Стратегічна конференція за результатами року
«ЕКОЛОГІЯ: управління змінами — 2018»
Проводиться щорічно журналом «Екологія підприємства» в межах VI Спеціалізованої
виставки «ЕКОЛОГІЯ ПІДПРИЄМСТВА».
Дата проведення: 7 листопада 2018 року
Місце проведення: Міжнародний Виставковий Центр, Київ, Броварський просп., 15

До участі у семінарі запрошуються керівники та фахівці:
 менеджери вищої ланки українських та міжнародних промислових компаній,
виробники обладнання для переробки/утилізації промислових відходів і очисних
споруд, фахівці інвестиційних і комерційних банків, проектних та інжинірингових
організацій, наукових установ;
 інвестори, експерти і аналітики, представники органів державної влади, що
регулюють галузь, фахівці професійних співтовариств і профільних експертних
організацій;
 представники ділових і галузевих ЗМІ.
У ПРОГРАМІ
09.00–09.30
09.30–11.30

Реєстрація учасників
Пленарна сесія

11.30–12.00
12.00–13.30

Кава-брейк
Експертна панель 1

Стратегії екологічної безпеки в Україні
Підсумки року в природоохоронній діяльності —
2018. «Зелені» пріоритети і впровадження
екологічно орієнтованих моделей в економіку,
державні програми і стратегії, стимулюючі заходи
Уряду, зміни законодавства, головні здобутки.
«Екологічна відкритість» компаній як конкурентна
перевага на світових ринках.
Удосконалення законодавчої бази та нормативноправових актів як трамплін для переходу до
практичних дій. Плани на найближчі роки.
Ризики посилення екологічного законодавства з
урахуванням міжнародних зобов’язань України.
Програми підвищення екологічної ефективності
промислових підприємств: джерела фінансування,
ефективність використання державної підтримки.
Промислові відходи: зберігання, переробка,
утилізація
Реформа в частині промислових відходів:
проміжні результати та перспективи.
Недосконалість нормативно-правової бази та
технічного регулювання. Яких рішень сьогодні не
вистачає в сфері поводження з промисловими
відходами?
Як компаніям адаптуватися до трансформації

регулювання промислових відходів?
Як забезпечити участь бізнесу в реалізації стратегії
з розвитку переробки і утилізації промислових
відходів?
Фінансування екологічних ризиків через
екологічне страхування.
Чи можливо знизити негативний вплив на
навколишнє середовище, знизивши
адміністративні бар’єри?
Діалог бізнесу, влади та експертного
співтовариства.
13.30–14.00
14.00–15.00

Кава-брейк
Експертна панель 2

15.00-16.30

Практикум

Енергетичний мікс майбутнього: роль
традиційних та альтернативних джерел енергії
Конкурентоспроможність і інвестиційна
привабливість різних джерел енергії. Як зміниться
попит на електроенергію в найближчому
майбутньому?
Майбутнє альтернативної енергетики в Україні. Чи
необхідно продовження дії існуючих механізмів
стимулювання? Про тенденції в біоенергетиці.
Традиційна енергетика не означає «брудна». Як
стимулювати розвиток «чистих» технологій в
традиційній енергетиці?
Робота еколога. Набір компетенцій: від дозвільних
документів до звітів

Увага! Список експертів уточнюється!
Участь платна! Обов’язкова попередня реєстрація!
Зареєструватися можна: https://mediapro.ua/registration/seminar?seminar=3455
Детальніше: https://mediapro.ua/product/strategichna-konferenciya-za-rezultatami-rokuekologiya-upravlinnya-zminami-2018
Інформаційна підтримка: (044) 507-2226, 568-5138, (073) 305-8016 – департамент
конференцій
Безкоштовні дзвінки: 0-800-214-899
Е-mail: seminar@mediapro.com.ua

