
 

 

Керівнику підприємства  

Щодо співпраці у 2021 році 

 

Від імені ECOBUSINESS GROUP та PAEU дозвольте висловити Вам повагу та звернутись з 

пропозицією долучитися до навчальних та комунікативних заходів, що дозволить вам та 

власнику бізнесу захистити інтереси підприємства, працюючи у законодавчому полі з 

природоохоронної діяльності.  

 

Професійна асоціація екологів України з метою підвищення рівня прикладних екологічних 

знань фахівців промислових підприємств розробляє актуальні навчальні програми та 

проводить тренінги, семінари, курси, форуми, дистанційне та корпоративне навчання 

 

Пропоную направити у 2021 році відповідальних фахівців компанії на навчання*: 

 

Дата* Назва заходу Вартість участі* 

  Січень   

26 січня 2021 Круглий стіл «Реформа управління відходами 

видобувних галузей» 

Для членів ПАЕУ 

28 січня-31 березня 

2021 

(дистанційно, 

онлайн) 

NEW! Сертифікаційний курс для виконавців 

ОВД. Рівень «ADVANCED»  

7500 грн 

29 січня 2021 

(онлайн) 

NEW! СПЕЦКУРС «Інструментально-

лабораторні вимірювання в роботі 

природоохоронних служб» (вмісту 

забруднюючих речовин у викидах в 

атмосферне повітря, показників складу та 

властивостей поверхневих та зворотних 

(стічних) вод) 

3200 грн 

29 січня 2021 Круглий стіл «Виклики року в сфері 

промислової екології та інновацій» 

Для членів ПАЕУ 

  Лютий   

5 лютого 2021 NEW! НАВЧАЛЬНИЙ КУРС «СЕО як важіль 3500 грн 



 

(онлайн) керування сталим розвитком території» 

ПРОГРАМА >>> 

15 лютого-29 

березня 2021 

(18 відео-занять, 

онлайн) 

NEW! Інтенсив-курс підвищення кваліфікації 

«Еколог підприємства»-2021.  

(з видачею свідоцтва державного зразка) 

7500 грн 

Окремо відеоурок 

–700 грн 

17 лютого 2021 Круглий стіл «Природоохоронне 

законодавство та екоадвокація-2021: 

взаємодія влади, бізнесу, громад» 

Для членів ПАЕУ 

22 лютого-22 квітня 

2021 

(дистанційно, 

онлайн) 

NEW! Курс підвищення кваліфікації для 

виконавців ОВД. Рівень «BASE» 

4400 грн 

24 лютого 2021 Круглий стіл «Проблемні питання ОВД та 

шляхи вирішення» 

Для членів ПАЕУ 

25 лютого 2021 Міжнародний форум з агроекології, стійкого 

сільського господарства і кооперування 

АПК України під призмою Green Deal: 

 стійке виробництво через агроекологічні 

методи 

1600 грн 

26 лютого 2021 

(онлайн) 

NEW! Семінар-практикум «Санітарно-

захисні зони: проєктування, переоформлення, 

затвердження, проведення моніторингу в 

рамках законодавства» 

1500 грн 

  Березень   

1 березня 2021 Дистанційний спецкурс «Управління 

відходами на підприємстві» 

(з видачею свідоцтва державного зразка) 

2300 грн 

http://ecolog-ua.com/events/novyy-navchalnyy-kurs-seo-yak-vazhil-keruvannya-stalym-rozvytkom-terytoriyi-0


 

3 березня 2021 Круглий стіл «НВВ. Протидія змінам та 

адаптація до змін клімату» 

Для членів ПАЕУ 

15-17 березня 2021 Щорічна платформа взаємодії 

«ECOMODERNIZATION-2021» 

«ЕКОЛОГІЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ 

ВИРОБНИЧО-ПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРА 

ЕКОНОМІКИ: в розрізі GREEN DEAL» 

— 750 грн 

— безоплатно* 

18 березня 2021 Круглий стіл «Реформа промзабруднення» Для членів ПАЕУ 

19-26 березня 2021 Курс дистанційного навчання 

«ПІСЛЯПРОЄКТНИЙ МОНІТОРИНГ: 

основи організації та проведення» 

(з видачею свідоцтва державного зразка) 

6500 грн 

  Квітень   

17 квітня 2021 

(онлайн) 

Спецкурс «Правила експлуатації ГОУ 

(установок очистки газу)»  

(з видачею свідоцтва державного зразка) 

2500 грн 

17 квітня 2021 Круглий стіл «Охорона атмосферного 

повітря: завдання для суб’єктів 

господарювання» 

Для членів ПАЕУ 

24 квітня 2021 Форум Головних інженерів «Новітні технічні 

рішення в екологізації виробництв. Успішний 

досвід реконструкції та переобладнання 

промислових об’єктів» 

2200 грн 

  Травень   

12 травня 2021 Круглий стіл «Виклики для підприємств та 

ОТГ в сфері охорони водних ресурсів» 

Для членів ПАЕУ 

3 травня-14 червня NEW! Інтенсив-курс підвищення кваліфікації 7500 грн 

Окремо відеоурок 



 

2021 

(18 відео-занять, 

онлайн) 

«Еколог підприємства»-2021. 

(з видачею свідоцтва державного зразка) 

700 грн 

  Червень   

15 червня-16 липня 

2021 

ЕКСТЕРН-КУРС «Все про відходи 

підприємства: поводження з відходами I-IV 

класу небезпеки на підприємстві»  

(з видачею свідоцтва державного зразка) 

3700 грн 

16 червня 2021 Круглий стіл «Екологічна безпека 

промислового краю: взаємодія всіх 

суб’єктів» 

Для членів ПАЕУ 

  Липень   

12 липня 2021 Дистанційний курс підвищення 

кваліфікації «Екологічне право. Екологічна 

безпека. Вищий рівень» 

(з видачею свідоцтва державного зразка) 

4500 грн 

13 липня 2021 Круглий стіл «Проблеми охорони надр. 

Надрокористування» 

Для членів ПАЕУ 

  Серпень   

9 серпня 2021 Круглий стіл «Екологізація ОТГ: можливості, 

план дій, перепони» 

Для членів ПАЕУ 

16 серпня 2021 Курс дистанційного навчання 

«ПІСЛЯПРОЄКТНИЙ МОНІТОРИНГ: 

основи організації та проведення» 

(з видачею свідоцтва державного зразка) 

6500 грн 

  Вересень   

18 вересня 2021 Міжнародна конференція в сфері поводження 1800 грн 



 

з промисловими відходами 

20 вересня 2021 Круглий стіл «НДТМ: можливості та 

завдання» 

Для членів ПАЕУ 

20 вересня 2021 Дистанційний спецкурс «Управління 

відходами на підприємстві»  

(з видачею свідоцтва державного зразка) 

2300 грн 

27 вересня 2021 Круглий стіл «Гострі та невідкладні питання 

прикладної агроекології» 

Для членів ПАЕУ 

  Жовтень   

9 жовтня 2021 Практикум «МЗВ-2021: приклади, 

роз'яснення» 

1400 грн 

9 жовтня 2021 Круглий стіл «Смарагдова мережа. 

Збереження біорізноманіття» 

Для членів ПАЕУ 

19 жовтня 2021 Бізнес-ФОРУМ З ПРОМИСЛОВОЇ  ТА 

ЕКОБЕЗПЕКИ: подія року для головних 

інженерів і фахівців з промислової безпеки 

1600 грн 

26 жовтня 2021 Круглий стіл «Відходи: законодавство, кращі 

практики» 

Для членів ПАЕУ 

  Листопад   

11 листопада 2021 IX щорічна ЕКОконференція «ЕКОлогізація 

виробництв: кращі кейси року. ЕКОбатл 

«Еколог року-2021» 

1800 грн 

18 листопада 2021 Круглий стіл «МЗВ: рік за новими 

правилами» 

Для членів ПАЕУ 

  Грудень   



 

13 грудня 2021 Круглий стіл «Екофінанси: Екоплатежі. 

Екоподаток. Рентна плата» 

Для членів ПАЕУ 

13 грудня 2021 Дистанційний спецкурс «Управління 

відходами на підприємстві»  

(з видачею свідоцтва державного зразка) 

2300 грн 

17 грудня 2021 IV щорічна премія «ЕКОтрансформація-

2021» 

За запрошенням 

*Примітка: Дати та вартість може бути змінена організатором. Спеціальні умови участі для 

членів ПАЕУ 

 

Розуміючи запити бізнесу щодо підвищення кваліфікації фахівців, побажань клієнтів 

щодо організації заходів для екологів, ПАЕУ пропонує провідним компаніям розробку 

навчальних програм під замовлення, наприклад: 

 Система екологічної безпеки на промислових підприємствах (за галузями) 

 Екологічні стандарти ЄС: від законодавства до практики 

 Система управління відходами підприємства 

 Зелений офіс: тренд чи зразок корпоративної відповідальності 

 Перевірки бізнесу органами держконтролю: практичні аспекти та рекомендації для 

еколога та ін.. 

Будь який формат спілкування за найактуальнішими темами сьогодення для вашого бізнесу та 

спеціалістів компаній. Програми наших заходів з-поміж інших вирізняє те, що вони мають 

прикладний характер, а їх тематика формується за участю тих, для кого вони призначені. 

Корпоративне навчання надасть можливості компанії-замовнику максимально розкрити 

найбільш актуальні теми та залучити експертів-практиків до обміну досвідом. 

Які би професійні завдання ви не ставили, відвідавши наші навчальні заходи, ви обов’язково 

знайдете шляхи їх досягнення. Команда PAEU працює за вашим індивідуальним замовленням 

З повагою, 

CEO Ecobusiness Group, 

Президент PAEU 

 

 

 

Людмила Циганок 

Сінєнко Інна, 073 305 80 16, event@ecolog-ua.com 

mailto:event@ecolog-ua.com

