ПРОГРАМА
ІІІ спеціалізованого міжнародного Запорізького екологічного форуму

Організатори:

«ЕКО ФОРУМ - 2019»
29 – 31 травня 2019 року
м. Запоріжжя, ВЦ «Козак-Палац» вул. Перемоги, 70-Б
День 1: 29 травня, середа
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Реєстрація учасників «Еко Форум – 2019»
(1-й поверх виставкового комплексу, зона реєстрації)
Робота ІІІ Спеціалізованої екологічної виставки «Еко – 2019»
(1-й поверх виставкового комплексу, виставкова зала)
Привітальні виступи почесних гостей
(2-й поверх виставкового комплексу, великий конференц-зал)
Модератор: Володимир ШАМІЛОВ, президент Запорізької торговопромислової палати
Володимир БУРЯК, Запорізький міський голова
Костянтин БРИЛЬ, Голова Запорізької обласної державної адміністрації
Григорій САМАРДАК, Голова Запорізької обласної ради
Євген КАРТАШОВ, Почесний громадянин м. Запоріжжя
Пленарна частина форуму:
«Екологічні перспективи – 2020: тенденції, законодавство, реформи»
«Фінансування і консультування екологічних проектів: інвестиції,
кредити, гранти, юридичний супровід»
(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
Наталія ТРОФИМЕНКО, В.о.
Стратегія державної екологічної
директора Департаменту стратегії та
політики України на період до 2030
європейської інтеграції Міністерства
року
екології та природних ресурсів
України
Святослав КУРУЛЕНКО, Голова
Стан та перспективи гармонізації
Комітету підприємців з питань
природоохоронного законодавства
природокористування та охорони
України відповідно до вимог Угоди
довкілля при ТПП України, Голова
про Асоціацію між Україною та ЄС
Спілки екологічних аудиторів України
Даг ХІКМАН, консультант Проекту
Світові тенденції з розвитку Зеленої
ПРОМІС з питань охорони довкілля
економіки

Медіа-партнери:

Партнери:
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(Канада)
Майкл Д'АНДРЕА, Головний
інженер і виконавчий директор
інженерно-будівельних робіт,
м. Торонто (Канада)
Світлана СУШКО, Експерт з
адаптації законодавства напрямку
«Імплементація Директиви
2010/75/ЄС» Команди підтримки
реформ при Міністерстві екології та
природних ресурсів України
Клеменс ВЕСТЕРМАНН, Віцепрезидент Палати інженерів Землі
Саксонія-Анхальт (Німеччина)
Вольфганг ШМАЛЬ, директор
інституту Фасиліті Менеджменту в м.
Берлін (Німеччина)
Кшиштоф ГЕРЛІХ, проф.
Краковського університету (Польща)
Світлана БЕРЗІНА, Президент ВГО
природоохоронного спрямування
«Жива планета», національний
координатор проекту Програми ООН з
навколишнього середовища (UN
Environment) «Впровадження сталих
публічних закупівель в Україні» (EaP
GREEN), експерт UN Environment зі
сталого споживання
Володимир ВИСОЦЬКИЙ,
Заступник директора департаменту
екологічного реінжинірингу та
впровадження проектів
ресурсозбереження, АБ «Укргазбанк»
Ірина ГРОХОВЕЦЬКА, начальник
Управління гідрометеорології
Державної служби України з
надзвичайних ситуацій

Генеральний план міста Торонто з
водовідведення: покращення якості
поверхневих вод
Що очікувати промисловості від
реформи у сфері промислового
забруднення

Національні та міжнародні
партнерства для підвищення
енергоефективності
Досвід впровадження фасиліті
менеджменту у медичних установах
Німеччини та Польщі
Сталий розвиток бізнесу – шлях до
економічного зростання держави та
підвищення якості життя
Партнери:

Тарифікація вуглецю – єдина
справедлива стратегія сталого
розвитку

Оцінка якості повітря за 2018 рік за
даними спостережень
гідрометеорологічних організацій та
впровадження законодавства щодо
моніторингу атмосферного повітря

Робота дитячої освітньої еколокації
(1-й поверх виставкового комплексу, виставкова зала, локація №1)
Модератор: Тетяна КРУТЬ, методист науково-методичного
департаменту освіти і науки Запорізької міської ради

Медіа-партнери:

Організатори:

центру

Секція
Екологія
та
громадяни:
Персональна
екологічна
відповідальність: освіта, мислення та дії в стилі «еко»
(1-й поверх виставкового комплексу, центральна сцена)
Організатор: Громадська організація «Запоріжжя. Платформа Спільних
Дій»
11:00 Олена ХАНЧАНОВА, коуч в
PLOGGING:
11:30 European Coach Federation, інструктор займатися спортом та рятувати
фізичної підготовки, лідер руху Kyiv
планету
Plogging Club
11:30 Андрій БЕРЕЗОВСЬКИЙ,
Riverman, або чому треба брати
12:00 координатор спортивних проектів
участь у змаганнях для особистої
LIVE.LOVE
гармонії
Павло МОРОЗОВ, директор
LIVE.LOVE. EVENTS
13.00- Дар'я МАЛАХОВА, актриса,
Екологія та я. Екологія у спілкуванні,
15.00 суспільний діяч, творець та ідейний
відносинах, в сім'ї та в побуті
натхненник Kartata Potata і
загальноосвітньої школи Claris Verbis
15:00 Роман ПУЧКО, експерт в галузі Принципи кругової економіки та zero
17:00 інновацій та кругової економіки, waste – свідоме споживання в
співзасновник ГО «RETHINK», член сучасному світі (формат панелі)
асоціації «Професійний Уряд» та
Ради з розвитку інновацій при
Прем'єр Міністрові України
Ольга СУХОПАРА, співзасновник
ГО «RETHINK», експерт в галузі
розвитку міст, урбаністики та
кліматичних змін
Олександра ПАТЛИЧ, zero waste
практик, Член ГО «Зелена Генерація»
12:00
Офіційне відкриття виставки
11:00
17:00

Підписання меморандуму про спільні дії ТОВ «Вельтум-Запоріжжя» та
Запорізької гімназії № 31 про популяризацію проектів «Світ без відходів»
та «Zero Waste school» у м. Запоріжжя
Підписання Угоди про співпрацю між Проблемною науково-дослідною
лабораторією «Науки про Землю» Запорізького національного
університету та Інженерною палатою землі Саксонія-Анхальт (ФРН) в
сфері екології та енергоефективності
Нагородження Почесною грамотою виконавчого комітету Запорізької
Медіа-партнери:

Організатори:

Партнери:

міської ради за вагомий внесок у підвищення суспільного усвідомлення
проблеми ефективності споживання енергії, використання поновлюваних
джерел енергії та зв’язків між енергоспоживанням та зміною клімату
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(1-й поверх, виставкова зала, центральна сцена)
Кава-пауза
(2-й поверх виставкового комплексу, зона кава-брейк)
Спеціалізована секція Екологія та місто: екоурбанізм, Green City Action
Plan
(2-й поверх виставкового комплексу, великий конференц-зал)
Модератор: Світлана БЕРЗІНА, Президент ВГО природоохоронного
спрямування «Жива планета», національний координатор проекту Програми
ООН з навколишнього середовища (UN Environment) «Впровадження сталих
публічних закупівель в Україні» (EaP GREEN), експерт UN Environment зі
сталого споживання
Жанна ПАЦЬОРА, президент ГС
Про проекти в галузі створення
«Бізнес за партнерство», експерт
безпечного середовища
платформи «Безпека в громадах»
Асоціації об’єднаних територіальних
громад
Сергій ІЛЬЧЕНКО, керівник
Консолідація зусиль громади задля
Представництва ГС «ЗЕЛЕНИЙ
вирішення актуальних екологічних
ЦЕНТР МЕТІНВЕСТ» в м. Запоріжжя питань
Саодат УСМОНОВА, Заступник
Розвиток зеленої інфраструктури як
директора КП «Інститут розвитку
елемента міського середовища
міста Запоріжжя» Запорізької міської
ради
Андрій ШЕРСТНЬОВ, Генеральний
Екологія та місто: діяльність ТОВ
директор ТОВ «Вельтум Україна»
«Вельтум Україна» та Асоціації
«Український екологічний альянс»
Нонна ПАВЛЮК, к.т.н., провідний
Досвід Фінляндії у сегрегації
науковий співробітник Інституту
муніципальних відходів
промислової екології
Далєр САІДОВ, Директор
Національний проект «Чисте місто» –
департаменту інноваційного розвитку система комплексів із сортування
ТОВ «Системи модернізації складів»
твердих побутових відходів
Інна ЯРЕСЬКОВСЬКА, провідний Стандарти зеленого (сталого)
юрисконсульт ВГО «Жива планета», туризму в Україні
провідний фахівець з сертифікації
Органу з оцінки відповідності ВГО
«Центр екологічної сертифікації та
маркування» ВГО «Жива планета»

Медіа-партнери:

Організатори:

Партнери:

13:00
17:00
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13:15
13:30
13:30
14:00
14:00
14:30

14:30
15:00

Засідання секції Асоціації міст України з екологічної збалансованості
(2-й поверх виставкового комплексу, малий конференц-зал)
Організатор: Асоціація міст України за підтримки Проекту «ПРОМІС»
Реєстрація: 12:45 – 13:00
Сергій СОЛОМАХА, Миргородський Відкриття
міський голова, голова Секції
Вітальне слово
Володимир НИЖНИК, Координатор
проекту ПРОМІС АМУ
Олександр ІГНАТЕНКО, Головний
експерт проекту ПРОМІС з
міжвідомчої співпраці та економічного
розвитку
Геннадій МАРУШЕВСЬКИЙ,
Результати проведення тренінгів із
консультант проекту ПРОМІС з
СЕО в РВ АМУ
питань охорони довкілля
Даг ХІКМАН, консультант проекту
Світові тенденції з розвитку Зелених
«ПРОМІС» з питань охорони довкілля міст
(Канада)
Майкл Д'АНДРЕА, Головний
Стратегія адаптації клімату міста
інженер і виконавчий директор
Торонто, що спрямована на
інженерно-будівельних робіт,
зменшення негативного впливу
м. Торонто (Канада)
міських паводків
Перерва на каву

15:45
16:00

Володимир НИЖНИК, координатор
Проекту ПРОМІС АМУ
Ольга РЯБУХА, консультант АМУ з
питань охорони навколишнього
довкілля
Вячеслав ПОТАПЕНКО, директор
Інституту зеленої економіки
Людмила ПОЛТОРАЧЕНКО,
Заступник начальника Управління
благоустрою територій та
комунального обслуговування
Анатолій КОНОВАЛ, начальник
управління економіки міста Жмеринки

16:00
16:15
16:15

Олексій ФЕДЮН, начальник відділу
екобезпеки міста Кременчук
Віталій КАБАРОВСЬКИЙ, керівник

15:00
15:15

15:15
15:30
15:30
15:45

Медіа-партнери:

Напрями діяльності АМУ в сфері
охорони навколишнього середовища,
обговорення проекту плану реалізації
Стратегії АМУ з екологічної
збалансованості
Зелена економіка – приклади України
Державна політика в сфері
поводження з побутовими відходами
Демонстраційний проект з
роздільного збирання, який
реалізується в рамках Проекту
ПРОМІС
Екологічна політика міста Кременчук
Роздільне сортування сміття -

Організатори:

Партнери:

16:30
16:30
16:45

16:45
17:00

13:00
16:00

16:00
18:00

компанії «Синдикат»
Володимир ШИРЯЄВ, експерт
Програми малих грантів

сучасна екосистема міста
Досвід проектів Програми малих
грантів Глобального екологічного
фонду (ГЕФ ПМГ для України) в
степовому ландшафті
Сергій СОЛОМАХА, Миргородський Підведення підсумків
міський голова, голова Секції
Різне
Володимир НИЖНИК, Координатор
проекту ПРОМІС АМУ
Круглий стіл «Зелена» модернізація підприємств – питання бізнесу чи
держави?»
Проект «Відкрита ЕКОПЛАТФОРМА»
(1-й поверх виставкового комплексу, конференц-зал № 1)
Організатор: журнал «ECOBUSINESS. Екологія підприємства»,
Professional Association of Ecologists of Ukraine (PAEU)
Модератор: Людмила ЦИГАНОК, президент PAEU, шеф-редактор журналу
«ECOBUSINESS. Екологія Підприємства»
- Тамара БУРЕНКО, заступник
13:00 Відкриття заходу
директора Департаменту – начальник
Управління
моніторингу
та
Серед тем заходу:
Як
Україна
виконує
свої інформатизації
Департаменту
природоохоронні зобов'язання та де стратегічного
розвитку
ризики для бізнесу вже у 2019 році
Держенергоефективності.
- Актуальні екологічні проблеми - Павло БУЛАНОВИЧ, начальник
промислового міста
Державної екологічної інспекції у
- «Зелена» модернізація підприємств Запорізькій області
–
пріоритетне
завдання
як Олександр
СЕРГІЄНКО,
забруднювачів,
так
і
органів заступник директора Департаменту
державної влади та місцевого екології та природних ресурсів
самоврядування
Запорізької ОДА
- Сім років екологічної модернізації Інна
СЄРЯКОВА,
перший
«Запоріжсталі»
заступник начальника Державної
- Чому не працюють «зелені» фінанси екологічної інспекції у Запорізькій
та які можливі рішення
області
Інна
ХОЛІНА,
начальник
управління
навколишнього
16:00 Підбиття підсумків
середовища ПАТ «Запоріжсталь»
Владислав
АНТИПОВ,
генеральний директор ТОВ «ЦЕРН»
Тренінг «Сталі публічні закупівлі: переваги, методи, інструменти та
досвід впровадження в Україні та у світі»
(2-й поверх виставкового комплексу, великий конференц-зал)

Медіа-партнери:

Організатори:

Партнери:

Спікер: Світлана БЕРЗІНА, Президент ВГО природоохоронного
спрямування «Жива планета», національний координатор проекту Програми
ООН з навколишнього середовища (UN Environment) «Впровадження сталих
публічних закупівель в Україні» (EaP GREEN), експерт UN Environment зі
сталого споживання

Організатори:

День 2: 30 травня, четвер
10:00
18:00
10:00
16:00

10:00
14:00

10:00
10:15
10:15
10:30
10:30
10:50

10:50
11:05

11:05
11:20
11:20
11:35
11:35
11:50

Робота ІІІ Спеціалізованої екологічної виставки «Еко – 2019»
(1-й поверх виставкового комплексу, виставкова зала)
Робота дитячої освітньої еколокації
(1-й поверх виставкового комплексу, виставкова зала, локація №1)
Модератор: Тетяна КРУТЬ, методист науково-методичного центру
департаменту освіти і науки Запорізької міської ради
Секція
«Енергоефективність
та
відновлювальна
енергетика.
Енергетичний потенціал соціуму та технологій»
(2-й поверх виставкового комплексу, великий конференц-зал)
Модератор: Володимир ВОЛКОВ, професор кафедри підприємництва,
менеджменту організацій та логістики Запорізького національного
університету
Тамара БУРЕНКО, Заступник
Енергоефективність, економіка,
директора департаменту стратегічного екологія – шлях сталого розвитку
розвитку Держенергоефективності
Клеменс ВЕСТЕРМАНН, ВіцеСтале енергозабезпечення та
президент Палати інженерів Землі
енергоефективність як спільне
Саксонія-Анхальт (Німеччина)
завдання суспільства
Вольфганг ШМАЛЬ, директор
ІТ-проекти локального логістичного
інституту Фасиліті Менеджменту в м.
сервісу для екологічно чистих
Берлін (Німеччина)
продуктів
Кшиштоф ГЕРЛІХ, проф.
Краковського університету (Польща)
Олександр САФРОНКІН, директор
Проектування та будівництво
ТОВ «Зелена система»
будинків із нульовим
енергоспоживанням за технологією
Passive House
Сергій МЕЛЬНИК, директор ТОВ
Енергія і відходи. Енергетична
«Вільна енергія ІФ»
газогенераторна установка для
утилізації ТПВ
Олександр АНТОНЮК,
Сонячний інтегрований дах компанії
регіональний менеджер ТОВ
Дізенерджі та гібридні і мережеві
«СТЕЛЛА СОЛАР»
рішення компанії КАСО (СІМЕНС)
Володимир ВОЛКОВ, професор
Моделювання впливу системи
кафедри підприємництва,
міжбюджетних відносин на

Медіа-партнери:

Партнери:

11:50
12:05

12:05
12:20

12:20
12:35

12:35
12:50

12:50
13:00

13:00
13:10

13:10
13:20

менеджменту організацій та логістики
Запорізького національного
університету
Лідія ГОРОШКОВА, д.е.н., проф.
кафедри підприємництва,
менеджменту організацій та логістики
Запорізького національного
університету
Анна БАКУРОВА, д.е.н., проф.
кафедри системного аналізу та
обчислювальної математики,
Анастасія ДІДЕНКО, к.е.н.,
Національний університет «Запорізька
політехніка»
Євген ХЛОБИСТОВ, д-р екон. наук,
проф., Національний університет
«Києво-Могилянська академія»
Лідія ГОРОШКОВА, д.е.н., проф.
кафедри підприємництва,
менеджменту організацій та логістики
Запорізького національного
університету
Олег БАШТАННИК, м.н.с.,
Запорізький національний університет,
лабораторія «Науки про Землю»
Ігор КОЗІН, д-р фіз-мат. наук, проф.,
Запорізький національний університет
Анна ПЕРЕВЕРЗЄВА, к.е.н., доц.
кафедри міжнародної економіки,
природних ресурсів і економічної
теорії, Запорізький національний
університет
Ірина ГОРБОВА, аспірант кафедри
підприємництва, менеджменту
організацій та логістики Запорізького
національного університету
Роман КАРБІВНИЧИЙ, аспірант
кафедри підприємництва,
менеджменту організацій та логістики,
Запорізький національний університет
Віктор КУТИК, аспірант кафедри
підприємництва, менеджменту

Медіа-партнери:

потенціал розвитку об’єднаних
територіальних громад

Організатори:

Відновлювальний потенціал
екологічного податку в ОТГ
Запорізької області

Економіко-географічні чинники
соціоутворень в умовах сталого
розвитку

Про ефективне розміщення приладів
контролю за забрудненням довкілля
Партнери:

Формування «енергетичного
потенціалу» регіону на основі
взаємодії людських ресурсів громад
Критерії оцінки енергоефективних
проектів у житлово-комунальному
господарстві
Енергетичний потенціал
багатовекторного розвитку громад
Оцінка потенціалу децентралізації
місцевої влади

13:20
13:30

13:30
13:40
13:40
13:50
13:50
14:00
10:00
16:00
10:00
10:30

10:30
11:00
11:00
11:30

11:30
11:45
11:45
12:00

організацій та логістики, Запорізький
національний університет
Іван КАРБІВНИЧИЙ, аспірант
кафедри підприємництва,
менеджменту організацій та логістики,
Запорізький національний університет
Марія МОГУЛЬСЬКА, Запорізький
національний університет

Організатори:

Програмний метод відновлення
життєзабезпечення житловокомунального господарства

Технології управління
надрокористуванням в умовах
децентралізації
Оксана ПЕТРЕНКО, Запорізький
Технології управління фінансовим
національний університет
потенціалом об’єднаних
територіальних громад
Аліна ЛИТВИНЕНКО, Запорізький
Використання технологій
національний університет
бенчмаркінгу у енергоменеджменті
житлово-комунального господарства
Семінар-тренінг зі стратегічної екологічної оцінки
(2-й поверх виставкового комплексу, малий конференц-зал)
Організатор: Асоціація міст України за підтримки Проекту «ПРОМІС»
Ігор БІРЮКОВ, виконавчий директор Відкриття
Запорізького РВ.АМУ
Вітальне слово
Олександр ІГНАТЕНКО, Головний
експерт проекту «ПРОМІС» з
міжвідомчої співпраці та економічного
розвитку
Володимир НИЖНИК, Координатор
проекту ПРОМІС АМУ
Гліб ЗОЛОТАРЬОВ, Начальник
управління з питань екологічної
безпеки Запорізької міської ради
Даг ХІКМАН, консультант проекту
Міжнародний досвід стратегічної
«ПРОМІС» з питань охорони довкілля екологічної оцінки регіональних та
(Канада)
муніципальних планів
Майкл Д'АНДРЕА, Головний
Досвід міста Торонто щодо
інженер і виконавчий директор
управління водними ресурсами
інженерно-будівельних робіт,
м. Торонто (Канада)
Ольга РЯБУХА, консультант АМУ з Основні положення Закону України
питань охорони навколишнього
«Про стратегічну екологічну оцінку»,
довкілля
нормотворча діяльність в сфері СЕО
Олександр ІГНАТЕНКО, Головний
Методичні рекомендації для
експерт проекту «ПРОМІС» з
проведення стратегічної екологічної

Медіа-партнери:

Партнери:

12:00
12:30
12:00
12:20
12:20
12:40
12:40
13:00
13:00
14:00
14:00
14:30

14:30
15:00
15:00
15:30
15:30
15:50
15:50
16:00

10:00
15:10

міжвідомчої співпраці та економічного оцінки документів державного
розвитку
планування
Перерва на каву
Геннадій МАРУШЕВСЬКИЙ,
консультант проекту «ПРОМІС» з
питань охорони довкілля
Геннадій МАРУШЕВСЬКИЙ,
консультант проекту «ПРОМІС» з
питань охорони довкілля
Геннадій МАРУШЕВСЬКИЙ,
консультант проекту «ПРОМІС» з
питань охорони довкілля
Обід

СЕО: основні характеристики та
зв'язок з ОВД

Вячеслав ПОТАПЕНКО, директор
Інституту зеленої економіки,
проектний менеджер – реформа
системи екологічного контролю,
моніторингу та відповідальності Офісу
підтримки реформ Міністерства
екології та природних ресурсів
України
Геннадій МАРУШЕВСЬКИЙ,
консультант проекту «ПРОМІС» з
питань охорони довкілля
Перерва на каву

Звіт про СЕО: національні вимоги і
практичні міркування

Досвід проекту ПРОМІС у
проведенні СЕО стратегій розвитку
міст
Визначення обсягу СЕО

Участь уповноважених органів,
громадськості та зацікавлених сторін
в СЕО

Геннадій МАРУШЕВСЬКИЙ,
Врахування результатів СЕО в
консультант проекту ПРОМІС з
документах державного планування
питань охорони довкілля
Олександр ІГНАТЕНКО, Головний
Підведення підсумків і закриття
експерт проекту «ПРОМІС» з
семінару
міжвідомчої співпраці та
економічного розвитку
Секція «Управління водними ресурсами: якість води, очищення стічних
вод»
(1-й поверх виставкового комплексу, конференц-зал № 1)
Модератор: Олександр РОМАНЮК, експерт Української асоціації
підприємств
водопровідно-каналізаційного
господарства
«Укрводоканалекологія»

Медіа-партнери:

Організатори:

Партнери:

10:00
10:25

10:25
10:50

10:50
11:15

Олександр РОМАНЮК, експерт
Української асоціації підприємств
водопровідно-каналізаційного
господарства «Укрводоканалекологія»
Олександр АНДРІАНОВ, к.т.н., ВіцеПрезидент з питань інновацій та
інвестицій у сфері екології та
енергозбереження ICC UKRAINE,
Комерційний директор ТОВ «САВКОМПЛЕКТ»
Інна ХОЛІНА, начальник управління
охорони навколишнього середовища
ПАТ «Запоріжсталь»

11:15
11:40

Роман МІХЄЄВ, заступник директора
технічного КП «Кременчукводоканал»

11:40
12:05

Наталія ШАРШУНОВИЧ,
начальник ВТС ОКВП «ДніпроКіровоград»
Олег КОЛЕРОВ, Начальник відділу
безпеки середовища життєдіяльності
управління державного нагляду за
дотриманням санітарного
законодавства Головного управління
Держпродспоживслужби в Запорізькій
області
Перерва

12:05
12:30

12:30
12:40
12:40
13:05

Петро МЕЛЬНИЧУК, Директор ТОВ
НВЦ «Запоріжгідропроект»

13:05
13:30
13:30
13:55

Семен ЮРЧЕНКО, Головний
інженер, ТОВ «АКВАРТУС»
Юлія АРХИПОВА, представник ТОВ
«Екотехнології-21 вік»

13:55
14:20

Віталій ВІТЮК, менеджер проекту
«Забезпечення населених пунктів
чистою водою», ТОВ «Діфрано

Медіа-партнери:

Проблеми у забезпеченні населення
України якісною питною водою

Організатори:

«HYDROFLOW - енергоефективність
та екологічність» - сучасна
англійська технологія безреагентної
електронної водопідготовки в
промисловості та комунальнопобутовому секторі
Результат екомодернізації ПАТ
«Запоріжсталь»: раціональне
споживання водних ресурсів у
виробництві
Досвід впровадження
централізованого приймання стічних
вод від асенізаційної техніки у м.
Кременчуці
Досвід реконструкції каналізаційних
очисних споруд в м.
Кропивницькому
Проблемні питання водопостачання в
Запорізькій області
Партнери:

Шляхи
вирішення
проблеми
видалення донних відкладень з русел
малих річок та водойм, як важливий
етап ревіталізації водних екосистем
Всесвітній
досвід
ефективного
використання поверхневих вод
Коагулянт «Гіацинт» як засіб для
доочистки води у побуті та
екстремальних умовах
Забезпечення населених пунктів
чистою водою

14:20
14:45
14:45
15:10

15:10
15:35
11:00
18:00

11:00
12:00

12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
16:00

16:00
18:00

14:30
16:35

14:30
14:50

Юніон»
Олександр ЗЕМЛЯНКА, директор
ГО «Центр відновлюваної енергетики
та екології»
Елеонора БУТЕНКО, к.т.н., доц.,
завідувач кафедрою хімічної
технології і інженерії ДВНЗ
«Приазовський державний технічний
університет»
Дмитро КАЦИЛО, представник ТОВ
«Компанія «ДАНА А»

Використання водних ресурсів на
екофермах Франції. Аналіз
європейського досвіду
Моніторинг забруднення акваторії
Азовського моря в районі
Маріупольського торгового порту
Смарт вода Аквагема – гарантія
здорової крові

Секція Екологія та громадяни: новітні екологічні тренди як складова
сучасної світової культури
(1-й поверх виставкового комплексу, центральна сцена)
Організатор: Громадська організація «Запоріжжя. Платформа Спільних
Дій»
Володимир МАШИР, спортивний
Як використовуючи принцип «золотої
психолог і реабілітолог, провідний
пропорції» гармонізувати простір, в
спеціаліст психофізіології, майстер
якому ти живеш
спорту з академічного веслування
Олеся ВЕРШИГОРА, екодіячка та
Екологічна мода: чому це важливо
партнер «Sustainable Fashion Pad»
Кирил КРИВОЛАП, асоційований
Сучасний екотуризм: світові тенденції
партнер CIVITTA
Лілія ГОРЄЛАЯ, коуч, експерт у
Всім спати! Що ще ми не знаємо про
сфері інтегрованих маркетингових
сон?
комунікацій, віце-президент Inner
Wheel Kyiv
Анна ПРІШУТОВА, психотерапевт, Міні-тренінг з інсталяцією:
директор консалтингової компанії
«Повернення додому»
«Псітрон», співзасновник громадської
організації «Екосенс», автор
тренінгових програм
Секція «Атмосферне повітря: технології захисту та обладнання очистки»
(2-й поверх виставкового комплексу, великий конференц-зал)
Модератор: Олександр ТКАЛІЧ, головний інженер виробничого управління
ТОВ НВП «Дніпроенергосталь», заступник Голови екологічної ради
ЗОСПП(Р) «Потенціал»
Крістофер ФЕЛЛАБАУМ, Радник з
Можливості грантової програми.
грантів, експерт з організаційного
Практичні поради
розвитку, Програма USAID

Медіа-партнери:

Організатори:

Партнери:

14:50
15:05
15:05
15:20
15:20
15:35

15:35
15:50
15:50
16:05
16:05
16:20

16:00
18:00

«Конкурентоспроможна економіка
України» (КЕУ)
Тетяна ПАВЛЕНКО, менеджер з
грантів та субконтрактів, Програма
USAID «Конкурентоспроможна
економіка України» (КЕУ)
Вадим КОЗІН, заступник технічного
директора ТОВ НВП
«Дніпроенергосталь»
Леонора ЛІХОБІЦЬКА, Заступник
технічного директора АТ «Запорізький
завод феросплавів»
Володимир ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ,
начальник сектора інновацій і
технологічного контролю Концерну
«Міські теплові мережі»
Андрій ВАГІН, заступник
генерального директора з екології
ПрАТ «Укрграфіт»
Євген ТУЛУШЕВ, лікар з
комунальної гігієни ДУ «Запорізький
ОЛЦ МОЗ України»
Юлія ВОЛКОВА, асистент кафедри
загальної гігієни та екології
Запорізького державного медичного
університету

Організатори:

Екологічні аспекти металургійного
виробництва
Стан справ повітряохоронної
діяльності АТ «ЗФЗ»
Зменшення викидів у атмосферне
повітря за рахунок використання
вторинного тепла технологічних
процесів промислових підприємств
Впровадження системи
автоматичного моніторингу викидів
на ПрАТ «Укрграфіт»
Щодо мобільної лабораторії
моніторингу стану довкілля ДУ
«Запорізький ОЛЦ МОЗ України»
Обґрунтування доцільності
організації моніторингу за вмістом
дрібнодисперсних фракцій пилу в
атмосферному повітрі м. Запоріжжя

Воркшоп «Екологічна сертифікація продукції за стандартом ISO 14024»
(1-й поверх виставкового комплексу, конференц-зал № 1)
Спікер: Світлана ПЕРМИНОВА, Директор Центру екологічної сертифікації
та маркування (Орган сертифікації) ВГО «Жива планета»

День 3: 31 травня, п’ятниця
10:00
16:00
10:00
13:00

10:00
16:00

Робота ІІІ Спеціалізованої екологічної виставки «Еко – 2019»
(1-й поверх виставкового комплексу, виставкова зала)
Робота дитячої освітньої еколокації
(1-й поверх виставкового комплексу, виставкова зала, локація №1)
Модератор: Тетяна КРУТЬ, методист науково-методичного
центру департаменту освіти і науки Запорізької міської ради
Фінальний етап Всеукраїнського студентського професійного творчого
конкурсу проектів з екологічного та енергетичного менеджменту
Організатор: Міністерство освіти і науки України, Запорізький національний

Медіа-партнери:

Партнери:

10:00
12:05

10:00
10:20

10:20
10:40
10:40
10:55

10:55
11:15

11:15
11:35
11:35
11:50

університет
(2-й поверх виставкового комплексу, великий конференц-зал)
Координатор: Людмила БУХАРІНА, завідувач кафедри підприємництва,
менеджменту організацій та логістики Запорізького національного
університету
Секція «Новітні системи контролю та моніторингу стану навколишнього
середовища»
(1-й поверх виставкового комплексу, конференц-зал № 1)
Модератор: Євгеній ВАРЛАМОВ, завідуючий сектором засобів та методів
моніторингу довкілля Науково-дослідної установи «Український науководослідний інститут екологічних проблем» (УКРНДІЕП), к.т.н., старший
науковий співробітник
Євгеній ВАРЛАМОВ, завідуючий
Організація проведення моніторингу
сектором засобів та методів
до довкілля згідно вимог Директив
моніторингу довкілля НауковоЄС
дослідної установи «Український
науково-дослідний інститут
екологічних проблем» (УКРНДІЕП),
к.т.н., старший науковий співробітник
Андрій СІДЄКОВ, в.о. директора КП Досвід Дніпропетровської області в
«Центр екологічного моніторингу»
розбудові системи екологічного
Дніпропетровської обласної ради»
моніторингу
Костянтин ДЕНИСОВ, кандидат
Інструменти прискореної екологізації
економічних наук, викладач кафедри
виробничих потужностей української
міжнародної економіки, природних
промисловості відповідно до вимог і
ресурсів і економіки міжнародного
правил СОТ
туризму Запорізький національний
університет
Леонід ІЗЕРГІН, Директор Інституту Створення штучних прибережних
рибного господарства та екології моря морських рифових біоценозів
багатофункціонального призначення
в басейні Азовського моря
Валерій ЛИСЕНКО, д.біол.н., проф., Стратегія розвитку мисливського
директор Мелітопольського інституту господарства Запорізької області як
екології та соціальних технологій
важливого екологічного напрямку
Наталія СУРЯДНА, к.біол.н., доц.,
Про важливість створення
зав кафедри екології
регіонального червоного списку
Мелітопольського інституту екології і фауни Запорізької області
соціальних технологій Університету
«Україна»

Медіа-партнери:

Організатори:

Партнери:

11:50
12:05

Ірина ЗЛЕНКО, к.с/г.н., доц.,
Дніпровський державний аграрноекономічний університет

10:00
10:40

Секція Екологія та громадяни
(1-й поверх виставкового комплексу, центральна сцена)
Організатор: Громадська організація «Запоріжжя. Платформа Спільних
Дій»
Презентація аматорського фільму «Історія одного пакета»,
урочиста передача фільму керівнику міжнародному фестивалю ZIFF для
показу на великому екрані у програмі фестивалю
Публічна дискусія «Моніторинг повітря: як отримати дані про
забруднення і як себе захистити? Публічна дискусія. Міжнародний досвід»
(1-й поверх виставкового комплексу, центральна сцена)
Організатор: ГО «ДЗИҐА»
Блок «Здоров’я»

11:00
16:00

11:00
12:30
11:00
11:05
11:05
11:40

11:40
11:50
11:50
12:00

12:00
12:30
12:30
14:30
12:30
13:00

13:00
13:10
13:10

Формування мікробних угрупувань
на перших етапах біологічного
освоєння рекультивованих земель

Організатори:

Вступне слово
Ян ГОВОРКА, керівник лабораторії
якості повітря в Інституті
навколишнього середовища Карлова
університету в Празі (Чехія)
Євген ТУЛУШЕВ, лікар з
комунальної гігієни ДУ «Запорізький
ОЛЦ МОЗ України»
Андрій КАМЕНЩИК, к.м.н., доц.
кафедри госпітальної педіатрії,
Запорізький державний медичний
університет
Дискусія

Мережа моніторингу, удосконалений
метод моніторингу для виявлення
джерела забруднення. Недоліки
стандартних методів моніторингу
забруднення повітря, альтернативні
методи та їх переваги
Результати оцінки ризику для
здоров’я населенню м. Запоріжжя від
впливу атмосферного повітря
Забруднювачі атмосферного повітря
та частота вроджених вад серця у
дітей Запорізької області

Блок «Моніторинг»
Ян БЕНДЛ, науковий співробітник
лабораторії якості повітря в Інституті
навколишнього середовища Карлова
університету в Празі (Чехія)
Павло ТКАЧЕНКО, активіст,
ініціативна група «Save_Dnipro»
Олександр КАРПЕНКО, керівник

Медіа-партнери:

Альтернативні методи вимірювання
якості повітря. Приклади
Датчики. Ініціатива SaveEcoBot
Якість повітря у розумному місті: від

Партнери:

13:20
13:20
13:30
13:30
13:40

13:40
14:00

напрямку Smart Environment
ініціативи Kyiv Smart City
Олександр КУЗЬМУК, технічний
директор Distributed Data Systems Ltd.,
активіст
Олексій АНГУРЕЦЬ, Заступник
директора з питань екології КП
«Центр екологічного моніторингу»
ДОР»
Катержина КРЕЙЧОВА,
координаторка проекту в Україні
Чеської екологічної громадської
організації «Арніка» (Чехія)

14:00
14:30
14:30
16:00
14:30
15:00

Дискусія

15:00
15:10

Олена РЕШЕТЬКО, Голова ГО
«Экоцид.НЕТ»

Петр МАРЕШ, креативний директор
чеської компанії SCIENCE IN (Чехія)

Коаліція ГО «Досить труїти Кривий
Ріг»

15:20
15:30

Тамара ХАРЧІЛАВА,
координаторка з підтримки громад,
Центр екологічних ініціатив «Екодія»
Дискусія

13:00
13:20

Організатори:

Стратегія розвитку системи
екологічного моніторингу
Дніпропетровської області
Кампанія за чисте повітря в Східних
містах України. Презентація програми
міні-грантів від Міністерства
закордонних справ Чехії у співпраці із
ГО «Арніка» (Чехія)

Блок «Еко-лобізм»

15:10
15:20

15:30
16:00
13:00
15:00

окремих досліджень до цілісних
моніторингових систем
Презентація системи моніторингу
забруднення повітря air-pollution.ml

Комунікація в галузі забруднення
повітря. Правові норми та лобіювання
за чисте повітря
Досвід захисту у національних судах
конституційного права громадян на
безпечне довкілля та відшкодування
нанесеної шкоди здоров’ю
Практичні поради щодо впливу
громадськості на забруднювачів
довкілля та на прийняття екологічних
рішень
Рішення українських судів по
справах, пов’язаних із забрудненням
повітря

Секція «Поводження з відходами: принцип 3R (reduce, reuse, recycle зменшуй, використовуй повторно, переробляй)»
(2-й поверх виставкового комплексу, малий конференц-зал)
Модератор: Олександр ТКАЛІЧ, головний інженер виробничого управління
ТОВ НВП «Дніпроенергосталь», заступник Голови екологічної ради
ЗОСПП(Р) «Потенціал»
Леонора ЛІХОБІЦЬКА, Заступник
Моніторинг довкілля спільного
технічного директора АТ
об'єкту – промполігону «Балка

Медіа-партнери:

Партнери:

13:20
13:40
13:40
13:55

13:55
14:10
14:10
14:25
14:25
14:40
14:40
15:00

«Запорізький завод феросплавів»

Середня»

В’ячеслав ВОЛОШИН, д.т.н., проф.,
ректор Приазовського державного
технічного університету
Олена СКУЙБІДА, Доцент кафедри
охорони праці і навколишнього
середовища Запорізького
національного технічного
університету
Тетяна КУЛІШ, Директор ТОВ «АЕНЕРГО»

Знищення відходів у джерелі
виникнення – сучасний виклик у
технологічних процесах
Перспективи управління відходами
пакування (на прикладі алюмінієвої
тари) в Європі та Україні

Олена МЕЛЕШКО, ГО «Кольорові
відра», координатор проекту
Дмитро ЧУРКІН, голова ГО «ЕКО
Україна це – Я»
Микола РАЛИК,
керівник громадської ініціативи
«Запоріжжя без амброзії»

Організатори:

Сучасні екологічно безпечні методи
поводження з медичними та
ветеринарними відходами
Eco fashion
Презентация проекту – «Сортуй в
майбутнє» ГО «ЕКО Україна це - Я!»
Сучасні методи боротьби з амброзією

Партнери:

Медіа-партнери:

