8 жовтня 2020
10.00-10.30 Відкриття ALTERNATIVE ENVIRONMENTAL PLATFORM-2020
«ECO-MODERNIZATION»
· ОЛЕКСАНДР МАРІКОВСЬКИЙ, народний депутат, заступник Голови комітету ВР з питань
екологічної політики та природокористування
· ДЕНИС КАПЛУНОВ, перший заступник в.о. голови Держекоінспекції
Онлайн-конференція «Реформа сфери відходів. Промислові відходи»
Циркулярна економіка і промислові відходи: можливості та перепони.
10.30-11.15 БЛОК «Проблеми і виклики галузі»
10.30-10.45
· Безальтернативне майбутнє
Валентин Щербина, віцепрезидент
Професійної асоціації екологів України. циркулярної економіки.
10.45-11.00

Кирило Косоуров, голова комітету
управління відходами ПАЕУ.

·

Друге життя небезпечним відходам

11.00-11.15

Вячеслав Фадєєв, експерт з питань
сталого розвитку та економікоекологічних досліджень, член ПАЕУ,
директор ТОВ «ГЕККО ГРУП»

· Екологічні аспекти сталого розвитку
підприємства в контексті економічного
зростання та збільшення обсягу реалізації

11.15-12.00 БЛОК «Інноваційні технології в поводженні з відходами: рішення для України»
11.15-11.30
Що робити з відпрацьованими оливами?
Ольга Лебега, к.е.н, директор ТОВ
Процедура правильного вибору підрядної
«ЕКОІНТЕЛ»
організації
11.30-11.45
Спікер уточнюється
Утилізуємо небезпечні та потенційно
небезпечні відходи II-IV класу небезпеки
11.45-12.00

Спікер уточнюється

12.00-12.30 Перерва

Відходи агросфери

12.30-13.15 БЛОК «Кейси: український досвід, рішення лідерів галузей»
12.30-12.45
Олександр Посмітний, голова комітету · Життєвий шлях промислових відходів
нафтогазовидобувноі галузі країни
ПАЕУ з управління промисловими
відходами, юрист, досвідчений екологпрактик, експерт сфери поводження з
твердими, рідкими та токсичними
промисловими відходами.
12.45-13.00

13.00-13.15

Юлія Бойко, еколог-практик, член
PAEU, експерт комітетів з управління
відходами, промислової екології та
інновацій, екологічного права та
законотворчості PAEU
Оксана Лашта, провідний інженер з
охорони навколишнього середовища
компанії «Ґудвеллі Україна».

· Сучасність та майбутнє управління
відходами підприємств: законодавство,
проблеми та перемоги

· Поводження з відходами в сільському
господарстві. Кейс компанії «Ґудвеллі
Україна».

13.15-13.45 БЛОК. «Поводження з відходами на підприємстві: практикум»
13.15-13.30
Спікер уточнюється
· Як розробити паспорт відходів
· Як провести інвентаризацію відходів на
підприємстві
· Все, що треба знати про паспорти місць
видалення відходів
· Дещо про екологічну звітність
13.30-13.45

Олександр Посмітний, голова комітету · Приклади найгрубіших помилок у
поводженні з промисловими відходами:
ПАЕУ з управління промисловими
відповідальність
відходами.

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

