
 

 

Природоохоронна діяльність на підприємстві: час реформ.  

Перспективи та виклики 

IV Всеукраїнський ЕCOFORUM–2019 екологів підприємств «ECOBUSINESS в Україні–

2019» 

від Professional Association of Ecologists of Ukraine (PAEU) 

20 вересня 

м. Одеса 

Наші експерти добре знають, що в першу чергу цікавить менеджерів природоохоронної 

діяльності підприємств, які основні проблеми і питання виникають у них. Виходячи з 

цього, формується захід, який зможе допомогти фахівцям у вирішенні актуальних 

проблем, а також дасть можливість поспілкуватися з людьми, найбільш обізнаними в 

даних питаннях! 

Запрошуються: 

Фахівці та керівники екологічних і юридичних служб промислових підприємств, топ-

менеджери, які здійснюють загальне управління компанією або керують екологічними 

аспектами її діяльності. 

 

У програмі: 

10.00–10.15  

Привітальне слово, Людмила Циганок, Президент Professional Association of Ecologists of 

Ukraine (PAEU), шеф-редактор «ECOBUSINESS. Екологія підприємства» 



10.15–13.00  

СТРАТЕГІЧНА СЕСІЯ: АНАЛІЗ  ЗМІН  ПРИРОДООХОРОННОГО  

ЗАКОНОДАВСТВА та головні  виклики  для  бізнесу: все, що має знати еколог 

на підприємстві.  

Чого чекати вже невдовзі та як убезпечити себе та підприємство від порушень 

та помилок. Проекти, які вже запущені і їх відповідність директивам ЄС та 

національному законодавству 

 Людмила Хоміч, юрист, віце-президент PAEU. 

 Валентин Щербина, досвідчений еколог, віце-президент PAEU, член  редакційної  

ради  «ECOBUSINESS.  Екологія підприємства» 

Як організувати роботу у сфері екологічної безпеки на підприємстві з 

корпоративним стилем управління: альбом готових рішень та типові 

помилки. Валентин Щербина, досвідчений еколог, віце-президент PAEU, член  

редакційної  ради  «ECOBUSINESS.  Екологія підприємства» 

Екологічний податок в Україні: головні проблеми та можливі рішення. 

Владислав Антипов, голова комітету промислової екології та інновацій PAEU 

Природокористування і державний контроль. Висновки Верховного Суду. 

Кейси і практичні поради. Людмила Хоміч, юрист, віце-президент PAEU. 

 

13.00 – 13.45 Кава-брейк 

13.45-16.00 

СЕСІЯ 2: ПРАКТИКУМИ 

ОВД: практичний погляд. На прикладі вітроенергетичних проектів. Галина 

Шмідт, член Правління УВЕА 

Управління відходами на підприємстві — від створення до передачі на 

утилізацію/видалення. Вимоги законодавства та практичні кейси. Анна 

Натоптана, заступник директора з питань екології ТОВ «Ірбіс-юг», член комітету з 

управління відходами PAEU 

КОМУНАЛЬНА  ЕНЕРГЕТИКА:  «вікно  можливостей»  для  місцевого  бізнесу. 

Станіслав Ігнатьєв, виконавчий директор Інституту сталого розвитку 

PREMAnet в Україні: перші досягнення та результати. Володимир Наумов, 

директор ТОВ «НВП «Еконіс-центр» 

 

Програма доповнюється! http://ecolog-ua.com/events/iv-vseukrayinskyy-ecoforum-2019-

ekologiv-pidpryyemstv-ecobusiness-v-ukrayini-2019-odesa 

Участь платна! 

Місце проведення: Французький бульвар, 66/3. KADORR Hotel Resort & Spa 

(конференц-зал) 

http://ecolog-ua.com/events/iv-vseukrayinskyy-ecoforum-2019-ekologiv-pidpryyemstv-ecobusiness-v-ukrayini-2019-odesa
http://ecolog-ua.com/events/iv-vseukrayinskyy-ecoforum-2019-ekologiv-pidpryyemstv-ecobusiness-v-ukrayini-2019-odesa


 

Про організатора 

Професійна асоціація екологів України та журнал «ECOBUSINESS. 

Екологія підприємства»: 

 допомагають ефективно організувати природоохоронну діяльність 

підприємства; 

 надають практичні рішення та рекомендації провідних фахівців у сфері 

охорони навколишнього середовища, а також варіанти вирішення складних 

ситуацій; 

 надають зразки і форми локальних документів; 

 знайомлять із останніми змінами в екологічному законодавстві; 

 дають змогу оперативно отримувати компетентні відповіді на всі 

запитання; 

 забезпечують інформацією про сучасні природоохоронні технології та 

обладнання; 

 підвищують рівень знань і кваліфікації фахівців з охорони навколишнього 

середовища; 

 готують фахівців до перевірок з екології підприємства і допомагають 
уникнути штрафних санкцій за недотримання екологічного законодавства. 
 

 

З питань участі: 

Безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів: 0 800 214 899 

З організаційних питань:  

Інна Сінєнко, керівник департаменту конференцій, +38 (073) 305-8016, event@ecolog-

ua.com 

 

ОРГАНІЗАТОРИ 
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ЗА ПІДТРИМКИ 
 

 

 

 
 
 
 

ПАРТНЕРИ  

 

 

 



 

ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА 

 

 

 


