ПРОГРАМА ПАРАЛЕЛЬНИХ ЗАХОДІВ
в рамках проведення Другого форуму регіонів України та Республіки Білорусь у м. Житомирі
3-4 жовтня 2019 року
Час
Назва заходу
проведення
3-4 жовтня Ярмарок продукції та виробів
09:00-17:00 декоративно-прикладного
мистецтва України та Білорусі

Відповідальні за організацію та проведення
ЧИЖ Наталія Михайлівна - секретар
Житомирської міської ради,
тел. +38 0412 481 172, +38 0412 481 234
e-mail: der@zt-rada.gov.ua

Місце проведення
м. Житомир,
майдан Соборний

КОСТРИЦЯ Микола Миколайович директор департаменту економічного розвитку
Житомирської міської ради,
тел. +38 0412 481 194,
e-mail: der@zt-rada.gov.ua
ЯНОВИЧ Лариса Іванівна - головний
спеціаліст відділу сільськогосподарської та
продовольчої політики департаменту
агропромислового розвитку та економічної
політики Житомирської обласної державної
адміністрації,
тел. +38 0412 474 615,
e-mail: harchzt@ukr.net
3-4 жовтня
09:00-17:00

Виставка великогабаритної
техніки та промислових зразків
продукції

МАСЛЮКІВСЬКИЙ Максим Мар’янович начальник відділу програмно-аналітичної
роботи департаменту агропромислового
розвитку та економічної політики

м. Житомир,
майдан Соборний
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Житомирської обласної державної
адміністрації,
+38 0412 474 642,
e-mail: programa@ukr.net
10:00-13:00

8-ме засідання БілоруськоУкраїнської Консультативної
ради ділового співробітництва
та переговори між
представниками українських та
білоруських компаній

КОРОЛЬ Валерій Володимирович – віцепрезидент Торгово-промислової палати
України,
тел.: +38 044 584 28 13,
e-mail: ier@ucci.org.ua

Сесійна зала та
фойє Житомирської
міської ради
(м. Житомир,
майдан С.П.
Корольова, 4/2)

ГУСАК Анна Олексіївна – головний
консультант дирекції міжнародного
співробітництва Торгово-промислової палати
України,
тел.: +38 044 461 88 08,
e-mail: ast-ier@ucci.org.ua
10:00-11:30

Засідання українськобілоруської Комісії з
координації питань охорони та
сталого використання
транскордонних
природоохоронних територій

ПАРЧУК Григорій Васильович – начальник
відділу координації наукових досліджень,
еколого-освітньої та рекреаційної діяльності
Департаменту екомережі та природнозаповідного фонду Міністерство екології та
природних ресурсів України,
тел. +38 044 206-30-82,
e-mail: parks@menr.gov.ua
РЕВЕНКО Оксана Михайлівна – начальник
управління екології та природних ресурсів
Житомирської обласної державної

Місце визначається
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адміністрації,
тел. +38 0412 220 824,
e-mail: pryroda@ecology.zt.gov.ua
11:30-13:00

Еко-форум

СКИДАН Олег Васильович – ректор
Житомирського національного
агроекологічного університету,
тел. +38 0412 228 597,
e-mail: skydanolegv@ukr.net

Житомирський
національний
агроекологічний
університет
(м. Житомир,
Старий бульвар, 7)

РОМАНЧУК Людмила Донатівна проректор з наукової роботи та інноваційного
розвитку Житомирського національного
агроекологічного університету,
тел. +38 096 360 20 02,
e-mail: ludmilaromanchuck14@gmail.com
10:00-11:30

11:30-13:00

Засідання українськобілоруської Робочої групи для
вирішення проблемних питань
взаємного товарообігу в
частині використання
ветеринарно-санітарних заходів
Засідання українськобілоруської Робочої групи з
питань збільшення взаємної
присутності на ринках України
і Білорусі
сільськогосподарської та іншої
продукції

ДОБРИНСЬКА Ніна Кантіївна - заступник
начальника управління аграрного виробництва
- начальник відділу аграрного ринку та
розвитку сільських територій департаменту
агропромислового розвитку та економічної
політики Житомирської обласної державної
адміністрації,
тел. +38 0412 474 694,
e-mail:

ТОВ «Інко-фуд
Бердичів»
(м. Бердичів,
вул. Білопільська,
131)
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10:00-13:00

Круглий стіл «Розвиток
річкового судноплавства на
річках Дніпро та Прип’ять»

СЕЙКО Денис Миколайович – головний
спеціаліст відділу двостороннього
співробітництва та міжнародних договорів
Департаменту міжнародного співробітництва
та протоколу Міністерства інфраструктури
України,
тел. +38 098 810 13 78,
e-mail: seiko@mtu.gov.ua

Комплекс
відпочинку
«Золоте руно»
(м. Житомир,
вул. Покровська,
271)

10:00-13:00

Форум та виставка високих
технологій, робототехніки,
мехатроніки та стартапів

ЄВДОКИМОВ Віктор Валерійович – ректор
Державного університету «Житомирська
політехніка»,
тел. +38 0412 241 422,
e-mail: rector@ztu.edu.ua,

Державний
університет
«Житомирська
політехніка»
(м. Житомир, вул.
Чуднівська, 103)

МОРОЗОВ Андрій Васильович – проректор з
науково-педагогічної роботи Державного
університету «Житомирська політехніка»,
тел. +38 0412 418 295, +38 098 506 43 86,
e-mail: rector@ztu.edu.ua,
ОЛIЙНИК Оксана Вікторівна – перший
проректор Державного університету
«Житомирська політехніка»,
тел. +38 0412 241 420, +38 067 970 82 82,
e-mail: officerector@ztu.edu.ua
10:00-13:00

Круглий стіл «Збереження
мовного, культурного й
природного середовища

КИРИЧУК Галина Євгеніївна – ректор
Житомирського державного університету
ім. І. Франка,

Житомирський
державний
університет
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17:30-19:00

транскордонних територій:
історія і сучасність»

тел. +38 0412 431 417,
e-mail: zu@zu.edu.ua

Концерт Дружби

ТІМОШКІНА Наталія Миколаївна –
головний режисер КП «Житомирський
обласний український музично-драматичний
театр імені Івана Кочерги» Житомирської
обласної ради,
тел. +38 098 643 91 61,
e-mail: teatrkochergi_antonina@ukr.net
РОСТОВА Наталія Миколаївна – директор
КП «Житомирський обласний український
музично-драматичний театр імені Івана
Кочерги» Житомирської обласної ради,
тел. +38 0412 473 387,
e-mail: teatrkochergi_antonina@ukr.net
ПАРФЕНТІЄВА Тетяна Миколаївна –
начальник управління культури та туризму
Житомирської обласної державної
адміністрації,
тел. +38 0412 472 200
e-mail: ukt_zt@ukr.net

ім. І. Франка
(м. Житомир,
вул. Велика
Бердичівська, 40)
Житомирський обласний
український музичнодраматичний театр імені
Івана Кочерги
(м. Житомир, майдан
Соборний, 6)

