
 
 

Від 6.10.2021   № 224-104 

На №            від  

 

Керівнику підприємства, 

головному екологу, головному 

інженеру, менеджеру навчання 

 

Щодо співпраці у 2022 році 

 

Шановний керівнику! 

 

Національний центр сталого розвитку запрошує фахівців з екологічної безпеки, 

екоменеджменту,  розробників екологічної документації, юристів з метою підвищення рівня 

прикладних екологічних знань на навчальні програми, що розроблені за участі експертів 

Професійної асоціації екологів України 

 

Пропонуємо направити у 2022 році відповідальних фахівців компанії на навчання: 
 

квартал Назва Планова 

вартість, 

грн./особу 

Раз на півроку Новий практичний курс для розробників екологічної 

документації 

7000 

Раз на півроку Навчання за програмою сертифікації ELEML «Environmental 

law. Environmental management. Leadership» 

9800   

Щоквартально Дистанційний спецкурс «Управління відходами на 

підприємстві» (з видачею свідоцтва державного зразка) >>> 

3000  

Раз на півроку ЕКСТЕРН-КУРС «Все про відходи підприємства: поводження 

з відходами I-IV класу небезпеки на підприємстві»>>>  

(онлайн-курс) 

3700  

Щоквартально Інтенсив-курс підвищення кваліфікації «Правила та вимоги 

щодо практичної експлуатації установок очистки газу 

(ГОУ)»  

(онлайн-курс) 

2500  

Раз на півроку Курс «Обґрунтування обсягів викидів для отримання дозволу 

на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами» 

3700 

Щоквартально Сертифікаційний курс для виконавців ОВД. Рівень «BASE» 

>>> 

(дистанційно та онлайн) 

4400  

 Раз на півроку Сертифікаційний курс для виконавців ОВД. Рівень 

«ADVANCED»>>> 

 (дистанційно та онлайн) 

8900  
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 Раз на півроку Курс дистанційного навчання «ПІСЛЯПРОЄКТНИЙ 

МОНІТОРИНГ: основи організації та проведення» >>> 

(дистанційно та онлайн) 

6500  

Щоквартально NEW! ІНТЕНСИВ-КУРС «Екологічна безпека підприємства» 

>>>  

7500  

І квартал Платформа екологічних та технологічних рішень  

 

3000 

Липень – Одеса 

Вересень – Дніпро 

Жовтень – Львів 

Листопад - Київ 

VIIІ Всеукраїнський ЕКОБІЗНЕС-ФОРУМ «Зелена 

економіка: як досягти балансу» 

7000 

Примітка: вартість може бути збільшена до 10% 

Ознайомитися детально із програмами можна на сайті: https://ecolog-ua.com/events 

Графік заходів актуалізується на сторінці https://ecolog-ua.com/content/grafik-ekozahodiv-navchannya-

ecologa 

 

Працюємо із провідними компаніями під запит, розробляємо програми під потреби 

замовника. 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 питань співпраці та вступу до ПАЕУ: 

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