V СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ЗАПОРІЗЬКИЙ
ЕКОЛОГІЧНИЙ ФОРУМ

14 - 16

вересня

2021

День 1: вівторок, 14 вересня
09:00 - 10:00

Реєстрація учасників «Еко Форум – 2021»

10:00

Відкриття форуму

10:00 - 18:00

Робота спеціалізованих виставок
«Еко - 2021», «Енергозбереження», «Еко-лавка експо»

13:00

Офіційне відкриття виставки

10:00 - 13:00

Пленарна частина: «Європейський зелений курс: можливості та наслідки для України»

2-й поверх, велика конференц-зала

14:00 - 17:00

Секція «Локальні ініціативи в рамках Європейського зеленого курсу»

1-й поверх, головна сцена

14:00 - 17:00

Секція «Європейський зелений курс: можливості для розвитку українського бізнесу»

2-й поверх, велика конференц-зала

15:00 - 17:00

Засідання Комітету підприємців з питань природокористування та охорони довкілля при 2-й поверх, мала конференц-зала
ТПП України та Комітету з питань зміни клімату, захисту озонового шару при Міндовкілля.
«Хід виконання Закону України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації
викидів парникових газів»

День 2: середа, 15 вересня
10:00 - 18:00

Робота спеціалізованих виставок
«Еко - 2021», «Енергозбереження», «Еко-лавка експо»

10:00 - 14:00

Всеукраїнський студентський професійний творчий конкурс проєктів з екологічного
менеджменту в контексті глобальних кліматичних змін

10:00 - 14:00
10:10 - 11:10
11:10 - 12:40
13:00 - 14:00

Секція «Сталий енергетичний розвиток і збереження клімату: досвід європейських
і українських міст»
Панель: Міжнародний досвід кліматичного лідерства міст
Панель: Досвід українських міст у кліматичній політиці
Практичний рівень. Ефективні інструменти для локальних кліматичних дій

10:00 - 16:00

Секція «Управління водними ресурсами: якість води, очищення стічних вод»

1-й поверх, головна сцена

14:00 - 18:00
14:00 - 17:00

Секція «Захист атмосферного повітря»
Конференція «Прогнозування, попередження та використання даних моніторингу
стану навколишнього середовища у діяльності органів влади»
Круглий стіл «Розбудова регіональних систем оповіщення населення про ризики
забруднення атмосферного повітря»

2-й поверх, велика конференц-зала

1-й поверх, головна сцена

Секція «Управління промисловими та побутовими відходами»

2-й поверх, мала конференц-зала

16:00 - 18:00
14:30 - 16:30

2-й поверх, мала конференц-зала
2-й поверх, велика конференц-зала

2-й поверх, велика конференц-зала

День 3: четвер, 16 вересня
10:00 - 15:00

Робота спеціалізованих виставок
«Еко - 2021», «Енергозбереження», «Еко-лавка експо»

10:00 - 10:45

Секція «Шляхи покращення стану ландшафтів»

10:45 - 12:00

Підведення підсумків міського щорічного  конкурсу  творчих робіт (проєктів)
з ландшафтного дизайну

2-й поверх, велика конференц-зала

День 1: 14 вересня, вівторок

09:00 - 10:00 Реєстрація учасників «Еко Форум – 2021»
(1-й поверх виставкового центру, зона реєстрації)
Відкриття форуму, вітальні виступи почесних гостей
10:00 - 10:30 (2-й поверх виставкового центру, велика конференц-зала)
Модератор: Володимир Шамілов, президент Запорізької торгово-промислової палати
Пленарна частина: «Європейський зелений курс: можливості та наслідки для України»
(2-й поверх виставкового центру, велика конференц-зала)
10:30 - 13:00
Модератор: Святослав Куруленко, голова Комітету підприємців з питань природокористування та охорони довкілля
при ТПП України
Грегорі Тсуріс, радник з питань Зеленої Угоди
10:45 - 11:00
Зелена угода ЄС та Зелена трансформація України
Представництва Європейського Союзу в Україні
Олена Майстер, в.о. начальниці відділу формування
кліматичної політики Департаменту кліматичної політики
Державна політика в контексті зміни клімату
11:00 - 11:10
та збереження озонового шару Міністерства захисту
довкілля та природних ресурсів України
Олександр Дячук, провідний науковий співробітник
Оновлений національно визначений внесок України до
11:10 - 11:20
Інституту економіки та прогнозування НАН України
Паризької угоди: виклики та можливості
Світлана Сушко, Офіс підтримки реформ Міністерства
Реформа зменшення промислового забруднення –
11:20 - 11:30
захисту довкілля та природних ресурсів
невід’ємна складова Зеленого курсу
Олександр Сущенко, очільник команди, координатор
Фінансування кліматичних проєктів з використанням
11:30 - 11:40
групи проєктів з енергетики та охорони довкілля ПРООН
інноваційних інструментів
Андрій Гунько, координатор проєкту «Найкращі доступні
11:40 - 11:50 технології та методи управління (НДТМ) для України», що
виконується GIZ за дорученням Уряду Німеччини

Підтримка України Урядом Німеччини у реалізації реформ
промислового забруднення. Статус імплементації проєкту
НДТМ

Сергій Вихрист, консультант проєкту «Найкращі доступні
11:50 - 12:05 технології та методи управління (НДТМ) для України», що
виконується GIZ за дорученням Уряду Німеччини

Застосування НДТМ в Україні

Світлана Берзіна, голова громадської ради Міністер12:05 - 12:20 ства захисту довкілля та природних ресурсів України,
президентка ВГО «Жива планета»

Економічні інструменти озеленення економіки

Олександр Рєпкін, президент Енергетичної Асоціації
«Українська Воднева Рада»

«Зелений» водень – ключ для досягнення цілей
Європейського зеленого курсу

12:20 - 12:30

Оксана Алієва, координаторка програми «Зміна клімату
Можливість досягнення цілей Європейського зеленого
12:30 - 12:40 та енергетична політика» Фонду ім. Гайнріха Бьолля, Бюро
курсу без відмови від вугілля в Україні
Київ-Україна
Вікторія Яшкіна, національна координаторка проєкту ЄС/ Адаптація до зміни клімату: як адаптуватися від
12:40 - 12:50
ПРООН EU4Climate
національного до секторальних рівнів?
Офіційне відкриття виставки»
13:00 - 13:30
(1-й поверх виставкового центру, головна сцена)
Кава-пауза
13:00 - 14:00
(2-й поверх виставкового центру)
Секція 1 «Локальні ініціативи в рамках Європейського зеленого курсу»
(1-й поверх виставкового комплексу, головна сцена)
14:00 - 17:00
Модераторка: Оксана Алієва, координаторка програми «Зміна клімату та енергетична політика» Фонду ім. Гайнріха
Бьолля, Бюро Київ-Україна
Олена Балбекова, радниця з питань економіки, енергетики 26-а Конференція сторін РКЗК ООН та кліматичне
14:00 - 14:15
та зміни клімату Посольства Великої Британії
лідерство Великої Британії
Впровадження національних та міжнародних
Клеменс Вестерманн, віцепрезидент Палати інженерів
14:15 - 14:30
кліматичних цілей на муніципальному рівні в СаксоніїЗемлі Саксонія-Анхальт, Німеччина
Анхальт
Наталя Андрусевич, голова правління, співзасновниця
Можливості Європейського зеленого курсу для
14:30 - 14:45
Ресурсно-аналітичного центру «Суспільство і довкілля»
українських міст
Андрес Ядла, представник місцевої влади при
Досвід Естонії у досягненні Європейського зеленого
14:45 - 15:00
Європейському Комітеті Регіонів, м. Раквере, Естонія
курсу
Ігор Чумаченко, голова постійної комісії Запорізької
Розробка та втілення у Запорізькій області автоматичної
обласної ради з питань екології, охорони надр та
15:00 - 15:10
геоінформаційної системи: виклик часу та формування
раціонального природокористування, доктор юридичних
екосвідомості громад
наук, професор

15:10 - 15:25
15:25 - 15:35
15:35 - 15:45
15:45 - 16:00
16:00 - 16:10

16:10 - 16:20

16:20 - 16:30

16:30 - 16:40
16:40 - 16:50
16:50 - 17:00
14:00 - 17:00

14:00 - 14:15

14:15 - 14:30

14:30 - 14:40
14:40 - 14:50
14:50 - 15:00

15:00 - 15:15
15:15 - 15:30

15:30 - 15:45

15:45 - 16:00

16:00 - 16:15

16:15 - 16:25

16:25 - 16:40
16:40 - 16:50

Світлана Ванюхіна, директорка БО БФ «Соціальні
ініціативи бізнесу»

Флагманські ініціативи з озеленення Запорізького краю

Кава-пауза
Тарас Демкура, віцепрезидент Міжнародної торговоі
палати зі сталого розвитку, енергоефективності та
Презентація проєкту «Життя в стилі ЕСО»
збереження довкілля
Саодат Усмонова, в.о. директора КП «Інституту розвитку
Інтерактивна мапа м. Запоріжжя як інструмент
міста Запоріжжя» Запорізької міської ради
екологічного моніторингу
Дмитро Завоюра, менеджер проєктів Представництва
Зелене місто Запоріжжя. Проєкт Forever green
ГС «ЗЕЛЕНИЙ ЦЕНТР МЕТІНВЕСТ»
Розвиток екологічного транспорту, що працює на
Кристина Бржезицька, провідна інженерка відділу
стисненому природному газі, зрідженому природному
маркетингу ДП «УКРАВТОГАЗ»
газі та біогазі в містах України, запровадження заходів
стимулювання
Елліна Позднякова-Кирбят’єва, докторка соціологічних
Адаптація української освіти до принципів
наук, проректорка з навчальної роботи,
європейського зеленого курсу на прикладі локальних
Юрій Мосаєв, кандидат соціологічних наук, доцент
екологічних ініціатив КЗВО «Хортицька національна
кафедри соціальної роботи КЗВО «Хортицька національна
навчально-реабілітаційна академія» ЗОР
навчально-реабілітаційна академія» ЗОР
Михайло Васильєв, голова ВГО «Народний рух захисту
Родові поселення як системна ініціатива Європейського
Землі»
зеленого курсу та розвитку підприємництва
Емілія Прушківська, докторка економічних
Формування екологічної свідомості та культури молоді в
наук, професорка, завідувачка кафедри міжнародних
умовах глобальної екологічної кризи
економічних відносин, НУ «Запорізька політехніка»
Запитання, відповіді
Секція 2 «Європейський зелений курс – можливості для розвитку українського бізнесу»
(2-й поверх виставкового центру, велика конференц-зала)
Модераторка: Світлана Берзіна, голова громадської ради Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів
України, президентка ВГО «Жива планета»
Світлана Берзіна, голова громадської ради МіністерЕкологізація системи публічних закупівель та розвиток
ства захисту довкілля та природних ресурсів України,
єдиного з ЄС зеленого ринку
президентка ВГО «Жива планета»
Ольга Трофімцева, президентка Української
Зелений курс ЄС – виклик і можливість для українського
Агропродовольчої Платформи, в.о. міністра аграрної
АПК
політики та продовольства у 2019 р.
Стале споживання: стимулювання впровадження
Борис Шестопалов, співвласник і керуючий партнер холенергоефективності на агропромислових підприємствах
дингу HD-group, засновник GFS GROUP
та підприємствах харчової переробки
Володимир Горішний, регіональний директор
Зелений курс «НІБУЛОНа» у Запорізькій області
ТОВ СП НІБУЛОН
Олексій Рябчин, радник голови правління НАК «Нафтогаз
Чи можлива кліматична нейтральність нафтогазу до
України» з питань розвитку низьковуглецевих бізнесів та
2040 року?
зеленого курсу ЄС
Станіслав Зінченко, голова комітету промислової
екології та сталого розвитку ЄБА, директор інформаційноУкраїні необхідна зелена промислова політика
аналітичного центру GMK Center
Олександр Сущенко, очільник команди, координатор
CBAM та карбонова фермерська ініціатива ЄС: виклики
групи проєктів з енергетики та охорони довкілля ПРООН
та перспективи для України
Олена Харіна, державна експертка експертної групи з
питань інтеграції до Європейського дослідницького
Роль досліджень та інновацій у Європейському
простору директорату науки та інновацій Міністерства
зеленому курсі: можливості для українських дослідників
освіти і науки України
Денис Базілевич, співзасновник Платформи
INDUSTRY4UKRAINE, експерт Проєкту GIZ «Застосування
Інфраструктура якості в системі новітніх економічних
та імплементація Угоди про асоціацію ЄС-Україна у сфері
трансформацій: європейський та український контексти
торгівлі»
Олена Потапенко, менеджерка з екологічної безпеки
Європейський зелений курс - виклики та можливості
ТОВ «ДТЕК Мережі»
ДТЕК Мережі
Досвід реалізації пілотного проєкту Світового Банку
Інна Холіна, начальниця управління навколишнього
«Партнерство заради ринкової готовності в Україні»
середовища ПАТ «Запоріжсталь»
з моніторингу, звітності та верифікації викидів
парникових газів в умовах ПАТ «Запоріжсталь»
Володимир Волков, д.т.н., професор, Анна Переверзєва,
Органічне землеробство – пріоритетний стимул
д.е.н., доцентка, Полякова І.О., д.б.н., доцентка,
розвитку зеленого сільського господарства
Запорізький національний університет
Анна Переверзєва, д.е.н., доцентка, Володимир Волков,
Продовольча безпека людства як ціль Європейського
д.т.н., професор, Запорізький національний університет
зеленого курсу

15:00 -17:00

Засідання Комітету підприємців з питань природокористування та охорони довкілля при ТПП України та Комітету
з питань зміни клімату, захисту озонового шару при Міндовкілля
«Хід виконання Закону України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових
газів»
(2-й поверх виставкового центру, мала конференц-зала)
Модератор: Святослав Куруленко, голова Комітету підприємців з питань природокористування та охорони довкілля
при ТПП України, Владислав Антипов, генеральний директор ТОВ «Центр Екології та Розвитку Нових технологій» (ЦЕРН)
В дискусії беруть участь:
Ольга Юхимчук, начальниця відділу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України
Вікторія Феденко, головна спеціалістка відділу державного екологічного нагляду (контролю) Управління державного
екологічного нагляду (контролю) промислового забруднення Державної екологічної інспекції України
Ірина Кацан, заступниця начальника управління – начальниця відділу акредитації органів з сертифікації
Національного агентства з акредитації України
Владислав Антипов, генеральний директор ТОВ «Центр екології та розвитку нових технологій
Ірина Данилкіна, генеральна директорка, екологічна аудиторка, провідна аудиторка з верифікації ТОВ «Бюро консалтингових та аудиторських послуг «ЕКО-СТІМ»
Інна Холіна, начальниця управління з охорони навколишнього середовища ПАТ «Запоріжсталь»
Тетяна Завгородня, начальниця відділу екології ДТЕК Енерго

День 2: 15 вересня, середа

10:00 - 14:00

10:00 - 14:00

10:00 - 10:10

10:10 - 11:10
10.10 - 10.30
10.30 - 10.40
10:40 - 10:50
10:50 - 11:10
11:10 - 12:40

11:10 - 11:20

11:20 - 12:20

12:20 - 12:30
12:30 - 13:00

Всеукраїнський студентський професійний творчий конкурс проєктів з екологічного менеджменту в
контексті глобальних кліматичних змін
(2-й поверх виставкового центру, мала конференц-зала)
Організатор: Запорізький національний університет
Секція «Сталий енергетичний розвиток і збереження клімату: досвід європейських і українських міст»
(2-й поверх виставкового центру, велика конференц-зала )
Організатор: Українська кліматична мережа
Модераторка: Тетяна Жавжарова, голова громадської організації «Екосенс»
Ольга Бойко, радниця Української кліматичної мережі
Тетяна Жавжарова, голова громадської організації
Привітання від організаторів
«Екосенс»
Панель: Міжнародний досвід кліматичного лідерства міст
Модераторка: Оксана Алієва, координаторка програми «Зміна клімату та енергетична політика» Фонду ім. Гайнріха
Бьолля, Бюро Київ-Україна
Алекс Айворі, менеджер з питань зміни клімату, Міська рада Міста з нульовими викидами. Як цього досягнути? Race
м. Бристоль, Велика Британія
to zero
Ада Амон, головна радниця мера м. Будапешт з кліматичних
Як Будапешт рухається до кліматичної нейтральності
питань
Кетеван Цхакая, виконавча директорка Спілки вчених ІмеКліматичне лідерство Кутаїсі
ретії «Спектр», м. Кутаїсі (Грузія)
Запитання та відповіді
Панель: Досвід українських міст у кліматичній політиці
Модераторка: Ольга Бойко, Рада Української кліматичної мережі
Михайло Чиженко, начальник відділу політики адаптації
до зміни клімату та кліматичної звітності Департаменту
Реалізація національної кліматичної політики на
кліматичної політики та збереження озонового шару
місцевому рівні
Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів
України
м. Запоріжжя – Віктор Бондаренко, заступник
начальника управління інвестицій та проєктів департаменту
економічного розвитку Запорізької міської ради
м. Пирятин - Михайло Мельниченко, перший заступник
міського голови
Досвід впровадження кліматичної політики, ПДСЕР(К) у
м. Коростень – Сергій Стужук, начальник управління ЖКГ
місті чи ОТГ. Зв’язок з національним рівнем – який він є і
м. Хмельницький - В’ячеслав Пукас, головний спеціаліст
яким має бути.
відділу екології управління екології та контролю за
благоустроєм ХМР
м.Чорноморськ - Тетяна Рябова, Юлія Кірвас, представниці
виконавчого комітету Чорноморської міської ради
Відзначення активних учасників Днів сталої енергії в м. Запоріжжя
Кава-пауза, неформальне спілкування

13:00 - 14:00
13:00 - 13:10

13:10 - 13:20
13:20 - 13:30

13:30 - 13:40

13:40 - 13:50
13:50 - 14:00
10:00 -16:00
10:00 - 10:20

10:20 - 10:30

10:30 - 10:40

10:40 - 10:50

10:50 - 11:00

11:00 - 11:10

11:10 - 11:20

11:20 - 11:30

11:30 - 11:40

Практичний рівень. Ефективні інструменти для локальних кліматичних дій
Модераторка: Тетяна Жавжарова, голова ГО «Екосенс»
Саодат Усмонова, в.о. директора КП “Інститут розвитку
Просвітницька робота з енергозбереження як
міста Запоріжжя” Запорізької міської ради
інструмент збереження природних ресурсів у місті
Світлана Перминова, директорка Центру екологічної
сертифікації та маркування ВГО «Жива планета», експерт
Як будувати енергоефективні та зелені школи в Україні?
проєктів GIZ, EU4Environment – ЮНЕП з енергоефективних і
сталих публічних закупівель та екологічного маркування
Олександр Сафронкін, директор GREEN SYSTEM
Гібридні сонячні електростанції для підприємств
Сергій Карелін, експерт «Expert Platform for Energy
Efficiency», технічний консультант з водопостачання
програми USAID DOBRE, експерт з водопостачання U-LEAD,
Енергоефективність систем водопостачання/
«Всеукраїнської Асоціації ОТГ», «Асоціації сільських,
водовідведення. Оцінка, фактори впливу, приклади
селищних рад та об’єднаних громад України», технічний
реалізацій проєктів
консультант «Регіонального центру економічних досліджень
та підтримки бізнесу», директор (засновник) групи
підприємств «ГідроАвтоматизація»
Сучасні системи енергозбереження. Енергоефективний
Михайло Щербина, менеджер з розвитку «Аква-Імперія»
будинок
Олександр Землянка, директор ГО «Центр відновлюваної Перспективи використання водневих паливних
енергетики та екології»
елементів для екологічного транспорту
Секція «Управління водними ресурсами: якість води, очищення стічних вод»
(1-й поверх виставкового центру, головна сцена)
Модератор: Олександр Романюк, експерт Асоціації «Укрводоканалекологія»
Олександр Романюк, експерт Асоціації «Укрводоканалеко- Проблеми у забезпеченні якісною питною водою
логія»
населення України
Михайло Хвесик, директор ДУ «Інститут економіки
природокористування та сталого розвитку Національної
Стратегія водної політики України: перспективи
академії наук України»
реалізації
Юлія Хвесик, д.е.н., професор кафедри соціальної і економічної географії КНУ ім. Т.Шевченка
Олег Покотило, професор, доктор біологічних
наук, завідувач кафедри харчової біотехнології і хімії
Тернопільського національного технічного університету
Воднева вода - революційне рішення оздоровлення
імені Івана Пулюя, експерт ДАК МОН України, академік
нації.
Академії Наук Вищої Школи України, академік МАБЕТ, голова
ГО «Академія здоров’я нації»
Олег Колеров, начальник відділу безпеки середовища
Сучасні проблеми централізованого водопостачання
життєдіяльності управління державного нагляду за
в Запорізькі області за результатами лабораторного
дотриманням санітарного законодавства, головне
контролю та державного нагляду у сфері питного
управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області
водопостачання
Сергій Карелін, експерт «Expert Platform for Energy
Efficiency», технічний консультант з водопостачання
програми USAID DOBRE, експерт з водопостачання U-LEAD,
«Всеукраїнської Асоціації ОТГ», «Асоціації сільських,
Автоматизація та диспетчеризація як засіб управління
селищних рад та об’єднаних громад України», технічний
енергоефективністю та водними ресурсами
консультант «Регіонального центру економічних досліджень
та підтримки бізнесу», директор (засновник) групи
підприємств «ГідроАвтоматизація»
Комплексне застосування сучасних високочастотних
Олександр Андріанов, віцепрезидент Українського націоприладів, фільтраційного обладнання і вимірювальної
нального комітету Міжнародної торгової палати України
техніки для вирішення актуальних проблем
(ICC UKRAINE)
водопостачання міст та ОТГ
Сергій Мовчан, завідувач кафедри «Геоекології і
землеустрою» Таврійського державного агротехнологічного
університету ім. Дмитра Моторного, доцент, к.т.н., голова
Водоочисні технології і використання води в системах
басейнової ради річок Приазов’я
оборотного водопостачання
Олександр Бережецький, к.т.н., фінансовий директор
ТОВ «САВ КОМПЛЕКТ»
Використання системи електронної водопідготовки
HYDROFLOW в обігових контурах охолодження в
Олександр Бережецький, к.т.н., фінансовий директор
металургійному виробництві, гірничо-збагачувальних
ТОВ «САВ КОМПЛЕКТ»
комбінатах, ТЕС, АЕС, тепломережах та комунальних
підприємствах
Інформаційно-розрахункові системи мереж
Михайло Рибачук, технічний директор ТОВ «НП «РІКОМ»
водопостачання та водовідведення

11:40 - 11:50

Андрій Торубара, голова Наглядової Ради
ТОВ «Енергозберігаючі технології»

11:50 - 12:00

Очисні споруди. Проєктування, будівництво,
реконструкції
Дискусія. Запитання та відповіді

12:00 - 12:20

Кава-пауза

12:20 - 12:30 Роман Бараннік, директор ТОВ «Дігідрол»
Тарас Пашко, заступник голови БО «Міжнародний фонд
Дніпра», Нікопольське відділення
Василь Триснюк, д.т.н., завідувач відділу досліджень
12:40 - 12:50 навколишнього середовища Інститут телекомунікацій і
глобального інформаційного простору НАН України
Юлія Дубініна, доцентка кафедри екології та інформаційних
12:50 - 13:00 технологій Мелітопольський інститут екології та соціальних
технологій університету «Україна»
12:30 - 12:40

13:00 - 13:10 Юрій Парфенюк, регіональний представник «ВІЛО Україна»
Анатолій Мосур, начальник хімічного виробництва ПП ВКФ
«Полімер»
Віта Кремінь, провідна інженерка-технологіня з очищення
13:20 - 13:30
води КП «Кременчукводоканал»
13:10 - 13:20

13:30 - 13:40 Людмила Фоменко, директорка ТОВ «ПОЛІСТОК»

Біохімія та біотехнології на шляху до декарбонізації
України у рамках Європейського зеленого курсу
Основні стратегічні проблеми Каховського
водосховища сьогодні та шляхи їх вирішення
Експериментальні підходи оцінювання лімнологічних
систем
Абразивна діяльність моря та майбутні перспективи для
курортних поселень Приазовського регіону
WILO - лідер насосного обладнання для систем водопостачання та водовідведення
ТМ «TRONA» інноваційне рішення в Еко безфосфатних
пральних порошках
Технологія хлорування води з амонізацією. Досвід
впровадження КП «Кременчукводоканал»
Дренажні та аераційні системи зі склопластику в
системах водопостачання та водовідведення

Михайло Семенюк, директор ТОВ «Центр гідроізоляції і
покрівлі»
Інноваційні будівельні матеріали Minova для водного
13:40 - 13:50
Віталій Дмітрієв, керівник департаменту маркетингу та
господарства
реклами ТОВ «Центр гідроізоляції і покрівлі»
13:50 - 14:00
Дискусія. Запитання та відповіді
14:00 - 14:30

Обідня перерва. Огляд виставки
Використання реагентів «ПХЗ «Коагулянт» для очищення
стічних вод
Олександр Ходирев, директор ТОВ «ЕСМ Україна»
Системи моніторингу водних об’єктів
Будівництво басейну. Просто – про складну
Сергій Бобченко, директор ТОВ «Аква Імперія»
гідротехнічну споруду
Очищення магістральних водоводів від відкладень, як
Володимир Кулаков, головний інженер ТОВ ВП «Технолог,
ефективний спосіб поліпшення якості води, зниження
ЛТД»
енерговитрат при транспортування води
Дискусія. Запитання та відповіді

14:30 - 14:40 Сергій Заруба, інженер-технолог ТДВ «ПХЗ «Коагулянт»
14:40 - 14:50
14:50 - 15:00
15:00 - 15:10
15:10 - 15:45
14:00 18:00

14:00 - 17:00

14:00 - 14:15

14:15 - 14:35

14:35 - 14:45

14:45 - 15:05

15:05 - 15:20

Секція «Захист атмосферного повітря»:
(2-й поверх виставкового центру, велика конференц-зала)
Конференція «Прогнозування, попередження та використання даних моніторингу стану
навколишнього середовища у діяльності органів влади»
(2-й поверх виставкового центру, велика конференц-зала)
Модератори: Євген Варламов, завідуючий сектором засобів та методів моніторингу довкілля НДІ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» (УКРНДІЕП), к.т.н., старший науковий співробітник
Максим Сорока, к.т.н. (PhD), доцент кафедри «Хімія та інженерна екологія» ДНУЗТ, науково-технічний консультант міжнародного проєкту «Чисте повітря для України», координатор мережі «Довкола»
Євген Варламов, завідуючий сектором засобів
та методів моніторингу довкілля НДІ «Український Реалізація в Україні європейських Директив щодо питань
науково-дослідний інститут екологічних проблем» моніторингу довкілля
(УКРНДІЕП), к.т.н., ст. наук. сп.
Якуб Ахрер, Міністерство охорони навколишнього середовища Чехії, заступник керівника
Підготовка та реалізація регіональних планів покращення якості
Департаменту якості повітря Департаменту
повітря. Обмін досвідом та тематичними дослідженнями з Чехії
охорони повітря
Олексій Ангурець, директор КП «Центр
Досвід впровадження моніторингу у Дніпропетровській області
екологічного моніторингу, Дніпропетровської ОР»
Максим Сорока, к.т.н. (PhD), доцент кафедри
«Хімія та інженерна екологія» ДНУЗТ, науковоМоніторинг забруднення повітря міст промислових агломерацій
технічний консультант міжнародного проєкту
альдегідами та іншими леткими органічними сполуками
”Чисте повітря для України», координатор мережі
«Довкола»
100-річчя національної гідрометеорологічної служби України:
Ірина Гроховецька, начальниця
історія розвитку спостережень за забрудненням атмосферного
відділу організації діяльності Управління
повітря, моніторинг забруднення за 2020 рік та шляхи
гідрометеорологічної ДСНС України
удосконалення. Кліматичні особливості 2020 року в Україні

Андрій Сідєков, комерційний директор ТОВ «ВТФ
«ЕЛЕГІЯ»
Олександр Мащак, в.о. генерального директора
ДУ «Запорізький ОЦКПХ МОЗ»
Ольга Гаврікова, заступниця генерального
15:30 - 15:50
директора ДУ «Запорізький ОЦКПХ МОЗ»
Євген Тулушев, зав. відділення ДУ «Запорізький
ОЦКПХ МОЗ»
Каріна Бєлоконь, заступниця директора з
15:50 - 16:00 наукової роботи Запорізького національного
університету
15:20 - 15:30

16:00 - 16:10

Андрій Каменщик, д.мед.н, доцент,
Запорізький державний медичний університет

Юлія Волкова, асистентка, Запорізький
державний медичний університет
Олександр Приходько, доцент, доктор
біологічних наук, завідувач кафедри медичної
16:20 - 16:30
біології, паразитології та генетики Запорізький
державний медичний університет
16:10 - 16:20

Сучасне обладнання для автоматичного моніторингу якості
атмосферного повітря

Моніторинг атмосферного повітря м.Запоріжжя

Оцінка ризиків для здоров’я населення від техногенного
навантаження на атмосферне повітря в промислових
регіонах (на прикладі м. Запоріжжя)
Селективний вплив забруднювачів атмосферного повітря
Запорізької області на найбільш розповсюджені вроджені вади
серця у дітей
До питання моніторингу за вмістом дрібнодисперсного пилу
Про динаміку результатів спостереження за циркуляцією в м.
Запоріжжя пилку карантинних рослин

Спільний вплив викидів ТЕС і АЕС на довкілля. Про необхідність
виділення та обліку даних забруднення повітря промислової
агломерації Нікополь-Енергодар-Марганець-Покров-Кам’янка
Дніпровська
Сергій Денисенко, голова Громадської ради при Про необхідність створення системи оповіщення населення
16:40 - 16:50
«Держатомрегулювання» (Київ)
України щодо радіаційної безпеки
16.50 - 17.00
Дискусія за кавою
Григорій Шматков, доктор біол. наук, професор,
16:30 - 16:40 Державної екологічної академії післядипломної
освіти та управління Міндовкілля України

16:00- 18:00

16:00 - 16:15
16:15 - 16:30
16:30 - 16:45
16:45 - 17:00
17:00 - 17:15
17:15 - 17:30
17:30 - 17:45
17:45 - 18:00

14:30 - 16:30

14:30 - 14:45

14:45 - 14:55

14:55 - 15:05
15:05 - 15:15

Круглий стіл “Розбудова регіональних систем оповіщення населення про ризики забруднення
атмосферного повітря”
(1-й поверх виставкового центру, головна сцена)
Організатор: Arnika (Чехія)
Модератор: Максим Сорока, к.т.н. (PhD), науково-технічний консультант міжнародного проєкту ”Чисте повітря для
України”, координатор мережі «Довкола»
Мартін Скальськи, голова ГО Arnika, експерт міжнародного Про досвід боротьби за чисте повітря у Чеській
проєкту “Чисте повітря для України”
республіці та в Україні
Юлія Іванова, начальниця відділу екологічної безпеки
Про оновлення схеми дій під час несприятливих
управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської
метереологічних умов
ради
Ірина Пірогова, заступниця директора Департаменту
Про систему регулювання якості повітря у м. Запоріжжі
захисту довкілля Запорізької ОДА
у періоди НМУ
Анатолій Паннік, начальник відділу ОНС ПАТ «ДніпроспецПро організацію об’єктового моніторингу та проблеми
впровадження автоматизованих систем
сталь»
Участь громадськості у підготовці регіональних та
Нікола Царіч, Nádech NGO (Прага, Чехія)
міських планів покращення якості повітря - досвід з
Чехії
Інтелектуальні системи моніторингу якості довкілля.
Олексій Трелевський, засновник мережі громадського моніДосвід і досягнення української мережі громадського
торингу EcoCity
моніторингу
Олександр Константинов, екологічна група «Печеніги»
Правові методи захисту екологічних прав. «Харків
(Харків)
Коксохім»
Про організацію сповіщень про настання НС у місті. Що
Тетяна Ярмохіна, активістка ГС «Екокоаліція Запоріжжя»
потрібно «споживачу» державних послуг
Секція «Управління промисловими та побутовими відходами»
(2-й поверх виставкового центру, мала конференц-зала)
Модератор: Олександр Ткаліч, головний інженер виробничого управління ТОВ НВП «Дніпроенергосталь», заступник
Голови екологічної ради ЗОСПП(Р) «Потенціал»
Світлана Берзіна, голова громадської ради Міністерства
Нові інструменти на підтримку застосуванню шлакових
захисту довкілля та природних ресурсів України,
матеріалів у дорожньому будівництві
президентка ВГО «Жива планета»
Юлія Мархель, президентка Всеукраїнського молодіжного
руху «Let’s do it Ukraine», президентка Міжнародного
Правильне поводження з побутовими відходами
молодіжного руху «School Recycling World», координаторка
Всесвітнього дня прибирання в Україні
Дмитро Чуркін, керівник ГО «ЕКО Україна це – Я»,
Футуристичні методи створення комфортної екології
координатор проєкту «Сортуй в майбутнє»
Запоріжжя
Алла Павлова, головна фахівчиня відділу з екологічної
Система поводження з відходами ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ
безпеки АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ: перспективи та проблематика

15:15 - 15:25

Ярослав Грошев, менеджер проєктів Представництва
ГС «ЗЕЛЕНИЙ ЦЕНТР МЕТІНВЕСТ»

Корисний пластик

15:25 - 15:35 Геннадій Дубов, ТОВ «Екотехнологічна компанія «Гранік»

Як з нуля запустити систему поводження з відходами у
громаді та навіщо це потрібно

15:35 - 15:45 Анастасія Скок, ГО УЕК «Зелена Хвиля»

10 років існування концепції зеленого офісу в українських компаніях: успіхи, виклики та перспективи»

Олена Скуйбіда, к.т.н., доцентка кафедри охорони праці
15:45 - 15:55 і навколишнього середовища Національного університету
«Запорізька політехніка»

Технології Zero Waste як інструмент протидії зміни
клімату

Сучасні екологічно безпечні методи поводження з
медичними та ветеринарними відходами
Тетяна Нестеренко, кандидатка технічних наук, доцентка
Про технології переробки відходів виробництва та
16:05 - 16:15
кафедри металургії Запорізький національний університет
споживання із кольорових металів
16:15 - 16:30
Запитання та відповіді
15:55 - 16:05 Тетяна Куліш, комерційна директорка ТОВ «А-Енерго»

День 3: 16 вересня, четвер

10:00 - 12:30

10:00 - 10:15
10:15 - 10:30
10:30 - 10:45
10:45 - 12:00

Секція «Шляхи покращення стану ландшафтів»
(2-й поверх виставкового центру, велика конференц-зала)
Організатор: Виконавчий комітет Запорізької міської ради
Модератор: Олег Просаленко, управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради
Дмитро Ладичук, к.с.-г.н., доцент, Херсонський державний
Принцип адаптації агроландшафтів півдня України до
аграрно-економічний університет
наслідків зміни клімату
Валерій Лисенко, доктор біологічних наук, професор, диОсобливості використання та шляхи покращення стану
ректор Мелітопольського інституту екології та соціальних
ландшафтів Запорізької області
технологій
Прозора та системна інвентаризація зелених зон в
Анастасія Скок, ГО УЕК «Зелена Хвиля»
Україні: iTree4UA
Підведення підсумків міського щорічного конкурсу творчих робіт (проєктів) з ландшафтного
дизайну

