
   

  

 

 

 

Проводиться в рамках Міжнародної будівельної виставки InterBuildExpo 2019 

 

Форум Асоціації міст України із сталого розвитку територіальних громад 
 

ПРОГРАМА 
 
21 березня 2019 року           м. Київ 

Броварський проспект, 15 (вхід 1А) 
станція метро «Лівобережна» 

09:30-10:00 Реєстрація учасників 

10:00-12:00 Участь у Міжнародній будівельній виставці InterBuildExpo 2019 

12:00-12:30 Перерва на каву 

12:30-12:50 Відкриття Форуму. Вітальні промови 

Остап СЕМЕРАК,  
Міністр екології та природних ресурсів України 
 
Дмитро АНДРІЄВСЬКИЙ,  
Перший заступник Голови Комітету Верховної Ради з 
питань будівництва, містобудування та житлово-
комунального господарства 
 
Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ,  
Заступник Міністра регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства 
України 
 
Валерій СУШКЕВИЧ,  
Уповноважений Президента України  з прав людей з 
інвалідністю Адміністрації Президента України 
 
Олександр СЛОБОЖАН,  
Виконавчий директор Асоціації міст України 

12:50-13:00 Підписання Меморандуму про співпрацю між Всеукраїнською Асоціацією органів місцевого 
самоврядування  «Асоціація міст України» та Міністерством екології та природних ресурсів України 

Остап СЕМЕРАК,  
Міністр екології та природних ресурсів України 
 
Олександр СЛОБОЖАН,  
Виконавчий директор Асоціації міст України 

2 одночасні засідання (13:00 – 17:30) 

Панель № 1. Галузевий форум «Сталий економічний розвиток та містобудування: ключі до 
самодостатності громад» (конференц-зал 1) 

Модератор:  Олександр Слобожан, Виконавчий директор Асоціації міст України 

13:00-13:15 ДБН В 2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд». Що зміниться з 1 квітня 2019 року в 
проектуванні, будівництві та прийнятті в експлуатацію об’єктів будівництва 

Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ,  
заступник Міністра регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства 
України 

13:15-13:20 Питання. Обговорення 

13:20-13:35 Забезпечення доступності будівель і споруд для маломобільних груп населення під час їх 
експлуатації 

Юрій ВАСИЛЬЧЕНКО,  



заступник начальника Управління – начальник 
відділу з питань обстеження та паспортизації 
Управління ліцензування, обстеження та 
паспортизації ДАБІ України 

13:35- 13:50 Експертиза проектної документації об’єктів згідно ДБН В 2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і 
споруд» 

Віктор ЛЕЩИНСЬКИЙ,  
віце-президент Академії Будівництва України,  ТОВ 
«Проексп» 

13:50-14:10 Від доступності до універсального дизайну. Практичне застосування ДБН В 2.2-40:2018 
«Інклюзивність будівель і споруд»  

Євген СВЄТ,  
експерт з питань доступності Національної Асамблеї 
людей з інвалідністю України 

14:10-14:35 Практичні аспекти застосування ДБН  при проектуванні об’єктів та інфраструктури 

Тетяна ЛИТВИНЕНКО, 
к.т.н., доцент, член-кореспондент Академії 
будівництва України, Полтавський національний 
технічний університет ім. Ю. Кондратюка 

Тетяна ЖИДКОВА,  
доц. каф. міського будівництва, Харківський 
національний університет міського господарства ім. 
О. Бекетова 

Вікторія ІВАСЕНКО,  
доц. каф. міського будівництва, Харківський 
національний університет міського господарства ім. 
О. Бекетова 

14:35-15:00 Питання. Обговорення 

15:00-15:30 Перерва на каву 

15:30-16:10 Вдосконалення законодавства в сфері публічних закупівель 

Анна БЕСПАЛОВА, 
начальник відділу нормативного забезпечення 
публічних закупівель департаменту регулювання 
публічних закупівель Мінекономрозвитку 

Розвиток професіоналізації сфери публічних закупівель 

Світлана СЛІНЧАК, 
заступник начальника відділу професіоналізації 
сфери публічних закупівель департаменту 
регулювання публічних закупівель 
Мінекономрозвитку 

16:10-16.40 Державна допомога суб’єктам господарювання: огляд законодавчих ініціатив Антимонопольного 
комітету України 

Оксана ДЯГІЛЄВА, 
директор Департаменту моніторингу і контролю 
державної допомоги, Антимонопольний комітет 
України 
 
Віталій ЧЕРНЕНКО, 
заступник начальника першого відділу Департаменту 
моніторингу і контролю державної допомоги, 
Антимонопольний комітет України 
 
Яна ТКАЧЕНКО, 
начальник третього відділу Департаменту 
моніторингу і контролю державної допомоги, 
Антимонопольний комітет України 

16:40-17:00 Геоінформаційне забезпечення просторового планування та ведення містобудівного кадастру для 
населених пунктів України 

Олександр МАЛЮК, 
Директор департаменту топографо-геодезичної і 
картографічної діяльності Держгеокадастру 

17:00-17:10 Стан виконання Стратегії Асоціації міст України з питань місцевого економічного розвитку 



Діна СЕРЕБРЯНСЬКА,  
експерт з місцевого економічного розвитку Асоціації 
міст України 

17:10-17:20 Питання. Обговорення 

Панель №2. Засідання Комітету з питань екологічної збалансованості Асоціації міст (конференц-зал 3) 

Модератор: Валерій Баранов, заступник виконавчого директора Асоціації міст України, керівник проекту 
ПРОМІС 

13:00-13.40 Проект оновленої Стратегії  Асоціації міст України з питань екологічної збалансованості та проект 
плану його реалізації 

Віталій КОЗИЧ,  
консультант Асоціації міст України з питань охорони 
навколишнього середовища 

13:40-14:00 Екологічні питання в навчальних продуктах Проекту ПРОМІС 

Олександр ІГНАТЕНКО,  
головний експерт з міжвідомчої співпраці, Проект 
ПРОМІС 

14:00-14:30 Презентація проекту "Методичних рекомендацій з проведення стратегічної екологічної оцінки 
стратегій, програм і планів розвитку міст і територіальних громад", Презентація проекту змісту 
посібника "Зростання зелених міст" 

Геннадій МАРУШЕВСЬКИЙ, 
консультант проекту ПРОМІС 

14:30-15:00 Напрями співпраці Проекту малих грантів Глобального екологічного фонду з органами місцевого 
самоврядування 

Світлана НІГОРОДОВА,  
керівник Проекту малих грантів Глобального 
екологічного фонду 

15:00-15:30 Перерва на каву 

15:30-16:00 ІТ інновації на захисті довкілля: як впровадити на рівні муніципалітетів 

Володимир МОРОЗ,  
Голова ГО «Українське громадське об'єднання 
міжвідомчих комунікацій у сфері охорони 
навколишнього природного середовища  е-Екологія» 

16:00-16:30 Презентація паспорту сфери, нормотворча діяльність АМУ 

Віталій КОЗИЧ,  
консультант АМУ з питань охорони навколишнього 
середовища 

16:30-17:00 Проект показників екологічної збалансованості територіальних громад 

Юлія ТКАЧЕНКО,  
консультант Асоціації міст України з супроводження 
АСМС 

17:00-17:15 Закриття заходу. Неформальне спілкування  

17:15-17:30 Підбиття підсумків 
Валерій БАРАНОВ,  
заступник виконавчого директора Асоціації міст 
України, керівник проекту ПРОМІС 

17:30-18:30    Спільна вечеря  

 


