ПРОГРАМА ТРЕНІНГУ У ВИГЛЯДІ СЕМІНАРУ-ФОРУМУ  

"Шляхи трансформації від ЖБК до ОСББ: можливі варіанти, проблеми, вигоди" 

за підтримки Проекту ЄС/ПРООН  «Об'єднання співвласників будинків для впровадження сталих енергоефективних рішень» (HOUSES)  

та Запорізької міської ради 

Дата: 22.11.2019, 11-00 

Адреса: м.Запоріжжя, пр. Соборний, 135, готель «Інтурист», 2-й поверх, Велика конференц-зала 

 

10.00 – 11.00 
 

Реєстрація учасників, вітальна кава 

11.00 – 11.30 

Відкриття заходу, представлення гостей та учасників: 
Модератор - Геннадій Устімов – регіональний координатор ПРООН з Цілей сталого розвитку в Запорізькій області, координатор 
Проекту ЄС/ПРООН/НOUSES в Запорізькій області  
 
Привітання  учасників: 
Геннадій Устімов – регіональний координатор ПРООН з Цілей сталого розвитку в Запорізькій області, координатор Проекту 
ЄС/ПРООН/НOUSES в Запорізькій області  
 
Ігор Галочка – регіональний консультант IFC з підтримки Фонду ЕЕ в Запорізькій області 
 
Олена Харченко – регіональний координатор ПРООН з Цілей сталого розвитку в Дніпропетровській області, координатор Проекту 
ЄС/ПРООН/НOUSES в Дніпропетровській області  

Частина І: Переваги ОСББ над ЖБК. Навіщо змінюватись? 

11.30 – 12.00 

Проект ЄС/ПРООН/HOUSES як можливий інструмент переходу від ЖБК до ОСББ 

Спікер: Геннадій Устімов – регіональний координатор ПРООН з Цілей сталого розвитку в Запорізькій області, координатор Проекту 
ЄС/ПРООН/НOUSES в Запорізькій області  

12:00 – 12:30 

Законодавчі аспекти реорганізації ЖБК  в ОСББ  

Спікери: - Шанц Людмила Михайлівна -  голова правління Громадської спілки "Об'єднання ЖБК, ОСББ "Вікторія" (м.Запоріжжя);  
- Жук Ольга Валентинівна – консультант Громадської спілки "Об'єднання ЖБК, ОСББ "Вікторія" (м.Запоріжжя) 



 
 

 

12:30 – 13:00 

Трансформація ЖБК в ОСББ – досвід ЖБК «Комунаровець-9» (м.Запоріжжя) 

Спікер: Таверадзе Ірина Раймондівна – голова ЖБК «Комунаровець-9» 

13:00 – 13:30 

Покрокова інструкція в м.Запоріжжя для тих, хто прагне змінити ЖБК на ОСББ 

Спікери: - Прилипко Олена Володимирівна – начальник відділу реєстрації по Заводському та Вознесенівському районах управління 
державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради; 

- Калініна Яна Юріївна - начальник відділу нормативно-методологічного забезпечення розвитку житлового господарства  
Департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради 

 
13:30 – 14:00 

 
Обід. Ресторан «Європейська зала», 2-й поверх готелю «Інтурист» 
 

Частина ІІ: Можлива фінансова підтримка термомодернізації багатоквартирних будинків 

14:00 – 14:45 
Грантова програма Фонду енергоефективності України «Енергодім» 
 
Спікер: Ігор Галочка – регіональний консультант IFC з підтримки Фонду ЕЕ в Запорізькій області 

14:45 – 15:00 

Програми підтримки утеплення, ремонту багатоквартирних будинків від Запорізької міської ради  
 

Спікер: Калініна Яна Юріївна - Начальник відділу нормативно-методологічного забезпечення розвитку житлового господарства  
Департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради  

15:00 – 15:20 

Впровадження муніципальної політики в сфері енергоефективності та енергозбереження в місті Запоріжжі та співпраця з 
міжнародними фінансовими організаціями 
 

Спікер: Бондаренко Віктор Володимирович - Начальник відділу енергоменеджменту Департаменту економічного розвитку Запорізької 
міської ради 

 15.20 – 16:00 
«Живий мікрофон» - Вільна дискусія учасників про ситуації, проблеми, заходи, які виникають під час зміни організаційно-правової 
форми ЖБК на ОСББ  

16:00 – 16:30 Завершальна кава, закриття заходу 

 


