
 

ЗАПРОШУЄМО ВЗЯТИ УЧАСТЬ! 

 

FORUM «ЕКОТРАНСФОРМАЦІЯ-2018: ЕКОЛОГІЯ ТА БЕЗПЕКА» 

20 квітня 2018 

 

Час проведення: 10.00 – 16:30 

Адреса: м. Київ, вул. 

Мельникова, 81 (Інститут бізнес-

освіти КНЕУ) 

 

 

 

У програмі*: 

    
9.30 – 10.00 Реєстрація учасників  
10.00-10.30 Екотрансформація-

2018: головні виклики 
для підприємств в сфері 
екологічної безпеки. 
Здобутки та перспективи 

Людмила Циганок, шеф-
редактор журналу 
«Екологія підприємства», 
координатор проекту 
ЕКОтрансформація 
 

10.30-11.15 
 
 
 
Практичний блок 
«запитання-
відповідь» 
 

Зміни 
природоохоронного 
законодавства.  
Закон про ОВД: 
найпоширеніші 
запитання екологів.  

Іван Паламарчук, 
заслужений 
природоохоронець 
України, практик-                    
еколог, експерт в судовій 
практиці 

11.15 – 11.45 
 
 
Актуальні роз’яснення 

Законопроект про 
стратегічну 
екологічну оцінку: нові 
правила для кого? 
 

Експерти Мінприроди, 
юристи 
 
 

11.45-12.30 
 
 
 
Приклади. 
Рекомендації 
 

Дозвільні документи, 
які повинні бути у 
підприємства: від 
проектування, 
функціонування до 
щорічного контролю.  

Вікторія Киреєва, 
директор департаменту 
екології Київської ОДА 

12.30-13.10 Особливості 
проектування об'єктів 
водовідведення в 
Україні після прийняття 
в 2017 р. закону про ОВД 

Олена Коцар, 
сертифікований проект-
менеджер, кандидат 
технічних наук 

 
13.10-14.00 – Перерва 



 
14.00- 14.30 
 
 
Аналіз «живих» 
прикладів 

Управління 
відходами-2018: 
тенденції та поради 
практиків.  

Кирило Косоуров, Голова 
правління асоціації 
підприємств у сфері 
поводження з 
небезпечними відходами 

14.30 – 15.00 
 
 

Управління відходами – 
2018: законодавчі 
реалії.  
 

Вікторія Варєнікова, 
Асоційований партнер 
Правничої фірми «Софія» 

15.00-15:30 
 
 
 
Практикум 

Як оцінити екологічні 
ризики при 
кредитуванні суб’єктів 
господарювання 

Іван Паламарчук, 
заслужений 2риродо 
охоронець України, 
практик-                    
еколог, експерт в судовій 
практиці 

15:30-16:30 
 
Дискусійна панель 

Реформа ДЕІ України: 
що зроблено, планується, 
виклики для бізнесу. Чого 
чекати підприємствам? 

Запрошені фахівці ДЕІ, 
Мінприроди, експерти 
журналу 

    
*В програмі можливі зміни, список експертів поповнюється 

 
Вартість участі: 1200,00 грн, для передплатників журналу «Екологія 

підприємства» — 860,00 грн. 

 

Участь у FORUM надасть: 

 роз’яснення найважливіших змін законодавства; 

 реальні кейси та рішення від успішних практиків; 

 спілкування з колегами, нові знайомства; 

 робочі матеріали та свіжий номер журналу «Екологія підприємства»; 

 навички успішного управління природоохоронними процесами; 

 вміння працювати у складних екологічних ситуаціях; 

 практику підготовки до перевірок підприємств; 

 розуміння того, як працювати в разі порушень. 

 

Формат FORUM: стисла інформація за темою від експертів, кейси та досягнення, 

конкретні приклади, запитання-відповіді. 

 

З питань реєстрації: 

Ірина Плугарєва, Олена Архипчук 

044 507 22 26, 568 5138 

seminar@mediapro.com.ua 


