СТАНОМ НА 07.05.18Організатори

2-й спеціалізований міжнародний Запорізький екологічний форум

ПРОГРАМА
30 травня – 1 червня 2018 року
Україна, м. Запоріжжя, вул. Перемоги 70-Б, ВЦ «Козак-Палац»
День 1: середа, 30 травня
09:30
Реєстрація учасників «Еко Форум – 2018»
10:30
10:00
18:00
10:00
14:00
10:30
10:50

Робота ІІ Спеціалізованої виставки «Еко Форум – 2018»
(виставковий зал)
Робота дитячої освітньої еколокації
(виставкова зала, локація №1)
Привітальні виступи представників органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування
(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

За підтримки

Костянтин БРИЛЬ, Голова Запорізької обласної державної адміністрації
Григорій САМАРДАК, Голова Запорізької обласної ради
Юха ВІРТАНЕН, Посол Фінляндської Республіки в Україні
Вольфґанґ МЬОССІНҐЕР, Генеральний консул Федеративної Республіки
Німеччина в Донецьку/офіс Дніпро
Міріам ФЕЙРБЕРГ-ІКАР, мер м. Нетанья, Ізраїль

Партнери

Райнер НІЦШЕ, заступник обер-бургомістра міста Магдебург, Німеччина
Маркус ВЕРНТГЕН-ОРМАН, Голова екологічного
Муніципального управління міста Оберхаузен, Німеччина
Олександр КУЧЕРЕНКО, директор Проекту «ПРОМІС»
10:50
12:30

департаменту

Пленарна частина форуму:
«Реформування системи управління природоохоронної діяльності та
державного природоохоронного нагляду»
«Еко-офіс (green-office): з чого почати та що досягти»
(2-й поверх виставкового комплексу, великий конференц-зал)
Модератор: Валерій ЕДЕЛЄВ, заступник Запорізького міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради

Головний
інформаційний партнер:

Інформаційні партнери:
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Представник Міністерства екології
та природних ресурсів України
Майк БАЛЛЬМАН, менеджер з
питань клімату Муніципального
управління
міста
Оберхаузен
(Німеччина)
Експерт з екологічних питань Мерії
столиці землі Саксонія-Анхальт
Магдебург (Німеччина)
Іноземний
консультант
з
екологічних
питань
Проекту
ПРОМІС
Святослав КУРУЛЕНКО, Голова
Комітету підприємців з питань
природокористування та охорони
довкілля при ТПП України, Голова
Спілки
екологічних
аудиторів
України
Світлана БЕРЗІНА, Президент
ВГО
природоохоронного
спрямування
«Жива
планета»,
національний координатор Проекту
з провадження сталих державних
закупівель в Україні
Представник
компанії
«Egis»
(Франція)

Реформування системи управління
природоохоронної діяльності
Тема уточнюється

Тема уточнюється
Тема уточнюється

Стан та перспективи гармонізаціі
природоохоронного законодавства
Украіни відповідно до вимог Угоди
про Асоціацію між Украіною та ЄС
За підтримки

Про
тенденції
та
основні
інструменти екологізації економіки
в Україні та світі

Тема уточнюється

Тетяна ЗАБОЖУК, Представник Тема уточнюється
проекту Бюро GIZ (Німеччина)
Олексій ЛЮБЕЦЬКИЙ, директор з Тема уточнюється
розвитку бізнесу AuxBridge (Ізраїль)

12:30
13:00
14:30

Олег
ГАРАСЕВИЧ,
Керівник Концепція «зелений офіс»
проектів та програм Асоціації
«Енергоефективні міста України»
Офіційне відкриття виставки
(виставкова зала, зона відкриття)
Театралізована презентація експерименту німецького фізика і мера
Магдебурга Отто фон Геріке «Магдебурзькі півкулі» від Мерії столиці
землі Саксонія-Анхальт м. Магдебург (Німеччина)
(відкритий майданчик, ВЦ «Козак-Палац»)

Головний
інформаційний партнер:

Інформаційні партнери:

Партнери
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13:00
16:00

13:00
18:00

Секція 1: Охорона повітряного басейну, технології та обладнання
захисту атмосферного повітря від викидів забруднюючих речовин
стаціонарними та пересувними джерелами
(2-й поверх виставкового комплексу, великий конференц-зал)
Модератор: Святослав КУРУЛЕНКО, Голова Комітету підприємців з
питань природокористування та охорони довкілля при ТПП України,
Голова Спілки екологічних аудиторів України
Олександр СУЩЕНКО, Експерт у Тема уточнюється
сфері
кліматичних
фінансів,
фінансів навколишнього середовища
Євген
ТУЛУШЕВ,
лікар
з Результати
моніторингу
стану
комунальної
гігієни
ДУ атмосферного повітря м. Запоріжжя
«Запорізький ОЛЦ МОЗ України»
у
світлі
вимог
Директиви
2008/50/ЄС
Європейського
парламенту та Ради від 21 травня
2008 року про якість атмосферного
повітря та чистіше повітря для
Європи
Людмила ЦИГАНОК, координатор ЕКОтрансформація-2018:
кращі
проекту, шеф-редактор «Екологія екологічні рішення українських
підприємства»
підприємств. Головні складнощі.
Кейси
Антон МНИХ, д.т.н., доцент, проф. Вплив
структури
шару
каф. АУТП Запорізької державної агломераційної шихти на кількість
інженерної академії
шкідливих викидів в атмосферу при
спіканні
Представник ПАТ «Український Тема уточнюється
графіт»
Представник ПАТ «Запорізький Тема уточнюється
завод феросплавів»
Представник ПрАТ «УкрНДІОГАЗ» Тема уточнюється
Представник ПрАТ «Запоріжкокс»
Тема уточнюється
Представник ПАТ «Запоріжсталь»
Тема уточнюється
Секція 2: Охорона водних ресурсів, водопостачання, водовідведення,
технології та обладнання з очищення природної та стічної води
(2-й поверх виставкового комплексу, малий конференц-зал)
Модератор: Олександр РОМАНЮК, директор Української асоціації
«Укрводоканалекологія»
Анатолій КУЧУГУРА,
Стан
централізованого
ТОВ «ВАО Виробництво», асоціація водовідведення
«Укрводоканалекологія»
населених пунктів України

Головний
інформаційний партнер:

Інформаційні партнери:

За підтримки

Партнери
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Олександр АНДРІАНОВ,
Очищення промислових стічних вод
Комерційний директор ТОВ «САВ- із застосуванням методів магнітної
КОМПЛЕКТ»
сепарації осаду та каталітичного
окислення
Олександр БЕРЕЖЕЦЬКИЙ,
Зневоднення осадів із застосуванням
Фінансовий директор ТОВ «САВ- технології Geotube®
КОМПЛЕКТ»
Олексій ЗУБКО, директор ТОВ Енергоефективна
технологія
«ЕКВІК»
очистки
стічних
вод
малих
населених пунктів з чисельністю від
500 до 15 тисяч чоловік
Олександр
КОЗАК,
керівник Полімерні труби та запірна арматура
відділу маркетингу ТОВ «ТД для мереж водопостачання та
«Євротрубласт»
водовідведення
Дмитро
НАМЯК,
заступник Продукція Hawle
в системах
директора ТОВ «Будінвесткомпані» водопостачання та водовідведення
Олексій
АНДРІЯЩЕНКО, ТОВ «ГРУНДФОС Україна» –
керівник напрямку водопостачання інноваційні
рішення
для
та водовідведення ТОВ «Грудфос водопостачання та водовідведення
Україна»
Євген ЮХНОВСЬКИЙ, директор Диспетчеризація.
Автоматизація.
ТОВ «Енергозберігаючі технології» Вміємо. Рахуємо. Реалізовуємо
Сергій МЕТЕЛЬОВ, керівник з Використання полімерних труб для
продажу по центральній Україні будівництва
та
реконструкції
ТОВ «Інсталпласт»
водопроводів та каналізації
Михайло РИБАЧУК, директор Створення
розрахунковоТОВ
«Наукове
підприємство інформаційних
комплексів
«РІКОМ»
інженерних мереж
Володимир САЛАБАЙ, директор «ТерПолімерГаз» – український
ТОВ «ПГ ТерПолімерГаз»
виробник
для
сучасних
трубопровідних
систем
водопостачання та водовідведення.
Коекструдована
труба
для
безтраншейного монтажу
Сергій ГУСЛЄВ, директор ТОВ Комплексне рішення в механічному
«Інжинірингова компанія ТВК»
очищенню стічних вод
Представник
ТОВ
«НВЦ Фіторемедіація. Досвід ефективного
«Запоріжгідропроект»
використання природних процесів
самоочищення в басейнах малих
річок, як важливий етап ревіталізації
водних екосистем
Головний
інформаційний партнер:

Інформаційні партнери:

За підтримки

Партнери
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16:15
18:00

Представник Запорізької державної Альтернативна методика очистки
інженерної академії
водойм від донних відкладень в
умовах тісної міської забудови
Представник ПАТ «Запоріжсталь»
Тема уточнюється
Сергій МОВЧАН, Таврійський Електрохімічні методи обробки
державний
агротехнологічний стічних вод в системах оборотного
університет
водопостачання
Тренінг «Сталі публічні закупівлі: переваги, методи, інструменти та
досвід впровадження в Україні та у світі»
(2-й поверх виставкового комплексу, великий конференц-зал)
Спікер: Світлана БЕРЗІНА, Президент ВГО природоохоронного
спрямування «Жива планета», національний координатор Проекту з
провадження сталих державних закупівель в Україні

День 2: четвер, 31 травня
09:30
- Реєстрація учасників Міжнародної наукової конференції «Ботанічні сади
10:00
та дендропарки – центри формування екологічної культури у сучасному
інноваційно-освітньому просторі»
- Реєстрація учасників тематичного засідання Секції Асоціації міст України
з екологічної збалансованості
10:00
Робота ІІ Спеціалізованої виставки «Еко Форум – 2018»
18:00
(виставковий зал)
10:00
Робота дитячої освітньої еколокації
14:00
(виставкова зала, локація №1)
10:00
Міжнародна наукова конференція «Ботанічні сади та дендропарки –
16:00
центри формування екологічної культури у сучасному інноваційноосвітньому
просторі»,
присвячена
60-річчю
Позашкільного
навчального закладу «Дитячий парк «Запорізький міський ботанічний
сад» Запорізької міської ради Запорізької області
(2-й поверх виставкового комплексу, великий конференц-зал)
10:00
Тематичне засідання Секції Асоціації міст України з екологічної
13:00
збалансованості
«Стратегічна екологічна оцінка стратегій, планів і програм розвитку
міст: законодавчі та практичні аспекти»
Організатор: Асоціація міст України за підтримки Проекту «ПРОМІС»
(2-й поверх виставкового комплексу, малий конференц-зал)
10:00
Вітальне слово:
10:10
Валерій ЕДЕЛЄВ, заступник Запорізького міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
Валерій БАРАНОВ, заступник виконавчого директора АМУ
Олександр КУЧЕРЕНКО, директор Проекту ПРОМІС
Головний
інформаційний партнер:

Інформаційні партнери:

За підтримки

Партнери
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10:10
11:10

Демонстрація фільму «Протокол про стратегічну екологічну оцінку»
Наталія
ТРОФИМЕНКО,
заступник директора Департаменту
стратегії та європейської інтеграції
Міністерства екології та природних
ресурсів України
Дмитро
СКРИЛЬНІКОВ,
ключовий експерт проекту ЄС
«Підтримка України в апроксимації
напрацьованого законодавства ЄС у
сфері навколишнього середовища»
В’ячеслав ПОТАПЕНКО, директор
Інституту
зеленої
економіки,
експерт Команди підтримки реформ
Міністерства екології та природних
ресурсів України
Питання, відповіді, обговорення

11:10
12:00

Даг ХІКМАН, радник Проекту
ПРОМІС з питань екологічної
збалансованості, Канада
Майя ГАЧЕЧИЛАДЗЕБОЖЕСКУ, консультант ЄЕК ООН

Закон України «Про стратегічну
екологічну оцінку»

План
дій
з
імплементації
«Директиви
2001/42/ЄС
Європейського парламенту та Ради
від 27 червня 2001 року Про оцінку
впливу окремих планів та програм
на навколишнє середовище»
Методичні
рекомендації
з
проведення стратегічної екологічної
оцінки
документів
державного
планування в Україні
За підтримки

Досвід проведення СЕО в містах
Канади та інших країн світу
Досвід проведення СЕО в країнах
Центральної та Східної Європи

Питання, відповіді, обговорення
12:00
13:00

Геннадій
МАРУШЕВСЬКИЙ,
консультант Проекту ПРОМІС з
питань охорони довкілля
Ірина
ПІРОГОВА,
голова
Запорізької обласної організації
Всеукраїнської екологічної ліги

Досвід проведення СЕО в містахпартнерах Проекту ПРОМІС

Олексій
ФЕДЮН,
начальник
відділу
екологічної
безпеки
виконкому Кременчуцької міської
ради
Ірина ЧЕРНУШИЦ, завідувач
сектору екології та озеленення міста,
департамент житлово-комунального
господарства Горішньоплавнівської
міської ради

Стратегічна
екологічна
оцінка
Стратегії розвитку міста Кременчук

Головний
інформаційний партнер:

Інформаційні партнери:

Участь громадськості у проведенні
СЕО Стратегії розвитку міста
Запоріжжя

Стратегічна
екологічна
оцінка
Стратегії розвитку міста Горішні
Плавні до 2028 року

Партнери
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Питання, відповіді, обговорення
11:00
12:00
13:20
15:20

Художній майстер-клас
(виставкова зала, локація художників)
Секція 3: Система контролю та моніторингу стану навколишнього
природного середовища
(2-й поверх виставкового комплексу, малий конференц-зал)
Модератор: Євгеній ВАРЛАМОВ, завідуючий сектором засобів та методів
моніторингу довкілля Науково-дослідної установи «Українського науководослідного інституту екологічних проблем» (УКРНДІЕП), к.т.н., старший
науковий співробітник
Євгеній ВАРЛАМОВ, завідуючий Впровадження
в
Україні
сектором
засобів
та
методів міжнародного Протоколу щодо
моніторингу довкілля Науково- реєстрів викидів і перенесення
дослідної установи «Українського забруднювачів
науково-дослідного
інституту
екологічних проблем» (УКРНДІЕП),
к.т.н.,
старший
науковий
співробітник
Інна
ХОЛІНА,
начальник Досвід
впровадження
управління охорони навколишнього автоматизованої
системи
середовища ПАТ «Запоріжсталь»
моніторингу джерел викидів ПАТ
«Запоріжсталь»
Володимир ХОМУТОВ, Завідувач Досвід та перспективи використання
Запорізького міського відділу
пересувної лабораторії моніторингу
ДУ
«Запорізький
ОЛЦ
МОЗ стану довкілля у Запорізькому
України»
регіоні
Оцінка результатів моніторингових
досліджень стану навколишнього
середовища в м. Запоріжжі за
останні 7 років
Руслана ФЕДОРЧЕНКО, к.мед.н., Закономірності
формування
доцент Запорізького державного забруднення атмосферного повітря
медичного університету
та детермінація впливу на здоров’я
населення
Представник
Запорізького Програма щодо зниження вмісту
державного медичного університету зважених часток (РМ10 та РМ4) в
атмосферному повітрі м. Запоріжжя
Світлана ВЛАСОВА, начальник Пестициди як одна із складових
управління державного нагляду за екологічного
ризику
щодо
дотриманням
санітарного безпечності харчових продуктів.
законодавства Головного управління Правовий
режим
вимог,

Головний
інформаційний партнер:

Інформаційні партнери:
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15:30
18:00

Держпродспоживслужби
в регламентуючий
екологобезпечне
Запорізькій області
використання пестицидів
Михайло КОСТЕНЕЦЬКИЙ, Зав. Радіоекологічний моніторинг і дози
радіологічної
лабораторії
ДУ опромінення населення Запорізької
«Запорізький
обласний області
лабораторний центр МОЗ України»
Олег
КОЛЕРОВ,
Завідувач Результати, проблеми та задачі
відділення організації санітарно- моніторингу за холерою в місті
гігієнічних
досліджень
ДУ Запоріжжі
«Запорізький ОЛЦ МОЗ України»
Григорій ГРИБІНЕНКО, Лікар Деякі
аспекти
неінфекційної
відділу епідеміологічного нагляду захворюваності населення в умовах
(спостереження) та профілактики промислового міста
неінфекційних захворювань ДУ
«Запорізький ОЛЦ МОЗ України»
Секція 4: Переробка промислових та побутових відходів, енергетичний
потенціал відходів, використання вторинної сировини
(2-й поверх виставкового комплексу, малий конференц-зал)
Модератор:
Представник АБ «УКРГАЗБАНК»
Програми фінансування технологій
газозаміщення, виробництва енергії
з альтернативних джерел
Представник ГО «Let’sdoit, Ukraine» Тема уточнюється
Нонна
ПАВЛЮК,
провідний Підходи
до
розроблення
науковий співробітник Інституту регіонального плану управління
промислової екології
ТПВ на прикладі м. Черкаси
Олег НОВІКОВ, юрист Управління Переробка
промислових
та
житлово-комунального господарства побутових відходів, енергетичний
виконавчого комітету Бердянської потенціал відходів, використання
міської ради
вторинної сировини в м. Бердянськ
Дмитро МАКАРОВ, Завідувач Медико-гігієнічні
аспекти
санітарно-карантинного відділу ДУ поводження з медичними відходами
«Запорізький
обласний на території Запорізької області.
лабораторний центр МОЗУ»
Проблематика
нормативного
регулювання
поводження
з
відходами у сфері санітарного
законодавства
Людмила КЛОЧКОВА, провідний Поводження з медичними відходами
інженер ТОВ «МЕДПРОМСЕРВІС» у
призмі
вимог
Директиви
2008/98/ЄС
Європейського
парламенту та Ради від 19 листопада

Головний
інформаційний партнер:
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2008 року про відходи та скасування
деяких директив
Представник НДІ «Укрекопроект»
Тема уточнюється
Представник ПАТ «Запоріжсталь»
Тема уточнюється
Представник ПАТ «Запорізький Тема уточнюється
завод феросплавів»
Олена
СКУЙБІДА,
Доцент Переробка промислових і побутових
кафедри
охорони
праці
і алюмінієвих відходів: екологічні та
навколишнього
середовища енергетичні аспекти
Запорізького
національного
технічного університету
Кирило
БІЧЕНКО,
аспірант, Монетизація
теплових
та
Запорізька державна інженерна екологічних втрат на підприємствах
академія
День 3: п’ятниця, 1 червня
10:00
15:00
10:00
15:00

10:00
12:00

Робота ІІ Спеціалізованої виставки «Еко Форум – 2018»
(виставковий зал)
Всеукраїнський студентський професійний творчий конкурс проектів з
екологічного та енергетичного менеджменту
Організатор: Міністерство освіти і науки України, Запорізький
національний університет
(2-й поверх виставкового комплексу, великий конференц-зал)
Секція 5: Енергозбереження та енергоефективність
(2-й поверх виставкового комплексу, малий конференц-зал)
Модератор:
Представник АБ «УКРГАЗБАНК»
Програми
фінансування
енергоефективних
та
енергозберігаючих
заходів
для
підприємств та фізичних осіб
Представник ТОВ «Токмак Солар Тема уточнюється
Енерджі»
Представник
КП
«Запорізьке Тема уточнюється
енергетичне агентство»
Представник
Концерн
«Міські Тема уточнюється
теплові мережі»
Представник ПрАТ «Запоріжкокс»
Тема уточнюється
Представник
ПАТ «Український Тема уточнюється
графіт»
Артур
БОЯРЧУКОВ,
КП Комплексні
заході
«Водоканал»
енергоефективності

Головний
інформаційний партнер:

Інформаційні партнери:
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водопостачанні та водовідведенні
КП «Водоканал» м. Запоріжжя.
10:00
12:00

13:00
14:00

Секція 6: Екологічна освіта
(виставкова зала, зона майстер-класів)
Володимир АНДРІЮК, учень 9 «Зберігаємо ресурси разом». Досвід
класу Запорізької загальноосвітньої впровадження
енергозберігаючих
школи І-ІІІ ст. № 20 екологічного заходів у школі та власній оселі
профілю
Марк ВАРЧЕНКО, учень 10 класу Участь у Всеукраїнському проекті
Запорізької спеціалізованої школи І- «Енергоефективні
школи:
нова
ІІІ ст. № 72
генерація»
Дарина ЛАНКІНА, Яна ІЛОВА, Енергія Землі в наших руках
учениці 8 класу Запорізького (енергозбереження у побуті)
навчально-виховного
комплексу
№ 19
Дар’я ШВЕЦЬ, Вікторія БУНЬ, Екологічні аспекти здоров’я
учениці 10 класу Запорізької
спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 72
Софія АНДРІЄВСЬКА, учениця 10 Проект велосипедної стоянки біля
класу Запорізької гімназії № 6
Запорізької гімназії № 6
Секція 7: Боротьба з карантинними рослинами
(2-й поверх виставкового комплексу, малий конференц-зал)
Модератор: Гліб ЗОЛОТАРЬОВ, начальник Управління з питань
екологічної безпеки Запорізької міської ради
Гліб ЗОЛОТАРЬОВ, начальник Програма боротьби з карантинними
Управління з питань екологічної рослинами міста Запоріжжя на 2016безпеки Запорізької міської ради
2025 роки
Віктор
ШИБ,
Начальник Світовий досвід у проведенні
управління фітосанітарної безпеки заходів з локалізації та ліквідації
Головного
управління карантинних рослин
Держпродспоживслужби
в
Запорізькій області
Олексій АНОХІН, директор КРБП Досвід комплексного впровадження
«Зеленбуд»
механічного,
хімічного
та
фітоценотичного методів боротьби з
карантинними рослинами

Головний
інформаційний партнер:

Інформаційні партнери:
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