
                                                         

 

 
 

 

СЕМІНАР НА ТЕМУ  

«ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ-2018. 

ПРАКТИКА» 

 

21 вересня 2018 

 
м. Дніпро 

 

Експерт: ПАЛАМАРЧУК ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ, заслужений природоохоронець 
України, еколог-практик, експерт в судовій практиці, член редакційної ради журналу 
«Екологія підприємства». 

 
На  семінарі Івана Паламарчука «Екологічна безпека підприємства. Правове 

регулювання-2018. Практика» ви: 

• ознайомитеся з засадами державної екологічної політики, направленої на організацію екологічно 
чистого виробництва, раціонального використання та охорони природних ресурсів, забезпечення 
принципу ЗАБРУДНЮВАЧ ПЛАТИТЬ; 

• проконсультуєтеся щодо відповідальності органів державного нагляду (контролю) за 
неправомірні дії з їх боку, а також, як використовувати ці знання на практиці у відносинах з 
уповноваженими державними органами; про дозвільні документи, необхідні в процесі діяльності 
підприємств; 

• дізнаєтеся про принципи організації екологічно-безпечної діяльності на підприємстві; 
ознайомитеся з практичними матеріалами оскаржень рішень дозвільних органів, органів 
державного нагляду (контролю) і матеріалами судової практики; 

• отримаєте навички організації та планування екологічно безпечної для довкілля та людини 
діяльності підприємств, уникнення конфліктів з громадськістю, підстав для нарахування збитків та 
зупинення діяльності підприємств, притягнення до адміністративної та кримінальної 
відповідальності, мінімізації впливу на довкілля та здоров'я людини. 

ПРОГРАМА 
 

9:30-10:00    Реєстрація. 

 



                                                         

10:00-13:00 1. Основні засади державної екологічної  політики в Україні. Дотримання 

принципу ЗАБРУДНЮВАЧ ПЛАТИТЬ. 

2. Порядок планування та організації екологічно-безпечної діяльності на 

підприємстві: 

- поводження з небезпечними відходами; 

- охорона атмосферного повітря; 

- раціональне використання й охорона водних ресурсів та надр; 

- охорона та використання земельних ресурсів; 

- охорона зелених насаджень. 

3. Законодавчо визначені дозвільні документи у сфері дотримання вимог 

природоохоронного законодавства у діяльності підприємства. 

 

13:00-13:30    Перерва. Кава-брейк. 

 

13:30-17:00 

 

4. Порядок оскаржень рішень уповноважених органів щодо анулювання 

документів дозвільного характеру. 

5. Порядок оскаржень рішень державних контролюючих органів. 

6. Аналіз матеріалів адміністративного провадження. 

7. Організація захисту інтересів підприємства в судах. 

8. Судова практика. 

 

 
 

Завантажити 
ПРОГРАМУ 

  ПОДАТИ ЗАЯВКУ НА УЧАСТЬ 

 

 

Вартість участі: 1200 грн 

Для передплатників журналу «Екологія підприємства» — 999 грн 

 
Інформаційна підтримка: 
Тел.: (044) 507-2226, 568-5138, (073) 305-8016 
Безкоштовні дзвінки: 0-800-214-899 
Е-mail: seminar@mediapro.com.ua 

 

https://mediapro.ua/product/seminar-ekologichna-bezpeka-pidpriemstva-pravove-regulyuvannya-2018-praktika
https://mediapro.ua/form/ekologicna-bezpeka-pidpriemstva-?seminar=3298
https://mediapro.com.ua/product/ekologia-pidpriemstva
mailto:seminar@mediapro.com.ua

