Програма проведення заходів
до Дня Сіверського Дінця – 2017 «Діалог заради майбутнього»
за підтримки Донецької облдержадміністрації
в рамках відзначення 85-ї річниці Донецької області
(22-23 вересня 2017 р., м. Слов’янськ)
22 вересня 2017 року
Урочисте відкриття муралу «Сіверський Донець – ріка натхнення та любові»
Місце проведення: Сіверсько-Донецьке БУВР, м. Слов’янськ, вул. Торська, 35
Початок: о 10.00
Науково-практична конференція:
«День Сіверського Дінця – діалог заради майбутнього»
Місце проведення:
м. Слов’янськ, вул. Університетська (Леніна), 12,
Донбаський державний педагогічний університет
Реєстрація учасників 12.00-13.00
Прес-конференція для ЗМІ 12.00-13.00
Початок роботи 13.00
Закінчення роботи 15.00
Доповідь 15 хв.
Регламент виступів до 7 хв.
Порядок денний
22 вересня 2017 року
13.00 – 13.05
1. Відкриття науково-практичної конференції
«День Сіверського Дінця – діалог заради майбутнього»
Трофанчук С.І. – начальник Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів
13.05 – 13.20
2. Привітання учасників:
Заступник начальника Управління економіки, фінансів та інвестицій Держводагентства
України Бондаренко Н.М.
Представники Харківської, Донецької, Луганської облдержадміністрацій
Директор департаменту екології та природних ресурсів Донецької ОДА Натрус С.П.
Представник департаменту екології та природних ресурсів Луганської ОДА
Заступник Слов'янського міського голови Підлісний Ю.І.
Голова Слов’янської районної ради Черніков К.Г.
13.20 – 13.35
3. Доповідь на тему: «Діалог заради майбутнього Сіверського Дінця – головного джерела
Східної України»
Трофанчук С.І. – начальник Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів.
Передача примірників матеріалів ТЕО «Поліпшення гідрологічного режиму та покращення
екологічного стану р. Сіверський Донець в Харківській, Донецькій та Луганській областях»
представникам Донецької, Луганської та Харківської облдержадміністрацій
Гринюк В.І. - Директор Дніпродіпроводгосп
13.35 –14.40
4. Виступи учасників (представники місцевих органів самоврядування, наукових установ,
підприємств-водокористувачів, учбових закладів, громадськості, учнівської молоді)
Лихач О.В., заступник директора департаменту екології та природних ресурсів Донецької ОДА
на тему: «Про діяльність Донецької обласної державної адміністрації у сфері збереження
водних ресурсів та моніторинг якості поверхневих вод».
Васенко О.Г., перший заступник директора з наукової роботи УкрНДІЕП, професор кафедри
ХНАДУ, кандидат біологічних наук на тему: «Гідроекологічні проблеми басейну ріки Сіверський
Донець та шляхи їх вирішення».
Кириця О.П., т.в.о. директора ДП «Східноукраїнський екологічний інститут» на тему:
«Запровадження системи моніторингу поверхневих вод в басейні р. Сіверський Донець в
Донецькій області».

Мітницький Ю.В., начальник Донецького облводресурсів на тему: «Струмок – початок
річки».
Піліграм С.С., начальник Управління з науки та інновацій Департаменту з інвестиційної
політики, науки та інновацій Комунального підприємства «Харківводоканал», кандидат технічних
наук, професор на тему: «Забезпечення екологічної безпеки басейну річки Сіверський Донець –
пріоритетний напрямок роботи КП «Харківводоканал».
Дзюба Я.В., заступник начальника Дністровсько-Прутського БУВР на тему: «Попередження
та захист від паводків у верхній частині басейнів річок Сірет та Прут, шляхом впровадження
сучасної системи моніторингу з автоматичними станціями».
Жикаляк М.В., доктор економічних наук, кандидат геологічних наук, ДРГП «Донецькгеологія», на тему: «Басейновий принцип – запорука ефективного управління ресурсами підземних
вод Донбасу».
Гричулевич Л.О., координатор екологічних проектів громадської організації «МАМА-86Одеса» на тему «Досвід співробітництва з органами публічної влади та громадськістю у
басейні Дністра».
Дєдов В.М., провідний науковий співробітник КЗ «Державний історико-архітектурний
заповідник у м.Святогірську», Заслужений працівник культури України на тему: «Історичний
опис річки Сіверський Донець поблизу Святих Гір» (до 170-річчя публікації Помпея
Шабельського).
Павленко Л.І., учитель хімії та біології Святогірської загальноосвітньої санаторної школиінтернату № 12 на тему: «Сіверський Донець: погляд у майбутнє».
Поух Л.Й., керівник гуртка «Торське наукове товариство» Донецького обласного палацу
дитячої і юнацької творчості на тему: «Річка Сіверський Донець – комунікаційна вісь цивілізації».
Антоненко В.Є., голова громадської організації «Сіверський Донець – відродження» на тему:
«Громадська організація, як ключовий партнер в управлінні водними ресурсами».
14.40 – 14.55
5. Відзначення активних учасників громадських акцій.
14.55 – 15.00
8. Підведення підсумків. Закриття конференції.
9. Огляд водних та водогосподарських об’єктів.
23 вересня 2017 року
Слов’янський краєзнавчий музей
Відвідування експозиції музею з демонстрацією головного експоната Всеукраїнського
проекту «Україна єдина: Схід і Захід разом» – рушникової доріжки 10.00 – 10.45
ЕКОфестиваль
«Сіверський Донець – ріка натхнення та любові»
Місце проведення:
м. Слов’янськ,
парк культури та відпочинку «Шовковичний»
Початок заходу 11.00
Закінчення заходу 15.00
Робота фото та інших виставок з 11.00
Урочисте відкриття ЕКОфестивалю 12.00-12.10
Привітання офіційних осіб і почесних гостей фестивалю 12.10-12.30
Концертна програма за участі творчих колективів
Слов’янська та Слов’янського району Донецької області 12.30-15.00
Конкурси та розваги для дітей і підлітків 12.30-15.00
Від’їзд учасників та гостей 15.00

