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16-17 січня 2017 року 

ТЕРНОПІЛЬ 
                             

 
НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. Особливості створення Об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків в умовах 

адміністративно-територіальної реформи України. 

2. Міжнародний досвід проведення реформ у системі 

житлово-комунального господарства та 

професійного управління житловим будинком на 

прикладі Республіки Польща.  

3. Правове забезпечення та налагодження системи 

взаємовідносин державної влади, органів 

місцевого самоврядування і ОСББ. 

4. Соціально-економічні аспекти організації 

управління і функціонування ОСББ. 

5. Енергоменеджмент житлових будинків – шляхи 

впровадження та джерела фінансування. 

6. Сучасні практики управління житловим фондом. 

(Досвід ОСББ Тернополя, України та Польщі) 

 

СЕКРЕТАРІАТ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Шерстюк Р.П. – голова секретаріату, к.е.н, докторант 

кафедри менеджменту інноваційної діяльності та 

підприємництва, ТНТУ імені Івана Пулюя 

Винник Т.М. – к.е.н., доцент кафедри економіки та 

фінансів, заступник декана факультету економіки та 

менеджменту з навчальної роботи, ТНТУ імені Івана 

Пулюя 

Балабан Л.В. – головний спеціаліст відділу житлової 

політики та інженерного забезпечення управління 

ЖКГ Тернопільської ОДА. 

 

Для детальної інформації звертайтесь за 

телефоном: 

(0352) 25 07 62 - Балабан Лілія Володимирівна 

 067 350 36 25 – Шерстюк Роман Петрович 

osbb.conf.ternopil@gmail.com 

 

Час та місце проведення: 

м. Тернопіль, вул. Руська, 56  

корпус №2, чит. зал бібліотеки,  

16 січня 2017 року початок о 10:00 год. 

 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 
 

Голова програмного комітету 
Ясній П.В. – д.т.н., професор, заслужений діяч науки і 

техніки України, ректор ТНТУ імені Івана Пулюя 

Члени програмного комітету: 

Крисак І.Б. - перший заступник голови Тернопільської 

обласної державної адміністрації. 

Олійник М.І. – начальник управління житлово-

комунального господарства Тернопільської обласної 

державної адміністрації. 

Яловенко Вікторія – директор Представництва Польсько-

Української Господарчої Палати в Україні; 

Соколовський О.І. – начальник управління житлово-

комунального  господарства та екології  Тернопільської 

міської ради. 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
Голова оргкомітету 

Рогатинський Р.М. – д.т.н., професор, проректор з 

наукової роботи, ТНТУ імені Івана Пулюя 

Члени оргкомітету: 

Ціх Г.В. – к.е.н., доцент, декан факультету економіки та 

менеджменту, ТНТУ імені Івана Пулюя; 

Андрушків Б. М. – д.е.н., професор, завідувач кафедри 

менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва, 

заслужений діяч науки і техніки України, ТНТУ імені Івана 

Пулюя; 

Кирич Н.Б. – д.е.н., професор, завідувач кафедри 

менеджменту у виробничій сфері; 

Мариненко Н.Ю. - к.е.н., доцент кафедри економіки та 

фінансів (заступник декана з наукової роботи та 

міжнародної співпраці); 

Химич Г.П. – директор Наукового парку «Інноваційно-

інвестиційний кластер Тернопілля»; 

Лупак С.М. – голова громадської спілки «Рада Голів ОСББ 

м. Тернополя»; 

Терлюк М.І. – член Національної ради з питань створення 

та забезпечення функціонування ОСББ, голова 

Тернопільської міської громадської організації «Спілка 

голів об’єднань співвласників багатоквартирних будинків і 

будинкових комітетів «Взаємодія» м. Тернополя»; 

Дзюра В.О. – к.т.н., доцент, начальник науково-дослідної 

частини ТНТУ імені Івана Пулюя; 

Roman Buczkowski – dr hab., prof. UMK, Kierownik Zakladu 

Uniwersytet Mikolaya Kopernika; 

Jan Mańkowski – Prezes, Ukraińskie Centrum Biznesu 

Sławomir Kamecki - prezydent Polskiej Federacji Zarządców 

Nieruchomości, Krajova Izba Gospodarki. 

 



 

 

 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Вітальне слово: 

– Голова Тернопільської обласної державної 

адміністрації Барна С.С. 

– Ректор Тернопільського національного 

технічного університету, проф. Ясній П.В. 

– Міський голова м. Тернополя Надал С.В. 

– Президент Українського Центру Бізнесу у 

Варшаві Jan Mańkowski 

– Голова Тернопільської обласної ради 

Овчарук В.В. 

 

Виступи (регламент 20 хв.): 

 
1. 10.00 – 10.40  

Особливості створення Об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків в 

умовах адміністративно-територіальної 

реформи України 
Олійник Михайло Іванович - начальник управління 

житлово-комунального господарства Тернопільської 

обласної державної адміністрації. 

Лупак Сергій Михайлович - голова громадської 

спілки «Рада Голів ОСББ м. Тернополя»; 

Терлюк Михайло Іллярійович- член Національної 

ради з питань створення та забезпечення 

функціонування ОСББ, голова Тернопільської міської 

громадської організації «Спілка голів об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків і 

будинкових комітетів «Взаємодія» м. Тернополя» 

 

2. 10.40 – 11.00  

Міжнародний досвід проведення реформ у 

системі житлово-комунального господарства 

та професійного управління житловим 

будинком на прикладі Республіки Польща 
Sławomir Kamecki - prezydent Polskiej Federacji 

Zarządców Nieruchomo4ści, Krajova Izba Gospodarki 

 

 

3. 11.00 – 11.20 

Правове забезпечення та налагодження 

системи взаємовідносин державної влади, 

органів місцевого самоврядування і ОСББ 
Представник Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального 

господарства України 

 

4. 11.20 – 11.40  

Соціально-економічні аспекти організації 

управління і функціонування ОСББ 
Шерстюк Роман Петрович – к.е.н, докторант 

кафедри менеджменту інноваційної діяльності та 

підприємництва, ТНТУ імені Івана 

Пулюя, голова правління ОСББ «Чайковського, 39». 

 

5. 11.40 – 12.00  

Енергоменеджмент житлових будинків –

 шляхи впровадження 
Химич Григорій Петрович – директор науково-

навчального центру перспективних технологій. 

Нагаченко Степан Іванович – начальник відділу 

енергетичних обстежень державних об’єктів 

освіти, Наукового парку «Інноваційно-інвестиційний 

кластер Тернопілля» 

 

12.00 – 12.20  

(Кава-брейк) 

 

6. 12.20 – 13.00 

Сучасні практики управління житловим 

фондом.( Досвід ОСББ Тернополя, України та 

Польщі) 
Голови правлінь ОСББ м. Тернополя. 

 

7. 13.00 – 14.00 

Про «теплі кредити» як джерела 

фінансування для впровадження заходів з 

енергоефективності 
Представники банків «ОЩАДБАНК», 

«КРЕДОБАНК», «УКРГАЗБАНК» 

 

14.00 – 15.00 

Обговорення доповідей, робота по групах 

 

Результати роботи конференції (презентації, 

інформаційні матеріали) будуть доступними для 

перегляду та ознайомлення на сайті університету 

після конференції. 


