
 
 
 
 

 

Запрошуємо на конференцію-виставку 
 

"СУЧАСНЕ БУДІВНИЦТВО: ЕКОЛОГІЯ, ІННОВАЦІЙНІСТЬ, ЕФЕКТИВНІСТЬ.  
СПІВПРАЦЯ ЗАРАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ", 

 

яка відбудеться  
у м. Дніпрі 27 березня 2018 року з 9.00 до 18.00 

в Білому залі готельно-ресторанного комплексу «Хутір» (Набережна Перемоги, 29) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ  

 

за підсумками проекту «Зелена Палата. Ініціатива сталого розвитку», 2014 – 2018 роки, 
що виконується в рамках Програми сприяння зеленій модернізації української економіки GIZ 

 

 

9.00 – 9.30 Реєстрація учасників. Показ фільму „Зелена Економіка”. Виклики цивілізації. Стратегії 
виживання. 

9.30 – 10.00 Спілкування із провайдерами зелених послуг-експонентами, засобами масової 
інформації  

10.00 –10.20 
 

Відкриття.  
Гліб Пригунов, голова Дніпропетровської обласної ради 
(Олег Кужман, 1-й заступник голови Дніпропетровської обласної державної 
адміністрації ) 
 

Вітальні слова.  Регламент виступу – до 5 хвилин. 
- Вольфганг Мьоссінгер, Генеральний консул Федеративної Республіки Німеччина 
- Дагмар Ецер, директор Програми сприяння зеленій модернізації української 

економіки (GIZ) 
- Віталій Жмуренко, президент Дніпропетровської торгово-промислової палати 

10.20 – 10.50 Підведення підсумків щорічного конкурсу інноваційної продукції, кращих технічних та 
сервісних рішень „Зелений імпульс. GREEN CHAMBER AWARD 2017”. Церемонія 
нагородження переможців та учасників. 
 

Модератор: Сергій Кучерявенко, віце-президент Дніпропетровської торгово-
промислової палати, керівник проекту „Зелена Палата. Ініціатива сталого розвитку”  

10.50 – 11.10 Інноваційні бізнес-моделі та трансформація мислення споживача як основа сталого 
розвитку. 
 



Роман Зінченко, співзасновник та голова правління Greencubator, адміністратор 
грантової програми ЄБРР «Кліматичні інноваційні ваучери» 

11.10 – 11.35 Стан та перспективи гармонізації законодавства України відповідно до вимог Угоди 
про асоціацію між Україною та ЄС». 
 

Святослав Куруленко, голова Комітету підприємців з питань природокористування та 
охорони довкілля при ТПП України 
 

11.35 – 11.50 Державна політика в сфері підвищення показників енергоефективності 
підприємствами всіх форм власності та приватними домогосподарствами. 
 

Представник Держенергоефективності 

11.50-12.30 Програми фінансування енергоефективних та кліматичних проектів від фінансових 
установ  (УКРГАЗБАНК, РАЙФАЙЗЕНБАНК, EBRD, NEFCO) 

12.30 – 12.40 

 
12.40 – 12.50 

Регіональні стратегії. Взаємодія бізнесу, влади та громадянського суспільства в 
питаннях, які стосуються впливу на довкілля. 
 

Олексій Ангурець, депутат Дніпропетровської обласної ради, екс-голова Громадської 
екологічної ради при Дніпропетровській ОДА 
Олена Тертишна, директор Дніпропетровського центру розвитку місцевого 
самоврядування 

12.50 – 13.00 
 

Зелена Палата. Ініціатива сталого розвитку – сервісний центр та кооперативна 
платформа для підтримки діалогу та покращення бізнес-середовища.  
 

Сергій Кучерявенко, віце-президент Дніпропетровської торгово-промислової палати, 
керівник проекту „Зелена Палата. Ініціатива сталого розвитку” 

13.00 – 13.30 Перерва на каву. Спілкування на стендах. 

 
13.30 – 16.00 

Експрес-презентації «зелених» провайдерів  –  компаній-виробників та 
постачальників сучасних технологічних рішень/продукції, енергоефективних, 
інноваційних  та екологічних технологій у будівництві та промисловості.  

 

• вентильовані фасади    • сендвіч-панелі    • розумний будинок    • енергоаудит  
• утеплення дахів та стін екологічними та енергоефективними матеріалами 
• суцільноскляні та світлопрозорі фасади; безрамне засклення, енергоефективні 
склопакети  •  віконні, дверні розсувні системи      • сонячні панелі, колектори     
• теплові насоси   • сонцезахисні системи    •покрівельні системи   • "зелені" дахи    
• зимові сади  • енергозберігаюче опалення    • енергоефективні системи вентиляції з 
рекуперацією   •  енергоефективні двері для приватних будинків та офісів   
• енергоефективні гаражні ворота    • вітрогенератори       • біогазові установки 
• водоочисні системи для промисловості, фармації та житлових будинків     

16.00 – 18.00 Обмін думками, вільне спілкування учасників 

  
 

Організатори: 
• Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Німеччина), 

• Дніпропетровська торгово-промислова палата         • SEMINARIUM 
за підтримки 

• Дніпропетровської обласної ради та Дніпропетровського регіонального інвестиційного агентства. 

 
 

Якщо ваша компанія хоче представити учасникам конференції свої технології, 
з питань участі звертатися: (050) 982 03 97, (097) 608 24 69, office@seminarium.in.ua 
 

 

https://ucci.org.ua/advocacy/entrepreneurs-committee-at-the-chamber-of-ukraine/komitiet-pidpriiemtsiv-z-pitan-prirodokoristuvannia-ta-okhoroni-dovkillia
https://ucci.org.ua/advocacy/entrepreneurs-committee-at-the-chamber-of-ukraine/komitiet-pidpriiemtsiv-z-pitan-prirodokoristuvannia-ta-okhoroni-dovkillia
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