
ПРОГРАМА 

Міжнародного форуму для сталого розвитку міст GREEN CITY 

26 – 27 травня 2015 року 

м. Маріуполь, Приазовський державний технічний університет 
 

Вівторок, 26 травня 2015 року 

 

08.00 – 18.00 реєстрація учасників 

10.00 – 12.00 урочисте відкриття форуму, пленарна сесія 

12.00 – 12.30 перерва на каву, фото-сесія та спілкування з пресою 

12.30 – 14.00 доповіді та обговорення (сесії 1, 2, 3) 

14.00 – 15.00 обідня перерва 

15.00 – 16.30 доповіді та обговорення (сесії 1, 3, 4) 

16.30 – 16.45 перерва на каву 

16.45 – 18.00 доповіді та обговорення (сесії 1, 3, 4) 

 

→ Сесія 1. Основні принципи сталого планування та розвитку міст 

→ Зал засідань вченої ради 

→ Модератор: Толпежніков Роман Олексійович, директор Інституту економіки та 

менеджменту ДВНЗ “Приазовський державний технічний університет”, професор, доктор 

економічних наук 
 

12.30 Сталий розвиток для міст України. Діяльність ПРООН 

Сергій Волков, керівник сектору енергетики, екології та сталого розвитку Програми Розвитку 

ООН в Україні 
 

12.45 Забезпечення сталого розвитку міст: управлінські підходи і технології 

Балуєва Ольга Володимирівна, д-р екон. наук, доцент, проректор з наукової роботи Донецького 

державного університету управління (м. Маріуполь) 
 

13.00 Сучасні тенденції розвитку міст: «озеленення» процесів та методів управління 

Денисенко Наталія Іванівна, голова правління Громадської організації «Летавиця», незалежний 

консультант 
 

13.20 Проблеми міст старопромислових регіонів 

Беззубко Борис Ігорович, викладач кафедри менеджменту виробничої та невиробничої сфери 

Донецького державного університету управління (м. Маріуполь) 
 

13.30 Досвід стійкого розвитку міст за кордоном 

Беззубко Лариса Володимирівна, д-р наук з державного управління, професор Донецького 

державного університету управління (м. Маріуполь), Донбаської національної академії 

будівництва і архітектури 
 

13.40 Міста України – потужна сила креативної економіки 

Опря Сергій Олександрович, співзасновник, координатор Громадянської платформи розвитку 
 

15.00 Досвід планування сталого енергетичного розвитку міст України (2005-2015 рр.) 

Степаненко Василь Анатолійович, директор ЕСКО «Екологічні Системи», віце-президент 

Національної асоціації України по теплових насосах, член Асоціації інженерів-енергетиків 

США 
 

15.30 Політика міста щодо впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів 

Сін Олександр Ченсанович, Запорізький міський голова 
 

15.50 Реалізація ініціативи Угода мерів у місті Маріуполі – проблеми та перспективи 



Мнацаканян Ваагн Григорович, начальник управління екології та енергоменеджменту 

Маріупольської міської ради, координатор реалізації Європейської ініціативи Угода мерів у 

місті Маріуполі 
 

16.05 Інформаційна інфраструктура міст в системі Е-урядування  

Ночвай Володимир Іванович, к.т.н., науковий співробітник Інституту проблем моделювання в 

енернетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, координатор екологічних проектів Громадянської 

платформи «Нова Країна» 
 

16.20 Електронний Маріуполь 

Калінін Олександр Володимирович, к.е.н., доцент кафедри «Маркетинг та бізнес-

адміністрування» ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 
 

16.45 Використання інформаційних технологій для задоволення потреб територіальних 

громад 

Верескун Михайло, декан факультету інформаційних технологій ДВНЗ «Приазовський 

державний технічний університет», д-р екон. наук, проф., академік Академії економічних наук 

України, академік Міжнародної кадрової Академії 
 

17.00 Єдиний диспетчерський центр у системі управління транспортним комплексом міст 

Пірч Ігор Іванович, к.т.н., академік ПТ АН України, декан факультету «Транспортні 

технології», завідувач кафедрою «Автомобільний транспорт» ДВНЗ «Приазовський державний 

технічний університет» 
 

17.10 Проблеми та напрями диверсифікації промисловості м. Маріуполя 

Капранова Лариса Григорівна, в.о. зав. кафедри економічної теорії та інтелектуальної власності 

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», к.е.н, доцент  
 

17.20 Компетентністно-орієнтована освіта в дії: уроки для стійкого розвитку. Моя 

щаслива планета 

Люта Тетяна Миколаївна, вчитель початкових класів Комунального закладу «Маріупольська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №15 Маріупольської міської ради Донецької області» 
 

17.30 Обговорення, обмін досвідом та думками 

 

 

→ Сесія 2. Екологічна безпека 

→ Аудиторія 326 

→ Модератор: Бурко Вадим Анатолійович, декан заочного факультету ДВНЗ “Приазовський 

державний технічний університет”, доцент, кандидат технічних наук 
 

12.30 Промисловий потенціал України 

Колєсніков Дмитро Валерійович, народний депутат України 
 

12.40 Проблема забруднення міських територій важкими металами та можливі шляхи 

вирішення 

Бувалець Дар’я Юріївна, аспірант кафедри хімічної технології та інженерії  

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 
 

12.50 Ліквідація накопичувачів особливо небезпечних хімічних речовин 

Бутенко Елеонора Олегівна, к.т.н., доцент, старший науковий співробітник кафедри хімічної 

технології та інженерії ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 
 

13.05 Технологія утилізації відходів гумотехнічних виробів та пластмас 

Єлістратова Неллі Юріївна, старший викладач кафедри «Охорона праці та навколишнє 

середовище» ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 
 

13.15 Управління транзитним потенціалом міських транспортних мереж в розрізі 

вирішення проблеми їх екологічної безпеки 

Лямзін Андрій Олександрович, к.т.н., PhD, доцент кафедри «Технології міжнародних 

перевезень і логістика» ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 
 

13.25 Застосування плазмових технологій для підвищення екологічної безпеки 

інтенсифікації видобутку вуглеводнів 



Коляда Юрій Євгенович, д-р фіз.-мат. наук, проф., зав. каф. математичних методів та 

системного аналізу Маріупольського державного університету 
 

13.35 Біогаз Азовського моря – перспективи енергетичної та екологічної безпеки 

Волошин В`ячеслав Степанович, ректор ДВ НЗ «Приазовський державний технічний 

університет», д-р техн. наук, зав. каф. охорони праці та навколишнього середовища, 

заслужений діяч науки і техніки України, академік Міжнародної академії наук екології та 

безпеки життєдіяльності людини, почесний академік Міжнародної кадрової академії, академік 

Академії економічних наук України  
 

Мнацаканян Ваагн Григорович, начальник управління екології та енергоменеджменту Маріупольської 

міської ради 
 

13.45 Обговорення, обмін досвідом та думками 
 

 

→ Сесія 3. Енергоефективність та енергозбереження для муніципалітетів 

→ Блок-А1 

→ Модератор: Куруленко Святослав Сергійович, радник президента ТПП України, голова 

Комітету підприємців з питань природокористування та охорони довкілля 
 

12.30 Реалізація кліматичної політики як важливої складової сталого розвитку міст 

Куруленко Святослав Сергійович, радник президента ТПП України, голова Комітету 

підприємців з питань природокористування та охорони довкілля 
 

12.45 Ефективне виробництво і споживання енергії в містах України 

Задорожний Анатолій Якимович, засновник ТОВ «ПРОМ ЕНЕРГО СЕРВІС», лауреат Премії 

Ради Міністрів СРСР в галузі енергетики 
 

13.00 Механізм реалізації програм енергоефективності в реальному секторі економіки 

Логутова Тамара Григорівна, д-р екон. наук, проф., завідувач кафедри інноватики та управління 

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 
 

13.15 Енергоефективність в житловому секторі 

Кушнір Сергій Іванович, директор Департаменту систем життєзабезпечення та житлової 

політики Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України 
 

13.30 Підвищення енергетичної ефективності об’єктів соціально-культурного та 

побутового призначення 

Говоров Владлен Пилипович, науковий співробітник науково-дослідного сектору Харківського 

національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова 
 

13.45 Перехід на альтернативний вид палива об’єктів соціальної сфери, для забезпечення 

ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів. Використання ПЕЛЕТ 

Філоненко Олександр Анатолійович, начальник відділу житлово-коммунального господарства 

Костянтинівської райдержадміністрації 
 

15.00 REHAU. Європейський досвід в енергозбереженні та термомодернізації 

Біленко Олексій Анатолійович, заступник директора ТОВ «Рехау» 
 

15.20 Енергозбереження як фактор підвищення конкурентоспроможності виробництва 

Сидор Василь Богданович, к.т.н., Міський голова міста Славута Хмельницької області 
 

15.40 Досвід реалізації проектів з підвищення ресурсоефективності підприємств 

Сакалош Тарас Васильович, к.т.н., доцент, виконавчий директор Центру ресурсоефективного та 

чистого виробництва 
 

16.00 Розробка системи моніторингу електропостачання та реєстрації аварійних режимів 

на електропідстанціях міста 

Поднебенна Світлана Костянтинівна, к.т.н., доцент кафедри електрифікації промислових 

підприємств ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 
 

16.15 Енергоефективна технологія очищення питної води в системах водопостачання міст 



Король Ольга Вікторівна, науковий співробітник науково-дослідного сектору Харківського 

національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова 
 

16.45 Сучасні можливості використання стічних вод та їх осадів як альтернативного 

джерела енергії. Утилізація відпрацьованої води і осаду при вирощуванні енергетичних 

культур на малородючих землях 

Шаповал Олександр Євгенович, головний інжернер ТОВ «Юнілос-Україна» 
 

17.00 Екологічна біотехнологія виробництва метану із синьо-зелених водоростей 

Никифоров Володимир Валентинович, перший проректор Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського, д-р біол.наук, проф., зав.каф. «Екологічна 

біотехнологія та біоенергетика» 
 

17.15 Зелене мислення – зеленіше майбутнє. Ключі до успіху: енергоефективна поведінка 

Єременко Наталія Олександрівна, співзасновник та координатор програм ГО «Летавиця» 
 

17.30 Обговорення, обмін досвідом та думками 
 

 

→ Сесія 4. Фінансові інструменти для підтримки сталого розвитку міст 

→ Аудиторія 326 

→ Модератор: Берзіна Світлана Валеріївна, національний експерт регіональної програми ЄС 

«Екологізація економіки країн Східного партнерства Європейського Союзу» (EaP GREEN) з 

впровадження сталих державних закупівель, заступник голови національного технічного 

комітету стандартизації ТК 82 «Охорона навколишнього середовища», президент ВГО «Жива 

планета» 
 

15.00 Проблеми та перспективи застосування фінансових інструментів для фінансування 

місцевого розвитку 

Хвостенко Владислав Сергійович, к.е.н., директор Компанії «Аtilog», патентний повірений 

України 
 

15.30 Сталі державні закупівлі як інструмент сталого розвитку. Національна політика та 

план дій з впровадження 

Берзіна Світлана Валеріївна, національний експерт регіональної програми ЄС «Екологізація 

економіки країн Східного партнерства Європейського Союзу» (EaP GREEN) з впровадження 

сталих державних закупівель, заступник голови національного технічного комітету 

стандартизації ТК 82 «Охорона навколишнього середовища», президент ВГО «Жива планета» 
 

16.00 Фінансова децентралізація та муніципальна консолідація – новітні тенденції у 

забезпеченні сталого розвитку місцевих громад 

Бородіна Оксана Анатоліївна, кандидат наук з державного управління, заступник декана 

економiчного факультету, старший викладач кафедри «Менеджмент транспорту і логістики» 

ДВНЗ «Приазовський державний технiчний унiверситет»  
 

16.15 Бренд Маріуполя – як механізм інвестиційної привабливості та розвитку міста 

Куровська Альона Анатоліївна, голова Студентського наукового товариства ДВНЗ 

«Приазовський державний технічний університет» 
 

16.45 Green Logistics Solutions - «зелені» інвестиції в логістиці для комфортного 

середовища проживання при плануванні сталого розвитку міст 

Колосок Валерія Михайлівна, д-р екон. наук, доцент, завідувач кафедри «Менеджмент 

транспорту і логістики» ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», академік 

Академії економічних наук України, академік Міжнародної кадрової академії 
 

 

 

17.00 Організація центру послуг обліку та управління фінансами підприємств малого та 

середнього бізнесу, якi реалізують енергозберігаючі та природоохоронні заходи міста 

Маріуполя 

Омельченко Людмила Сергіївна, завідувач кафедри «Фінанси і банківська справа» ДВНЗ 

«Приазовський державний технічний університет» 
 



17.15 Реалізація програм СП 

Ленко Микола Миколайович, Новгородський селищний голова 
 

17.30 Обговорення, обмін досвідом та думками 
 

 

Середа, 27 травня 2015 року 

 

08.00 – 09.00 реєстрація учасників 

09.00 – 10.30 доповіді та обговорення (сесія 5, круглі столи) 

10.30 – 11.00 перерва на каву 

11.00 – 12.30 доповіді та обговорення (сесія 5, круглі столи) 

12.30 – 13.30 обідня перерва 

13.30 – 15.30 відвідування кращих міських об’єктів з благоустрою 

15.45 – 16.15 Підсумкова пленарна сесія  

Нагородження переможців Конкурсу народних ідей «Чудовий двір – чудове 

місто» 

 

→ Сесія 5. Екологія міста, озеленення та благоустрій 

→ Зал засідань вченої ради 

→ Модератор: Монін Володимир Львович, доцент кафедри охорони праці та навколишнього 

середовища ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет", кандидат біологічних 

наук 
 

09.00 Еколого-економічні перспективи спеціальних зон на прикладі міста Маріуполя 

Волошин В’ячеслав Степанович, ректор ДВ НЗ «Приазовський державний технічний 

університет», д-р техн. наук, зав. каф. охорони праці та навколишнього середовища, 

заслужений діяч науки і техніки України, академік Міжнародної академії наук екології та 

безпеки життєдіяльності людини, почесний академік Міжнародної кадрової академії, академік 

Академії економічних наук України  
 

Єлістратова Неллі Юріївна, старший викладач кафедри «Охорона праці та навколишнє 

середовище» ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 
 

09.15 Екотоксикологічна оцінка рекреаційних зон міста Маріуполя 

Бехтер Анастасія Андріївна, студентка Харківського національного університету                          

ім.В.Н. Каразіна 
 

09.25 Мінеральні води Північного Приазов`я: питний і медичний аспект. Перспективи 

Волошин В’ячеслав Степанович, ректор ДВ НЗ «Приазовський державний технічний 

університет», д-р техн. наук, зав. каф. охорони праці та навколишнього середовища, 

заслужений діяч науки і техніки України, академік Міжнародної академії наук екології та 

безпеки життєдіяльності людини, почесний академік Міжнародної кадрової академії, академік 

Академії економічних наук України 
 

Бурко Вадим Анатолійович, к.т.н., доцент кафедри «Охорона праці і навколишнього 

середовища» ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 
 

09.40 Аналіз екологічного стану водних об’єктів міста Маріуполя 

Бессонова Галина Павлівна, доцент, заступник завідувача кафедри «Облік і аудит» ДВНЗ 

«Приазовський державний технічний університет» 
 

09.50 Еколого-токсикологічна оцінка якості води ріки Кальміус 

Носік Світлана Віталіївна, старший викладач кафедри раціонального природокористування та 

охорони навколишнього середовища Маріупольського державного університету 
 

10.00 Презентація заключного звіту по проекту «Чисте повітря в Маріуполі» 



Білоус Владислав Вікторович, начальник управління з охорони навколишнього середовища 

дирекції з промислової безпеки та екології ТОВ «Метінвест Холдинг» 
 

10.15 Міське озелення. Принципи і стратегії. Проблеми, вирішення та перспективи 

Павлюченко Олена Аркадіївна, директор ТОВ «Азалія Нова», випускниця курсу «Основні 

принципи садового дизайну – планування, використання ландшафтних матеріалів і насаджень» 

під керівництвом Розмарі Александер (Rosemary Alexander), патентний повірений України 
 

11.00 Основні тенденції розвитку зелених зон у світі, Україні та Хмельницькій області 

Казімірова Людмила Павлівна, к.б.н., доцент кафедри екології Хмельницького національного 

університету, заступник голови ГО «Подільське екологічне товариство» 
 

11.15 Благоустрій міста Маріуполя - проблеми та перспективи 

Дмитрієв Олександр Володимирович, директор департаменту розвитку житлово-комунальної 

інфраструктури Маріупольської міської ради 
 

11.25 Газонні решітки ТТЕ®: екопарковки та благоустрій територій 

Слабоус Сергій Вікторович, магістр екон. наук, генеральний директор ТОВ «Вірні рішення», 

співвласник ТМ Екопарковка, член правління ГС «Українська Асоціація Учасників Ринку 

Електромобілів» 
 

11.35 Інноваційне місто Polyteco Science City – міф чи реальність 

Грін Сергій Вікторович, менеджер проекту «Polyteco Science City» 
 

11.45 Роль-внесок громадськості в озеленення та благоустрій міста 

Тихонова Лілія Валентинівна, голова Маріупольскої первинної профспілкової організації 

«Приазов'є», член міського комітету «Зелений центр Метінвест» 
 

11.55 «Разом ми зробимо більше!» Система комунікацій ГС «Зелений центр МЕТІНВЕСТ» 

із громадою міста 
Магера Сергій Васильович, начальник управління муніципального розвитку департаменту із 

зв’язків з громадськістю та муніципального розвитку в м. Маріуполь дирекції по зв’язках з 

громадськістю та регіонального розвитку ТОВ «Метівест Холдінг» 
 

12.05 Зелені дружини» - робота зі школярами без участі школи 

Мурашко Дмитро, начальник управління по зв’язкам з громадськістю та муніципальному 

розвитку Металургійного дивізіону Групи Метінвест 
 

12.15 Зимовий віртуальний екоквест: екологічне виховання школярів в соціальних 

мережах 

Хохлова Ірина Євгеніївна, спеціаліст з організації заходів ТОВ «Метінвест Холдинг», ГС 

«Зелений центр Метінвест» 
 

12.25 Обговорення, обмін досвідом та думками 
 

 

 

→ Круглий стіл «Державна політика у сфері поводження з побутовими відходами» 

→ Аудиторія 326 

→ Модератор: Полтораченко Людмила Іванівна, заступник начальника Управління 

благоустрою територій та комунального обслуговування-начальник відділу поводження з 

побутовими відходами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України 
 

Впровадження роздільного збору побутових відходів та вироблення енергії з полігонного 

біогазу 

Барановський Ярослав Володимирович, Інженер технічного нагляду КП «ЕкоВін» місто 

Вінниця 
 

Негативний вплив полігону твердих побутових відходів на екологію міста  

Михайленко Валерія Валеріївна, молодший науковий співробітник кафедри хімічної технології 

та інженерії ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 
 



Шляхи реалізації європейського принципу «розширеної відповідальності виробника» в 

Україні  

Лученко Федір Васильович, радник Харківського міського голови 
 

Впровадження роздільного збору побутових відходів серед населення, шляхом реалізації 

навчальних програм серед молоді з залученням місцевих громад та бізнесу 

Мархель Юлія Анатоліївна, президент громадської організації «Let’s do it, Ukraine», 

координатор Всеукраїнської екологічної акції «Зробимо Україну чистою!-2015» 
 

Виховання дітей шкільного віку по формуванню навиків щодо цивілізованого 

поводження з побутовими відходами 

Солобай Юрій Володимирович, науковий співробітник Інституту проблем виховання НАПН 

України 
 

 

→ Круглий стіл «Модернізація систем освітлення міст України – моделі, проблеми, 

тенденції та рішення» 

→ Зал засідань ректорату 

→ Модератор: Божко Ольга Анатоліївна, начальник відділу комунального обслуговування 

Управління благоустрою територій та комунального обслуговування Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 

 

Підвищення енергоефективності зовнішнього освітлення 

Бурлака Володимир Володимирович, к.т.н., доцент, докторант кафедри металургії та технології 

зварювального виробництва ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 
 

Автоматизований комплекс управління міським зовнішнім освітленням 

Дяченко Михайло Дмитрович, к.т.н., доцент кафедри «Електрифікація промислових 

підприємств» ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»  
 

Зовнішнє освітлення: проблеми та рішення. 

Сорокін Віктор Михайлович, д.т.н., професор, член-кореспондент НАН України, заступник 

директора Інституту фізики напівпровідників ім.. В.Є. Лашкарьова 
 

Стан та проблеми енергомодернізації освітлення міст 

Говоров Пилип Парамонович, д.т.н., професор кафедри світлотехніки та джерел світла 

Харківського національного університету міського  господарства ім. А.Н. Бекетова 
 

Перспективи залучення інвестицій в проекти розвитку інфраструктури комунального 

господарства 

Попель Валерій Анатолійович, Голова Правління Інвестиційної компанії «Ефективні 

енергетичні технології» 


