Програма конференції «Озеленення міст та селищ в умовах зміни клімату.
КиївЕкспоПлаза ( 28-29 вересня 2021р)
28.09.2021
9:00 – 10:00 Реєстрація учасників виставки та конференції «Озеленення міст та
селищ в умовах зміни клімату.
10:00 – 10:15 – Привітальне слово організаторів виставки та організаторів
конференції.
І частина – лекційна панель за участю голів ОТГ
10:15 – 11:15 – Доповідь «Стале озеленення в містах та селищах в умовах зміни
клімату.» – Маттіа Проєтті Токка (Італія), член італійського національного об'єднання AIAPP
Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio, бере участь у наших заходах від імені IFLA
EUROPE.
11:15 – 12:30 – Доповідь «Чи можемо ми покращити благоустрій в наших містах?
Проблеми взаємодії фахівців з владою. Участь в тендерних закупівлях з питань
проектування та облаштування міських територій ( парків, скверів та інш.) - Геннадій
Рашковський, член ГЛАУ, інженер з рекреаційного благоустрою,(м. Київ).
12:30– 14:30 – перерва
13:30-14:15 Урочисте відкриття 1 черги «Парку ландшафтних садів ПЛАЗА»
Глядацьке голосування на визнання призу Глядацьких симпатій міжнародного
фотоконкурсу «Садовий Пленер»
ІІ частина – лекційна панель для професійної спільноти
14:30 – 15:30 – Доповідь «Досвід обслуговування міських територій. Нормативи.
Складнощі. Вартість. Результати.» - Олександра Сладкова, начальник управління в
Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування ЛМР м. Львів
15:30 – 16:30 – Доповідь "Створення сіяних луків в міських умовах "- пані Клара Понте
е Соуза (Португалія), член Португальської асоціації APAP, бере участь у наших заходах від
імені IFLA EUROPE.
16:30 – 17:30 – Доповідь «Системи влаштування посадкових місць для висадки
крупномірних дерев за умови збереження інженерних мереж в містах та селищах.» Людмила Білодід, ландшафтний архітектор, директор компанії «Biloded Landcaping», член
ГЛАУ (м.Київ).

29.09.2021
10:00 – 10:20- Презентація професійних виставок на 2022 рік
10:20 -12:00 – Доповідь «Дизайн та сворення зливових садів. Збір води в міських
умовах»- Маттіа Проєтті Токка (Італія), член італійського національного об'єднання AIAPP
Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio, бере участь у наших заходах від імені IFLA
EUROPE.

12:00 – 13:00 – перерва
13:00 – 14:00 - Доповідь «Система водної петлі. Відкладений полив садових рослин
дощовою водою» – Майя Хруслова, біолог, засновник ландшафтної компанії “Філософія
саду”. Одна з засновників неформального об`єднання ландшафтних дизайнерів та архітекторів
Харкову та Харківської області "Ландшафтна кухня" (м. Харків).
14:00 – 15:00 – Доповідь «Розповсюджені захворювання та шкідники дерев в містах:
що робити?» – Юлія Назарчук, к.б.н., член ГЛАУ, доцент кафедри ботаніки Одеського
національного університету імені І.І. Мечникова, засновник ТОВ «GardenLab» (м. Одеса)
15:00 – 16:00 – Доповідь Газони в місті – «за» та «проти». Шляхи винаходу
компромісів - Ольга Іващенко, ландшафтний архітектор ландшафтного бюро «КУБ» (м.
Полтава), спів засновниця компанії «Moss landscape» (Грузія).Публічна діячка та активістка з
екологічного підходу до озеленення міст.
16:00 – 17:00 – Нагородження переможців міжнародного фотоконкурсу «Садовий
Пленер».
Нагородження відзнакою учасників благодійної акції по озелененню дитячої лікарні
«Охматдит»

Додатково!!!! Для всіх бажаючих!!! - Гала-вечеря з іноземними гостями
17:30 – Збір біля автобуса, виїзд до Києва для учасників «Гала – вечері».
18:30 – Гала-вечеря з іноземними гостями (для бажаючих).
Місто та ціна буде указана додатково.

Доповіді
1. Доповідь «Сучасні технології та прийоми в озелененні міст та селищ в умовах зміни
клімату.» - Маттіа Проєтті Токка (Італія) член італійського національного об'єднання
AIAPP Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio, бере участь у наших заходах від
імені IFLA EUROPE.
2. Доповідь «Чи можемо ми покращити благоустрій в наших містах? Проблеми взаємодії
фахівців з владою. Участь в тендерних закупівлях з питань проектування та
облаштування міських територій ( парків, скверів та інш.) Геннадій Рашковський, член
ГЛАУ, інженер з рекреаційного благоустрою (м. Київ).
3. Доповідь «Досвід обслуговування міських територій. Нормативи. Складнощі. Вартість.
Результати.» (лектор уточняється). Начальник управління в Управління екології та
природних ресурсів департаменту містобудування ЛМР Олександра Сладкова.
4. Доповідь «Дизайн та сворення зливових садів. Збір води в міських умовах»- Маттіа
Проєтті Токка (Італія), - Маттіа Проєтті Токка (Італія) член італійського національного
об'єднання AIAPP Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio, бере участь у наших
заходах від імені IFLA EUROPE.
5. Доповідь "Створення сіяних луків в міських умовах "- пані Клара Понте е Соуза
(Португалія), член Португальської асоціації APAP, бере участь у наших заходах від імені
IFLA EUROPE.
6. Доповідь «Системи влаштування посадкових місць для висадки крупномірних дерев за
умови збереження інженерних мереж в містах та селищах.»- Людмила Белодід (м. Київ).
7. Доповідь «Система водної петлі. Відкладений полив садових рослин дощовою водою» –
Майя Хруслова. (м. Харків).

8. Доповідь «Розповсюджені захворювання та шкідники дерев в містах: що робити?» – Юлія
Назарчук м. Одеса
9. Доповідь «Газони в місті – «за» та «проти». Шляхи винаходу компромісів» - Ольга
Іващенко, ландшафтний архітектор ландшафтного бюро «КУБ» (м. Полтава), спів
засновниця компанії «Moss landscape» (Грузія).Публічна діячка та активістка з
екологічного підходу до озеленення міст.

