
17 травня
12.00-12.45 Офіційне відкриття (Сцена навпроти входу в Зону витких рослин,  
  де розташовані конкурсні сади).

13.00-18.00 Музична програма «Співуча родина».  
  Огляд проектів, садів, дитячих експозицій. Відкриті лекції та тест-драйви.

13.00-14.00 Садові меблі: сучасні рішення  
  (Центральна частина зони витких рослин. Колібрі).

14.00-14.45 Швидкі ландшафтні замальовки з Наталією Мороз  
  (Зелена альтанка в зоні витких рослин). 

15.00-15.30 Тест-драйв з використання газонокосарок 
  (Зона витких рослин — галявина у центрі. Хускварна Україна).

15.50 -16.20 Як вибирати ї вкладати бруківку на прикладі продукції  
  ТМ «Золотий Мандарин» (майданчик «Золотий Мандарин»).

16.30-17.00 Головні переваги еководойми. Лекція (майданчик Хоумпарк).

17.00-17.40  Про переваги використання терасної дошки в ландшафтному дизайні.  
  Лекція (майданчик Woodplast).

18.00-19.00 Нагородження фіналістів шоу-конкурсу садів  
  «Зелена віза в майбутнє» (Сцена).
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18 травня
ВІДКРИТІ МАЙДАНЧИКИ

10.00-11.00 Тест-драйв з використання газонокосарок 
  (Територія навпроти Зони витких рослин. Хускварна Україна). 

11.00-12.00 Майстер-клас зі стрижки бонсаї (Remigijus Andrusis бонсай-мастер,  
  зона витких рослин — майданчик у центрі).

12.00-16.00 Майстер-класи по роботі з природними матеріалами.

ЗАКРИТИЙ МАЙДАНЧИК
Sustainable development в архітектурі та ландшафті.
ВІД ГЛОБАЛЬНОГО ДО ЛОКАЛЬНОГО
Реєстрація та програма тут: https://www.facebook.com/events/772482312956503/

8.00-8.30 Зустріч учасників. Реєстрація.

8.30-8.40 Вітальне словo. Sustainable development, або коротко про головне в глобальному 
вимірі. Доповідач Валерій Котельніков, шеф-редактор журналу «Ландшафт і архітектура».

8.45-9.20 Концепція сталого розвитку України з точки зору національної екологічної 
політики (представник Міністерства екології та природи України).

9.25-9.55 Актуальні аспекти урбанландшафтів у концепті сталого розвитку.  
Сталий розвиток та зелена архітектура. Доповідач Тетяна Кащенко, архітектор,  
кандидат архітектури, доцент кафедри архітектурного проектування цивільних  
будівель і споруд КНУБА.

10.00-10.10 Як виробництво наблизити до європейських стандартів і мінімізувати шкоду 
навколишньому середовищу — на прикладі продукції компанії «Золотий Мандарин». 
Доповідач Василь Мацковський, комерційний директор ТОВ «Золотий Мандарин Квадра».

10.15-10.25 Стале управління ландшафтами. Ігор Бистряков, заступник директора 
Інституту економіки, природокористування та сталого розвитку НАН України.

10.30-11.00 Глобальні цілі сталого розвитку та екосистемний підхід: практика планування 
середовища. Біорізноманіття та дизайнерське мислення для вирішення глобальних 
проблем. Денис Радюк, засновник GreenClinic LifeScience Global (Естонія), Науково-
дослідного центру здоров›я рослин та екосистемного планування «Зелена клініка» 
(Україна), співзасновник проекту EVIM з розвитку електромобільності та велотранспорту 
в Центральній та Східній Європі, автор ідеї ініціативи Ukraine for Sustainability, активіст 
сталого розвитку.

11.05-12.00 Рослини і місто: Чи можливі дружні взаємовідносини? Олена Кузнецова, 
ландшафтний дизайнер, керівник студії ландшафту «Urbanscape», біолог, геоботаник, 
автор міських та приватних садів, лектор, співавтор переводів професійної літератури по 
садівництву та ландшафтному дизайну.

12.00-13.00 Доповід від Фестивалю Бонсай

13.00-13.20 Питання. Перерва на каву

13.30-14.00 Органічний підхід до оздоровлення імпортованого садивного матеріалу після 
транспортування та у відкритому ґрунті. Вікторія Валента, ландшафтний архітектор, 
кандидат біологічних наук.

14.05.-14.15 Презентація багаторічників від компанії «Лотос».



14.20-14.45 Біопруд як спосіб відновлення екосистеми на окремо взятій ділянці. Андрій 
Осетян, керівник компанії «Home Park». 

14.50-15.20 Біопрепарати проти ядохімікатів. Рекомендації щодо використання біологічних 
засобів для захисту рослин. Микола Тетерук, директор компанії «Центр Біотехніка».

15.30-15.45 «Розумний сад» та Іноваційні Husqarna і Gardena. Доповідач Олег Михайлов, 
директор ТОВ «Хускварна Україна».

15.50-16.10 Ефект бджілки, або навіщо в саду будинок для комах. Олена Нагайська, 
ландшафтний дизайнер.

16.15-16.30 Інноваційна деревина ТМ «Bruggan та Legro». Доповідач Максим Олейник, 
регіональний менеджер компанії Woodplast.

16.40-17.00 Питання. Перерва на чай.

16.10-17.35 Пермакультура та сталий розвиток. Мовчан Валентина, кандидат біологічних 
наук, доцент, декан факультету біомедичних технологій університету «Україна».

17.40-18.15 Пермакультура та функціональний дизайн. Павло Арданов, голова ГС 
«Пермакультура в Україні», кандидат біологічних наук.

18.20-19.00 Створення комфортних просторів для життя — в ландшафтах Мэтью Чайлдса, 
британського садового дизайнера, голови журі конкурсу «Зелена віза в майбутнє» 
(презентація). Matthew Childs Design. 

Питання. Огляд виставкових конкурсних експозицій. Спілкування. 

Вартість 550 грн.

З питань участі звертатись за телефоном (067) 505 85 53

реєстрація через емейл laburo.ua@gmail.com

Для реєстрації вказати свій емейл і телефон.

19 травня
ВІДКРИТІ МАЙДАНЧИКИ

10.00-11.00 Тест-драйв з використання газонокосарок  
  (Територія навпроти Зони витких рослин. Хускварна Україна). 

11.00-12.00 Рослини для біоводойми (майданчик Хоумпарк).

12.00-13.00 Майстер-клас зі стрижки бонсаї (Remigijus Andrusis бонсай-мастер,  
  зона витких рослин — майданчик у центрі).

13.00-14.00 Посидимо на терасі? (майданчик Woodplast).

14.00-15.00 Швидкі ландшафтні замальовки з Наталією Мороз  
  (Зелена альтанка в зоні витких рослин). 

15.00 -16.00 Стихія води: правила грамотної посадки рослин у водоймі  
  («Лотос»,  зона Витких рослин)

15.00-18.00 Майстер-класи по роботі з природними матеріалами.



ЗАКРИТИЙ МАЙДАНЧИК
10.00-19.00

«ІДЕАЛЬНИЙ ЛАНДШАФТ — ЩО ЦЕ І ЯК ЙОГО ДОСЯГТИ?» 
реєстрація тут: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfv1DLhLgqQP_ 
bNwBATVFgkxtWNFGFpH8rEXOE3rf31cTE_Dw/viewform

Семінар англійського ландшафтного архітектора Робіна Вільямса.

Організатор: Гільдія Ландшафтних архітекторів України. Переклад Вікторія Манойло. 

Робін має більш ніж 30-річний досвід у створенні функціональних і красивих садів. 
Багаторазовий переможець RHS Chelsea and Hampton Court Flower Shows (UK).  
Робін є членом Британської асоціації ландшафтних індустрій (MBALI) і сертифікованим 
професійним членом Асоціації професійних ландшафтних дизайнерів США (APLD).

На семінарі Робін поділиться з нами своїм підходом в роботі, починаючи з перших 
зустрічей з клієнтом до завершення проекту — обговорення і вивчення комунікацій, 
просторової поінформованості. Розповість про труднощі у створенні ландшафту, дизайн 
посадок і поточних трендів в ландшафті.

20 травня
11.00-12.00 Швидкі ландшафтні замальовки з Наталією Мороз  
  (Зелена альтанка в зоні витких рослин). 

12.00-13.00 Майстер-клас зі стрижки бонсаї (Remigijus Andrusis бонсай-мастер,  
  зона витких рослин — майданчик у центрі).

13.00-18.00 Майстер-класи по роботі з природними матеріалами.

Огляд експозицій, спілкування, обмін досвідом.


