7 жовтня 2020
10.00-11.00 Відкриття ALTERNATIVE ENVIRONMENTAL PLATFORM-2020 «ECOMODERNIZATION»
·
·
·
·

ОЛЕГ БОНДАРЕНКО, Голова комітету ВР з екологічної політики та природокористування
РОМАН АБРАМОВСЬКИЙ, Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України
АНДРІЙ МАЛЬОВАНИЙ, Голова Державної екологічної інспекції України
ВАЛЕНТИН ШЛІХТА, Голова Державного агентства водних ресурсів України
11.00-11.15 Перерва
Онлайн-конференція «Охорона водних та земельних ресурсів»

11.15-11.30

11.30-11.45

Чи може Україна досягти стандартів ЄС у водній сфері?
11.15-12.15. БЛОК «Алгоритми для природокористувача»
Післяпроєктний моніторинг вод:
Людмила Хоміч, віцепрезидент
показники, періодичність, аналітика
Професійної асоціації екологів України,
адвокат, голова Комітету з екологічного
права та законотворчості PAEU.
Компанія «Центр ЛТД». Спікер
Що потрібно знати про проєктування
уточнюється.
локальних очисних споруд

10.45-12.00

Оксана Скляренко, член Комітету ПАЕУ
зі сталого розвитку та міжнародної
взаємодії, засновник платформи EcoBand
та ТОВ «Екосмартлаб»

Мета та концепція екологічного
нормування гранично-допустимих скидів
забруднюючих речовин разом зі
зворотними водами у поверхневі водні
об'єкти

12.00-12.15

Роман Третяк, керівник відділу Науково
дослідного центру екологічної безпеки та
природокористування

Проєкти землеустрою для охорони земель
водного фонду: ідентифікація та
формування прав, обов’язків

12.15-12.30

12.15-13.15 БЛОК «Водопідготовка»
Спікер уточнюється

12.30-12.45

Спікер уточнюється

12.45-13.00

Олексій Мясоєдов, керівник відділу
досліджень і технологічних рішень
EKOTON Group.

13.00-13.15

Спікер уточнюється

Про галузеві норми та вимоги для
використовуваної води
Які етапи якісних рішень з
водопідготовки: на що звернути увагу
Про промислові системи зворотного
осмосу: глибоке видалення солей та
органічних речовин зі складних стоків
Як правильно обрати фільтри для
видалення сірководню та знезалізнення
води, вугільні фільтри та для видалення
хлору тощо

13.00-13.15

Спікер уточнюється

13.15-13.30
13.30-13.45

13.15-14.00 БЛОК «Водоочистка»
Андрій Нікітін, віце-президент Асоціації
«Укрводоканалекологія», директор КП
Спікер уточнюється

13.45-14.00

Спікер уточнюється

14.30-14.45
14.45-15.00
15.00-15.15

15.15-15.30

Як правильно обрати фільтри для
видалення сірководню та знезалізнення
води, вугільні фільтри та для видалення
хлору тощо

Якісна очистка води: шлях із забуття в
майбуття
Очищення стічних вод в молочній та
харчовій промисловості
Очищення стічних вод в металургії.

14.00-14.30 Перерва
14.30-16.00 БЛОК «Практичний досвід. Кейси».
Акумулюємо досвід провідних компаній
Мар’яна Гінзула, член Комітету з охорони Методи збору дощової води у водо
дефіцитних районах міста
водних ресурсів та водного врядування
Оксана Гуляєва, експерт комітету ПАЕУ Екологічні попуски. Сучасний стан та
перспективи.
водної політики та водного врядування,
Світлана Новицька, начальник очисних Очищення стічних вод в харчовій
промисловості. Практичний кейс
споруд «Миронівської птахофабрики»
«Миронівської птахофабрики».
Групи МХП
Як розрахувати обсяги скиду
Олена Кошелєва, досвідчений екологзабруднюючих речовин, які скидаються у
практик, експерт ПАЕУ, внутрішній
водні об’єкти?
аудитор систем ISO 9001, ISO 14001.

Закриття конференції
Звичні переваги networking у більш масштабному форматі!
НОВІ ВИКЛИКИ — НОВІ МОЖЛИВОСТІ!
Примітка: Онлайн-конференція «Охорона водних та земельних ресурсів» тільки за квитком «Учасникслухач» та «VIP-учасник»
З питань участі у заходах:
Безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів: 0 800 214 899
Щодо участі експонентів та партнерів:
Інна Сінєнко, 073-305-8016, event@ecolog-ua.com

