станом на 25.05.17

Організатор:

Міністерство екології
та природних ресурсів
України

ПРОГРАМА
30 травня - 01 червня 2017 р.
Виставковий комплекс «Козак-Палац», вул. Перемоги, 70-Б, м. Запоріжжя

День 1: вівторок, 30 травня 2017 року
09:00
09:30
10:00

10:00

10:00
10:45

10:45

10:45
11:00

11:00
11:10

11:10
11:25

11:25
11:40

Початок роботи виставки-конференції «Еко Форум – 2017»
(виставковий зал)
Реєстрація учасників «Еко Форуму»
Ранкова кава
(2-й поверх виставкового комплексу, великий конференц-зал)
Привітальні виступи
(2-й поверх виставкового комплексу, великий конференц-зал)
Модератор: Валерій Еделєв – заступник Запорізького міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради
● Володимир Буряк, Запорізький міський голова,
● Микола Кузьо, заступник Міністра екології та природних ресурсів
України з питань європейської інтеграції,
● Володимир Ковтунець, перший заступник Міністра освіти і науки
України,
● Анатолій Дирів, перший заступник голови комітету з питань екологічної
політики природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи Верховної Ради України,
● представники дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні
● Костянтин Бриль, голова Запорізької обласної державної адміністрації,
● Григорій Самардак, голова Запорізької обласної ради
Пленарна частина форуму
(2-й поверх виставкового комплексу, великий конференц-зал)
Модератор: Валерій Еделєв – заступник Запорізького міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради
Апроксимація екологічного
Сергій Вихрист, експерт проекту ЄС,
законодавства України до права
м. Київ
ЄС
Формування та реалізація
Святослав Куруленко, голова комітету
кліматичної політики в Україні.
підприємців з природокористування та
Паризька угода – нові фінансові
охорони довкілля при ТПП України,
можливості для бізнесу
Президент спілки екологічних
аудиторів України, м. Київ
Інтеграція економічного
Даг Хікман, представник Федерації
розвитку і охорони довкілля в
Канадських Муніципалітетів, радник
Канаді: економічні вигоди,
проекту ПРОМІС з питань екологічної
пов'язані з екологічним сектором збалансованості, Канада
Крістіан Фелске, експерт з управління
Досвід міста Едмонтон у галузі
відходами та збалансованої енергетики
управління відходами
міста Едмонтон, Канада

Запорізький обласний
союз промисловців і
підприємців
(роботодавців)
«Потенціал»

Генеральний
партнер:

Партнери:

Генеральний
інформаційний
партнер:

Інформаційні
партнери:

11:40
11:50

11:50
12:00

12:00
10:00
16:00
12:30
13.30

Комплексні рішення з управління Вікторія Савченко, менеджер із
твердими побутовими відходами розвитку у країнах Східної Європи
в Україні
компанії «SUEZ International», Франція
Оксана Алієва, Кординаторка
Великі міста: від основної
Програми «Зміни клімату та
причини змін клімату до
енергетична політика» Представництва
рушійної сили у боротьбі з ними Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні»,
м. Київ
Офіційне відкриття виставки, огляд експозиції
(виставковий зал, зона відкриття)
Робота дитячої еколокації
(виставковий зал, локація №1)
Модератор: Тетяна Круть – методист науково-методичного центру
департаменту освіти і науки Запорізької міської ради

Організатор:

Міністерство екології
та природних ресурсів
України

Обідня перерва

СЕКЦІЯ №1. «Охорона повітряного басейну, технології та обладнання захисту
атмосферного повітря від викидів забруднюючих речовин стаціонарними та
пересувними джерелами»
(2-й поверх, великий конференц-зал)
Модератор: Святослав Куруленко - голова комітету підприємців з
природокористування та охорони довкілля при ТПП України
Сергій Вихрист, експерт проекту ЄС,
13:30 Оцінка впливу на довкілля:
13:40 Європейська модель
м. Київ
Нові фінансові можливості в
Олександр Сущенко, експерт у сфері
13:40
умовах зміни клімату
кліматичних фінансів, фінансів
13:50
навколишнього середовища, м.Київ
Євген Тулушев, лікар з комунальної
Профілактичні заходи з
гігієни відділу організації лабораторних
мінімізації ризику здоров’ю
13:50
досліджень ДУ «Запорізький обласний
населення міста Запоріжжя в
14:00
лабораторний центр МОЗ України», м.
рамках створення територіальної Запоріжжя
моделі управління ризиком
Впровадження
Інна Холіна, начальник управління
охорони навколишнього середовища
14:00 природоохоронних заходів ПАТ
14:10 «Запоріжсталь» по зменшенню
ПАТ «Запоріжсталь», м. Запоріжжя
викидів у атмосферу
Впровадження заходу щодо
Олексій Медвєдєв, начальник
зниження викидів заліза від
виробничої лабораторії відділу охорони
14:10
руднотермічних печей
навколишнього середовища ТОВ
14:20
«Запорізький титано-магнієвий
комбінат», м. Запоріжжя
Сергій Колесін, заступник головного
14:20 Модернізація смоляного
14:30 електрофільтра СК-180
енергетика ПАТ «Український графіт»
Леонора Ліхобіцька, заступник
Оснащення технологічного
технічного директора з охорони
14:30 феросплавного обладнання
14:40
навколишнього середовища ПАТ
рукавними фільтрами
«Запорізький завод феросплавів»
Тактика і стратегія у вирішенні
В’ячеслав Волковинський, почесний
екологічних питань підприємств: технічний директор
ПрАТ «УкрНДІОГАЗ», м. Запоріжжя
14:40 чорних та кольорових металів,
14:55 будівельної індустрії, переробки
і виробництва продуктів
харчування

Запорізький обласний
союз промисловців і
підприємців
(роботодавців)
«Потенціал»

Генеральний
партнер:

Партнери:

Генеральний
інформаційний
партнер:

Інформаційні
партнери:

Сергій Плашихін, к.т.н., старший
науковий співробітник ТОВ «Інститут
промислової екології», м. Київ
Знешкодження сульфур (IV)
Геннадій Кожемякін, к.т.н., доцент,
завідувач кафедри прикладної екології
15:05 оксиду промислових газових
15:15 викидів
та охорони праці Запорізької державної
інженерної академії, м. Запоріжжя
Інноваційна модернізація
Сергій Крячко, провідний інженер
15:15
системи газоочистки агрегату
відділу охорони навколишнього
15:25
газокисневого рафінування сталі середовища ПАТ «Дніпроспецсталь»
Установки каталітичного дожига Микола Якубін, начальник лабораторії
15:25
ПрАТ
«Запоріжкокс»
захисту навколишнього середовища
15:35
ПрАТ «Запоріжкокс»
СЕКЦІЯ № 2. «Система контролю та моніторингу стану навколишнього
природного середовища»
(2-й поверх, великий конференц-зал)
Модератор: Євген Варламов – представник Науково-дослідної установи
«Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» Мінприроди України
Сергій Вихрист, експерт проекту ЄС,
16:00 Європейська модель державного
16:10 моніторингу вод
м. Київ
Розробка вітчизняних
Олександр Лебьодкін, заступник
16:10
програмно-технічних засобів в
технічного директора ТОВ «Позитрон»,
16:20
рамках Директиви 2008/50 ЄС
м. Жовті Води
Моніторинг атмосферного повітря Павло Дьомін, керівник відділу
лабораторного обладнання ТОВ
16:20 за допомогою стаціонарних та
16:30 пересувних постів згідно
«ХІМЛАБОРРЕАКТИВ», м. Київ
Директиви 2008/50 ЄС
Екологічні проблеми
Станіслав Попов, д.т.н., професор,
16:30
гірничодобувних
регіонів
завідувач кафедри, Криворізький
16:45
України
національного університету, м. Кривий Ріг
Ведення моніторингу впливу
Ольга Дрьомова, провідний інженер
відділу охорони навколишнього
16:45 якості ґрунтових вод на
16:55 відвальному господарстві
середовища ТОВ «Запорізький титаномагнієвий комбінат», м. Запоріжжя
Поточний моніторинг стану
Олексій Назаренко, к.т.н., доц. каф.
водного балансу р. Дніпро
теплоенергетики Запорізької державної
16:55
інженерної академії, керівник
17:05
Лабораторії Енергоефективних
Технологій, м. Запоріжжя
Еволюція рекомендацій ВОЗ
Анатолій Севальнєв, завідувач
кафедри загальної гігієни та екології,
17:05 щодо якості повітря
17:20
доцент Запорізького державного
медичного університету, м. Запоріжжя
Оцінка вмісту зважених часток
Юлія Волкова, асистент кафедри
загальної гігієни та екології
17:20 (РМ10 та РМ4 ) в атмосферному
17:35 повітрі м. Запоріжжя
Запорізького державного медичного
університету, м. Запоріжжя
Забезпечення радіаційного
Олег Шейко, начальник лабораторії
контролю сировини та готової
радіаційної безпеки та радіаційного
17:35
продукції
на
ПАТ
контролю відділу охорони
17:45
«Дніпроспецсталь», можливість
навколишнього середовища ПАТ
радіаційного забруднення
«Дніпроспецсталь», м. Запоріжжя
14:55
15:05

Очищення димових та
технологічних газів

Організатор:

Міністерство екології
та природних ресурсів
України

Запорізький обласний
союз промисловців і
підприємців
(роботодавців)
«Потенціал»

Генеральний
партнер:

Партнери:

Генеральний
інформаційний
партнер:

Інформаційні
партнери:

навколишнього середовища в
результаті діяльності лабораторії
радіаційної безпеки та радіаційного
контролю
Бімоніторинг, як необхідна
Тетяна Морозова, к.б.н., Чернівецький
17:45
складова
моніторингу
довкілля
національний університет ім.
17:55
Ю.Федьковича, м. Чернівці
СЕКЦІЯ №3. «Енергозбереження та енергоефективність»
(2-й поверх, малий конференц-зал)
Модератор: Вадим Демченко – директор КП «Запорізьке енергетичне агентство»
Програми фінансування
Олексій Сироватка, заступник
енергоефективних та
директора Запорізької обласної дирекції
енергозберігаючих
заходів
для
АБ
«УКРГАЗБАНК», м. Запоріжжя
13:30
13:40 підприємств та фізичних осіб.
Практика та досвід
АБ «УКРГАЗБАНК»
Деякі заходи енергозбереження
Ірина Арутюнян, к.т.н., доцент
кафедри промислового та цивільного
13:40 та енергоефективності в
13:55 нинішніх умовах
будівництва Запорізької державної
інженерної академії, м. Запоріжжя
Ресурсо\енерго\еко\ефективність Наталя Денисенко, експерт Програми
підприємства: можливості
сприяння зеленій модернізації
взаємодії провайдерів бізнес
української економіки (Програма
13:55
послуг та бізнес асоціацій
зеленої економіки) виконується
14:10
(приклад Комітету провайдерів
Deutsche Gesellschaft für Internationale
зелених послуг при
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, м. Київ
Дніпропетровській ТПП)
Британські інновації в економії
Тетяна Немчина, директор ПОГ
14:10
ресурсів
на
опалення
«Соціально
- інвестиційна група», м.
14:20
Бровари
Енергетичні та екологічні засади Віктор Коваленко, к.т.н., декан
підвищення ефективності
факультету, доцент кафедри енергетики,
14:20
біогазових
технологій
електроніки та інформаційних
14:30
технологій Запорізької державної
інженерної академії, м. Запоріжжя
Підвищення енергоефективності Дмитро Ніконов, генеральний
14:30
за рахунок електромобілів
директор компанії Autoenterprise,
14:40
м. Київ
Третя промислова революція.
Вадим Демченко, директор
14:40 Великий енергетичний розворот. КП «Запорізьке енергетичне агентство»,
15:10 Перспективи України та
м. Запоріжжя
Запоріжжя
Специфіка природоохоронної
Павло Четвериков, начальник групи з
роботи на підприємствах
охорони навколишнього природного
15:10
паливно-енергетичного
середовища Концерну «Міські теплові
15:20
комплексу
мережі», м. Запоріжжя
Зменшення викидів у атмосферне Ілля Слуцький, начальник відділу
повітря за рахунок використання балансів та контролю Концерну «Міські
15:20
вторинного тепла технологічних теплові мережі», м. Запоріжжя
15:40
процесів промислових
підприємств

Організатор:

Міністерство екології
та природних ресурсів
України

Запорізький обласний
союз промисловців і
підприємців
(роботодавців)
«Потенціал»

Генеральний
партнер:

Партнери:

Генеральний
інформаційний
партнер:

Інформаційні
партнери:

15:40
15:55

15:55
16:15
16:15
16:25
16:25
16:35

16:35
16:45
16:45
16:55

16:55
17:05

19:00

Зменшення викидів у атмосферне
повітря теплогенеруючими
компаніями при впроваджені
«погодного» регулювання систем
теплопостачання
Пасивний дім: методи
підвищення енергоефективності
Підвищення енергоефективності
термообробки
Приклади впроваджених
ресурсозберігаючих технічних
рішень на промислових об'єктах
України
Знешкодження та утилізація
тепла димових газів коксової
батареї
Впровадження газгольдерів для
виключення спалювання газу на
ГСУ під час кантовочних пауз
Шляхи оптимізації використання
водяної пари на
ПАТ «Український графіт»

Володимир Добровольський,
начальник сектору інновацій і
технологічного контролю Концерну
«Міські теплові мережі», м. Запоріжжя
Раїса Сімкіна, к.т.н., експерт у галузі
альтернативної енергетики, м. Харків
Андрій Акінча, комерційний директор
ПрАТ «Кераммаш», м. Слов'янськ
Ігор Шилович, директор Центру
ресурсоефективного та чистого
виробництва, м. Київ

Організатор:

Міністерство екології
та природних ресурсів
України

Андрій Бойко, головний енергетик
ПрАТ «Запоріжкокс», м. Запоріжжя
Андрій Бойко, головний енергетик
ПрАТ «Запоріжкокс», м. Запоріжжя
Юрій Юр’єв, провідний інженер
управління головного енергетика
ПАТ «Український графіт», м.
Запоріжжя

Офіційний прийом для учасників «ЕкоФоруму»

Запорізький обласний
союз промисловців і
підприємців
(роботодавців)
«Потенціал»

Генеральний
партнер:

Партнери:

День 2: середа, 31 травня 2017 року
Робота виставки-конференції «Еко Форум – 2017»
(виставковий зал)
Реєстрація учасників Комунікаційної платформи «ЕкоОКО: досвід міст
9:30
10:00
та містян»
Робота Комунікаційної платформи «ЕкоОКО: досвід міст та містян»
10:00 (виставковий зал, зона відкриття)
16:00 Модератор: Віктор Пріт – депутат Запорізької міської ради, член
постійної комісії Запорізької міської ради з питань екології
Офіційне відкриття платформи
Віктор Пріт, депутат Запорізької
10:00
міської ради, модератор комунікаційної
10:05
платформи, м. Запоріжжя
10:00
18:00

«Сортуй заради майбутнього!»
Програма заохочення містян до
здачі вторинної сировини
Пілотний проект по роздільному
збору твердих побутових
10:20
відходів (ТПВ) в рамках
10:40
реалізації проекту «Екологічне
місто»
10:40 Еко - Коаліція Запоріжжя
10:05
10:20

10:50
10:50
11:10

«Хочеш сортувати сміття в
Запоріжжі?»
Курс для початківців та запуск
сайту

Ольга Чернявська, ГО «Україна без
сміття», м. Київ
Ярослав
Барановський,
КУП
«ЕкоВін»,
Марина Сидоріна, ТОВ «Еко-Драйв»,
м. Вінниця
Тетяна Столяренко, м. Запоріжжя
Ольга Сладкова,
Іван Калоша, ініціативна група
запорожців, м. Запоріжжя

Генеральний
інформаційний
партнер:

Інформаційні
партнери:

11:10
11:25

11:25
11:40
11:40
11:55

Досвід залучення міста та містян
до вирішення екологічних
проблем на прикладі будівництва
сміттєпереробного заводу в
м. Миколаєві
«Екопатруль» в дії: як
змінюється свідомість та вчинки
мешканців Дніпра?
Екологічна ініціатива «Врятуємо
Дніпро разом!»

Відновлення екологічного
балансу водосховищ р. Дніпро на
прикладі Каховського
водосховища
Громадськість та екологічний
12:10 моніторинг. Досвід Кривого Рогу
11:55
12:10

12:40

12:40
12:50

Практичний досвід адвокації
природоохоронної діяльності
Zaporozhye_Teen: інформаційні
технології у екології

12:50
13:00

13:00
13:45

Обідня перерва

13:45
14:00

«ПОСАДИ ДЕРЕВО» – проект
для благодійника

14:00
14:15

Запуск інформаційно-освітньої
платформи проекту «Зелена
школа»

Створення зеленого простору в
14:15 умовах індустріального міста
14:30
14:30
14:45
14:45
15:00
15:00
15:15

15:15
15:30

Велосипедизація в умовах
екологізації
Екологія і економіка: рециклінг
побутових відходів вдома
10 кроків енергозбереження в
побуті
Проекти школярів Молочанської
гімназії, що змінюють місто.
Прибирання річки, ревіталізація
закинутого парку

Василь
Гошовський,
«Агенція
розвитку Миколаєва» м. Миколаїв

Тетяна Лампіка, Громадська Спілка
«Екопатруль», м. Дніпро
Ірайсат
Магомедалієва,
«Запоріжсталь», м. Запоріжжя

Організатор:

Міністерство екології
та природних ресурсів
України

ПАТ

Ігор Резніков, головний редактор
газети «Рыбацкий вестник»,
м. Запоріжжя
Євген Василенко,
Едуард Горьовий, Громадська спілка
«Екологічна рада Криворіжжя», м.
Кривий Ріг
Сергій Голота,
Лілія Богачова, ГО «Екорада Дніпра»,
м. Дніпро
Ганна Шило, учениця гімназії № 25, м.
Запоріжжя
Євгенія
Камінська,
учениця
Запорізької
ліцею
«Логос»,
м. Запоріжжя
Даша Табунщик, учениця гімназії №
11, м. Запоріжжя

Юліана Івашко, «Київський центр
розвитку навколишнього середовища»,
м. Київ
Ірина Пірогова, голова Запорізького
осередку «Всеукраїнська екологічна
ліга», м. Запоріжжя
Тетяна Жавжарова, ГО «Екосенс», м.
Запоріжжя
Павло Панасенко, ГО «Екоцентр», м.
Запоріжжя
Павло Шадрін, ГО «Запоріжжя
велосипедне», м. Запоріжжя
Дмитро Коршиков, ГО «Екосенс», м.
Запоріжжя
Ініціативна група учнів Запорізького
багатопрофільного ліцею № 62, м.
Запоріжжя
Галина Бурило, ВЕГО «МАМА-86»,
Запорізьке представництво, Фундація
«Жінки за мир», Екологічна ГО «Світ
освіт», м. Запоріжжя

Запорізький обласний
союз промисловців і
підприємців
(роботодавців)
«Потенціал»

Генеральний
партнер:

Партнери:

Генеральний
інформаційний
партнер:

Інформаційні
партнери:

15:30
15:45
15:45
16:00

16:00
16:15
16:15
16:30

16:30
16:45

16:45
17:00
17:00
17:20

Екологічна безпека України та
шляхи її подалання
Щодо питання екологічної освіти
підприємців як важливої
складової сталого розвитку
бізнесу
Впровадження системи
моніторингу атмосферного
повітря у м. Дніпро
Екологічне відродження: від
індустріального мегаполісу до
туристичного міста
Система і методи зменшення
негативного впливу амброзії
полинолистої на здоров'я людей.
Громадський досвід
Формування національної
культури чистоти: масштаби
соціального проекту
ЕКО- кава

Організатор:

Міністерство екології
та природних ресурсів
України

Мирослав Шута, м. Острава, Чехія

Микола Ралик, Громадська ініціатива
«Запоріжжя без амброзії», м. Запоріжжя
Влад Бобаль, ГО «Let's do it Ukraine»,
запорізька координація, м. Запоріжжя

Вікторія Агентаєва, координаторка
проектів в Запорізькому регіоні
«Ейдос:Центр політичних студій та
аналітики», м. Запоріжжя
Робота дитячої освітньої еколокації
10:00 (виставковий зал, локація №1)
16:00 Модератор: Тетяна Круть – методист науково-методичного центру
департаменту освіти і науки Запорізької міської ради
СЕКЦІЯ № 4. «Охорона водних ресурсів, водопостачання, водовідведення,
технології та обладнання з очищення природної та стічної води»
(2-й поверх великий конференц-зал)
Модератор: Юрій Жерліцин, президент Української асоціації підприємств
водопровідно-каналізаційного господарства «УКРВОДОКАНАЛЕКОЛОГІЯ»
Відкриття роботи секції
Юрій Жерліцин, президент Української
асоціації підприємств водопровідно10:00
10:05
каналізаційного господарства
«Укрводоканалекологія», м. Київ
Зарегульований стан р. Дніпро – Аркадій Шапар, д.т.н., професор,
корінь водних екологічних
директор Інституту проблем
10:05
проблем басейну
природокористування та екології НАН
10:20
України, член - кореспондент НАН
України, м. Дніпро
Стан централізованого
Олександр Романюк, експерт
водовідведення населених пунктів Української асоціації підприємств
водопровідно-каналізаційного
10:20 України. Нормативно-правове
10:35 забезпечення у сфері
господарства «Укрводоканалекологія»,
централізованого водопостачання м. Київ
та водовідведення України
Віталій Литвиненко, заступник
10:35 Розвиток централізованого
10:45 водопостачання та
директора Департаменту житлово17:20
18:00

Тренінг для активістів «Еко-тема
в грантових програмах»

Галина Косовець, ГО «Інститут
незалежних експертів», м. Київ
Юрій Моісєєв, к.ю.н., доцент кафедри
господарського права Донецького
національного університету імені
Василя Стуса, м. Вінниця
Тетяна Лєвачова, Дніпровська міська
рада, м. Дніпро

Запорізький обласний
союз промисловців і
підприємців
(роботодавців)
«Потенціал»

Генеральний
партнер:

Партнери:

Генеральний
інформаційний
партнер:

Інформаційні
партнери:

водовідведення населених
пунктів Запорізької області
10:45
10:55
10:55
11:05

11:05
11:10

11:10
11:15

11:15
11:20

11:20
11:35

11:35
11:45

11:45
12:00

12:00
12:10

12:10
12:20

12:20
12:30
12:30
13:30

Сучасні методи контролю
фізико-хімічних показників у
воді ДСанПіН 2.2.4-171-10.
Підземні води Запорізької
області. Проблеми питного
водопостачання
Нова технологія і технічні
рішення, прийняті при
реконструкції центральних
очисних споруд (ЦОС-1)
Знезараження стічних вод
екологічно чистим методом
(УФ випромінювання)
Технологія амонізації води, як
попередження утворення
хлорорганічних з’єднань і
скорочення витрат хлору
Використання малих річок і
проблема збереження їхніх
ресурсів
Сучасні технології в
водопідготовці промислових
підприємств та с/г об'єктів
Інтенсифікація роботи систем
оборотного водопостачання
промислових підприємств
Гідродинамічна кавітаційна
технологія знезараження і
очищення промислових,
сільськогосподарських і
комунальних стоків
Впровадження сучасних
технологій виробництва
ПАТ «Запоріжсталь» по
зменшенню скидів та очищення
стічних вод
Високоточні лічильники води.
Сучасні методи збору та передачі
даних

комунального господарства та
будівництва Запорізької обласної
державної адміністрації, м. Запоріжжя
Антон Василенко, спеціаліст відділу
аналітичного обладнання ТОВ
«Хімлаборреактив»
Віталій Брезицький, головний
гідрогеолог, ТОВ НВЦ
«Запоріжгідропроект», м. Запоріжжя
Олена Мельник, головний технолог
КП «Водоканал», м. Запоріжжя

Організатор:

Міністерство екології
та природних ресурсів
України

Олена Мельник, головний технолог
КП «Водоканал», м. Запоріжжя
Олена Мельник, головний технолог
КП «Водоканал», м. Запоріжжя
Олена Онищенко, молодший.
науковий співробітник
Дніпропетровського державного
аграрно-економічного університету, м.
Дніпро
Наталія Яковлєва, головний технолог
ТОВ «Гідроекологія», м. Запоріжжя
Сергій Мовчан, к.т.н., доцент кафедри
Таврійського державного
агротехнологічного університету,
м. Мелітополь
Олександр Зудіков, директор з
розвитку ТОВ «Інноваційні
екотехнології» (група компаній
«Екологія Україна»), м. Дніпро
Інна Холіна, начальник управління
охорони навколишнього середовища
ПАТ «Запоріжсталь», м. Запоріжжя
Олександр Фесенко, менеджер ТОВ
«Інвест Премекс», м. Суми.

Обідня перерва

Сучасні енергоефективні
Юрій Гайворонский, генеральний
технології очистки стічних вод та директор ТОВ «Юнібуд Енерго Сервіс»,
13:30
утилізації мулових осадів
м. Київ
13:45
Євген Лапін, технічний директор ТОВ
«Юнібуд Енерго Сервіс», м. Мелітополь

Запорізький обласний
союз промисловців і
підприємців
(роботодавців)
«Потенціал»

Генеральний
партнер:

Партнери:

Генеральний
інформаційний
партнер:

Інформаційні
партнери:

Застосування біоорганічних
каталізаторів в системі
водопостачання, водовідведення
13:45
та
очистки стічних вод
14:05

Юрій Загороднюк, голова правління
громадської організації «Фонд розвитку
водоочисних технологій», м. Київ;
Костянтин Загороднюк, доцент
кафедри гігієни та екології
Національного медичного університету
України ім. О.О. Богомольця, м. Київ
Біологічне очищення стічної
Костянтин Домбровський, к.б.н., доц.
води
кафедри загальної та прикладної
14:05
14:20 від нафтопродуктів
екології і зоології Запорізького
національного університету
Фіторемедіація.
Петро Мельничук, директор ТОВ
14:20
Біоінженерні
споруди
(БІС)
для
«НВЦ
«Запоріжгідропроект»,
14:35
очищення побутових стічних вод м. Запоріжжя
Михайло Захарченко, директор ТОВ
14:35 Водовідведення в невеликих
14:50 населених пунктах
«ФІТОПОТІК» (НДіЕП), м. Харків
Застосування керамічних труб в
Дмитро Чубенко, к.т.н., президент ГО
сучасних системах
Міжнародна асоціація
водовідведення.
«Термоенергетичних компаній», член Програма «КЕРАМО»
кореспондент Академії будівництва
України, м. Київ
14:50
15:05
Іван Ландарь, к.т.н., віце-президент ГО
Міжнародна асоціація
«Термоенергетичних компаній», член кореспондент Академії будівництва
України, м. Київ
Актуальні питання впровадження Петро Мельничук, директор
вакуумних систем
ТОВ «НВЦ «Запоріжгідропроект», м.
Запоріжжя
15:05 водовідведення з рівнинних
15:20 територій та територій із
складними гідрогеологічними
умовами
Вакуумна каналізація. Практика
Михайло Захарченко, директор ТОВ
15:20
впровадження
на
прикладі
«ФІТОПОТІК» (НДіЕП), м. Харків
15:40
м. Вілково Одеської області
Посадки енергетичної верби як
Ірина Рижикова, заступник директора
15:40
варіант утилізації стічних вод та ТОВ «ФІТОПОТІК» (НДіЕП), м. Харків
15:55
рекультивації мулових карт
Проблема забруднення водного
Анастасія Іванова, студентка гр. БУД16-3мд, кафедра водопостачання та
15:55 середовища
16:05 високомінералізованими
водовідведення Запорізької державної
стічними водами
інженерної академії, м. Запоріжжя
СЕКЦІЯ № 5. «Переробка промислових та побутових відходів, енергетичний
потенціал відходів, використання вторинної сировини»
(2-й поверх, малий конференц-зал)
Модератор: Ірина Булигіна - начальник науково-дослідного вимірювального
центру з питань екології якості продукції і матеріалів ПрАТ «УкрНДІОГаз»
Програми фінансування
Олексій Сироватка, заступник
технологій з газозаміщення,
директора Запорізької обласної дирекції
10:00
виробництва
енергії
з
АБ «УКРГАЗБАНК», м. Запоріжжя
10:10
альтернативних джерел від
АБ «УКРГАЗБАНК»

Організатор:

Міністерство екології
та природних ресурсів
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10:10
10:20

10:20
10:35

10:35
10:45

10:45
11:00

11:00
11:20

Сучасні методи переробки та
утилізації відходів, як основний
шлях оптимізації використання
ресурсів та зменшення
забруднення природного
середовища у промисловому
мегаполісі
Переробка промислових
відходів, як засіб зменшення
навантаження на навколишнє
середовище
Впровадження технології
утилізації утворених відходів
(шлаків) за допомогою
дробильно-сортувального
комплексу. Виробництво
будівельних матеріалів. Досвід
отримання дозвільної
документації на продукцію
Перспективи використання ТПВ
для генерації теплової енергії в
крупних містах України
Сучасні технології комплексної
переробки ТПВ

Сучасні технології переробки
11:20 ТПВ та особливих відходів
11:45

11:45
12:00

12:00
12:20

12:20
12:30

12:30
13:30

13:30
13:45

Тетяна Матрухан, к.б.н., еколог ТОВ
«Науково-дослідний інститут
«Укрекопроект», м. Запоріжжя
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Інна Холіна, начальник управління
охорони навколишнього середовища
ПАТ «Запоріжсталь», м. Запоріжжя
Леонора Ліхобіцька, заступник
технічного директора з охорони
навколишнього середовища ПАТ
«Запорізький завод феросплавів», м.
Запоріжжя

Нонна Павлюк, к.т.н., провідний
науковий співробітник ТОВ «Інститут
промислової екології», м. Київ
Іван Ландарь, к.т.н., віце-президент ГО
Міжнародна асоціація
«Термоенергетичних компаній», членкореспондент Академії будівництва
України, м. Київ
Андрій Барсуков, керівник
департаменту технологій переробки
відходів ТОВ «Агробудівельний Альянс
Астра», м. Київ

Проект Промислового комплексу
по утилізації ТБО для умов
українських міст та нова
концепція поводження з
відходами
Досвід поводження з
небезпечними відходами,
проблемні зони та стратегія
використання енергетичного
потенціалу відходів
Газифікація побутових,
промислових і
сільськогосподарських відходів.
Газозаміщення і сучасні
технології отримання синтезгазу.
Програма «PETRO-BIO»
Обідня перерва

Євгеній Коротков, голова наглядової
ради ПАТ «Центр відновлення ресурсів
«Екосфера», м. Кривий Ріг

Устаткування для газифікації
відходів. Газогенератори

Микола Варняга, директор компанії
ТОВ «Альянс Економ Україна», м. Київ;
Юрій Поліщук, регіональний

Віталій Данкевич, директор
ТОВ «НВК «Укрекопром», м. Одеса

Олександр Яковлєв, менеджер
проектів ТОВ «Юнібуд Енерго Сервіс»,
радник президента Запорізького
обласного союзу промисловців і
підприємців (роботодавців)
«Потенціал», м. Запоріжжя
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союз промисловців і
підприємців
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представник по південним областям
ТОВ «Альянс Економ Україна»,
м. Мелітополь
Раїса Сімкіна, к.т.н., експерт у галузі
альтернативної енергетики, м. Харків

Новітні енергоефективні
13:45 технології виробництва твердого
14:05 біопалива - пелет другого
покоління
Використання енергетичних
Дмитро Дьомін, директор ТОВ
культур для рекультивації
«АгроЕнергоПлюс», м. Дніпро
14:05 полігонів ТБО, промислових
14:20 полігонів, хвостосховищ і
земель, що постраждали від
техногенного впливу
СЕКЦІЯ № 6. «Боротьба з карантинними рослинами»
(2-й поверх, малий конференц-зал)
Модератор: Гліб Золотарьов – начальник управління з питань екологічної
безпеки Запорізької міської ради
Програма боротьби з
Гліб Золотарьов, начальник управління
з питань екологічної безпеки
15:00 карантинними рослинами міста
15:20 Запоріжжя на
Запорізької міської ради, м. Запоріжжя
2016-2025 роки
Досвід комплексного
Олексій Анохін, директор
впровадження механічного,
комунального ремонтно-будівельного
15:20
хімічного
та
фітоценотичного
підприємства «Зеленбуд», м. Запоріжжя
15:50
методів боротьби з
карантинними рослинами
Методи та засоби боротьби з
Микола Ралик, представник
15:50
карантинними рослинами.
«Ініціативна група Запоріжжя без
16:10
Громадський досвід
амброзії», м. Запоріжжя
14:30
18:00
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Виїзд на промислові, комунальні підприємства міста з метою
ознайомлення з їх природоохоронною діяльністю та на о. Хортиця

День 3: четвер, 1 червня 2017 року
Робота виставки-конференції «Еко Форум – 2017»
(виставковий зал)
Робота дитячої освітньої еколокації
10:00 (виставковий зал, локація №1)
14:00 Модератор: Тетяна Круть – методист науково-методичного центру
департаменту освіти і науки Запорізької міської ради
СЕКЦІЯ № 7. «Екологічна освіта»
(2-й поверх, малий конференц-зал)
Модератор: Наталія Вітковська – заступник директора департаменту освіти і
науки Запорізької міської ради
Еколого-правова освіта як
Тетяна Коломоєць, д.ю.н., проф., декан
невід'ємна складова сучасного
Павло Лютіков, д.ю.н., доцент,
навчального процесу у ВНЗ ІІІ заступник декана,
Наталя Верлос, к.ю.н., заступник
10:00 ІV р.а. (на прикладі ВНЗ
10:15 Запорізької області)
декана
Юлія Пирожкова, к.ю.н., доцент
юридичний факультет ЗНУ

Генеральний
інформаційний
партнер:

10:00
15:00

Інформаційні
партнери:

10:15
10:25

10:25
10:35

10:35
10:45

10:45
10:55

10:55
11:05

11:05
11:15

11:15
11:25

11:25
11:35

11:35
11:45

11:45
11:55

11:55
12:05

12:05
12:15
12:15
12:25

Охорона водних ресурсів

Яна Вітчинкина, вчитель географії
Запорізької загальноосвітньої школи ІІІІ ст. №15, м. Запоріжжя
Впровадження досвіду
Світлана Походеєва, вчитель
роздільного збору твердих
математики Запорізького навчальнопобутових відходів у школі
виховного комплексу №19, м.
Запоріжжя
Друге життя побутових відходів
Тетяна Яковенко, вчитель російської
мови та літератури Запорізької
загальноосвітньої школи I-III ступенів
«ОСНОВА», м. Запоріжжя
Участь у Всеукраїнському
Вікторія Баранова, вчитель фізики
проекті «Школа Енергії»
Запорізької загальноосвітньої школи ІІІІ ст. №20 екологічного профілю, м.
Запоріжжя
Реалізація напрямків
Тетяна Бараненко, вчитель біології
енергетичної реформи
Запорізької загальноосвітньої школи Іучасниками навчально-виховного ІІІ ст. №103, м. Запоріжжя
процесу ЗЗШ № 103
Проектна діяльність
Юлія Діброва, вчитель біології та хімії
гімназичного самоврядування:
Запорізької гімназії №50, м. Запоріжжя
«Ми на варті природи»
Формування екологічного
Світлана Сідорцова, вчитель біології,
мислення
Запорізької спеціалізованої школи І-ІІІ
ст. № 100, м. Запоріжжя;
Олена Шевченко, вчитель
хімії,біології Запорізької
спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 100, м.
Запоріжжя
Екологічно безпечний особистий Ольга Бараннік, вчитель географії,
транспорт
біології Запорізької спеціалізованої
школи «Хаббад Любавич»,
м. Запоріжжя
Екологічне краєзнавство як
Олександра Гриценко, вчитель
система екологічних та
географії Запорізького навчальноприродоохоронних учнівських
виховного комплексу №67,
досліджень
м. Запоріжжя
Синергетичний підхід в
Ганна Хміль, заступник директора з
організації навчального процесу
навчально-виховної роботи Запорізької
в межах реалізації інноваційного загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 49,
освітнього екологічного проекту м. Запоріжжя
«Логіка природи»
Форми і методи екологічного
Дар’я Корчинська, виховательвиховання дітей дошкільного
методист Дошкільного навчального
віку. Досвід роботи
закладу № 135 «Лебідь», м. Запоріжжя
використання міні-музеїв
екологічного спрямування в
умовах ДНЗ
Освітній екологічний проект
Олена Білецька, вихователь-методист
«Збережемо рідну Землю»
Дошкільного навчального закладу №280
«Родзинка», м. Запоріжжя
Створення екологоТамара Плахтій, завідувач Дошкільний
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12:25
12:35

12:35
12:45

13:00
13:30
15:00

ергономічного простору в
дошкільному закладі
Досвід залучення учнівської
молоді до освітньо-виховних та
біотехнічних заходів по
дослідженню та збереженню
орнітофауни м. Запоріжжя
Організація молодіжного
екологічного руху як соціальна
складова сталого розвитку
суспільства

навчальний заклад № 244 «Біла Лілея»,
м. Запоріжжя
Сергій Козодавов, м.н.с Національний
заповідник «Хортиця», ГМО
«Запорізьке міське молодіжне
товариство вивчення і охорони птахів»,
м. Запоріжжя
Павло Філіппов, студент гр. ОНС-14
кафедри прикладної екології та охорони
праці Запорізької державної інженерної
академії, голова студентської
екологічної організації Запорізької
державної інженерної академії, м.
Запоріжжя
Закриття екофоруму
(малий конференц-зал)

Виїзд учасників виставки-конференції «Еко Форум – 2017»
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