
IV Всеукраїнський ЕCOFORUM–2019 екологів 
підприємств «ECOBUSINESS в Україні–2019» 

Коли: 31 травня (09.00-16.00) 
Де: Конференц-зал Premier Abri Hotel, Ярмарковий узвіз, 1, м. Дніпро 

Про учасників 
Фахівці та керівники екологічних і юридичних служб промислових підприємств, топ-
менеджери, які здійснюють загальне управління компанією або керують екологічними 
аспектами її діяльності. 

Про спікерів 
Для виступів ми запросили найкращих експертів сфери та практиків-екологів 
провідних підприємств, авторів журналу: 

 фахівців Офісу реформ при Мінприроди 

 фахівців Держекоінспекції України у м. Дніпро 

 фахівців Державної служби геології та надр України у м. Дніпро 

 фахівців департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА 

 фахівців департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради 

 провідних експертів журналу «ECOBUSINESS. Екологія підприємства» 

 головних екологів провідних підприємств України 

ПРОГРАМА* 

СЕСІЯ 1. ЕКО-СТРАТЕГІЇ–2019: чого очікувати бізнесу 

10.00 – 11.30 

 Аналіз змін природоохоронного законодавства 2018–2019 рр. та головні 
виклики для бізнесу. Досягнення та порушення у сфері екобезпеки 
підприємствами регіону 

 Зміни в дозвільній системі: імплементація Директиви ЄС про промислове 
забруднення 

 Забезпечення ефективності державного нагляду (контролю) у сфері охорони 
навколишнього природного середовища шляхом створення Державної 
природоохоронної служби 

 Формат взаємодії Державної служби геології та надр України з бізнесом та 
головні складнощі 2019 

 Стратегія водної політики україни–2019: нові завдання й пріоритети для 
держави 

Спікери сесії 

 Людмила Циганок, Президент Professional Association of Ecologists of Ukraine, шеф-
редактор «ECOBUSINESS. Екологія підприємства» 

 Олег Семенко,  Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради, директор департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської 
міської ради 

 Борис Філатов, Дніпровський міський голова 

 представники Європейського Союзу 

 Руслан Стрілець, директор департаменту екології та природних ресурсів 
Дніпропетровської ОДА) 

 Експерти Команди підтримки реформ при Мінприроди 



 Представник Державної екологічної інспекції у Дніпропетровській області 

 Фахівці Державної служби геології та надр України 

СЕСІЯ 2. Про вектори розвитку та головні складнощі 

11.30 – 12.30 

 АНАЛІЗ ЗМІН ПРИРОДООХОРОННОГО ЗАКОНОДАВСТВА 2018-2019 рр. та 
головні виклики для бізнесу. Головні досягнення та та порушення в сфері 
екобезпеки підприємствами регіону. (Руслан Стрілець, директор департаменту 
екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА) 

 ОВД: аналіз нинішньої практики. Як бізнесу уникнути помилок (gредставник 

департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА) 

 КЛЮЧОВІ ВІДМІННОСТІ оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) та 
звіту «Оцінки впливу на довкілля» (ОВД) на прикладі біогазового 
комплексу (Катерина Громм, консультант з питань сталого розвитку Baker Tilly) 

 ЕКОЛОГІЧНЕ РЕЙДЕРСТВО: ознаки, причини та наслідки (Іван Проданик, 
заступник керуючого партнера адвокатського об’єднання «Екобезпека», адвокат; 
Тетяна Лампіка,  керівник виконавчого органу Громадського формування з охорони 
громадського порядку «Екологічний патруль» в Дніпропетровській області) 

 «Дніпро — eco-friendly місто. Роль бізнесу в процесі eco-friendly» (Юлія Бойко, 
експерт журналу «ECOBUSINESS. Екологія підприємства», еколог-практик) 

 Екологічні особливості ведення підприємницької діяльності в місті 
Дніпрі (Ольга Білашенко, заступник начальника управління охорони навколишнього 
середовища- начальник відділу природоохоронних заходів управління охорони 
навколишнього середовища департаменту екологічної політики Дніпровської міської 
ради) 

 Розрахунок викидів забруднюючих речовин для цілей оподаткування (Євген 

Власов, менеджер відділу екології Дирекції по генерації електроенергії ДТЕК Енерго) 

12.30 – 13.30 Кава-брейк 

СЕСІЯ 3. ПРАКТИКУМИ 

13.30 – 16.00 

 Як уникнути помилок в організації інструментальних екологічних 
вимірювань (Максим Сорока, експерт, «Галузева науково-дослідна 

лабораторія»,  «Охорона навколишнього середовища на залізничному транспорті» 
ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна) 

 Як організувати облік відходів на виробництві: 10 гарячих запитань (Валентин 

Щербина, еколог Національної поліції України, член редакційної ради 
«ECOBUSINESS. Екологія підприємства») 

 Порядок здійснення заходів контролю в умовах відсутності у 2019 році 
мораторію на проведення таких заходів (Марина Тимошенко, експерт журналу 
«ECOBUSINESS. Екологія підприємства», еколог-практик) 

 Програма розробки та впровадження інноваційних матеріалів для розбудови 
інфраструктури із застосуванням технологій переробки промислових 
відходів (Юрій Андросюк, голова ради директорів, група компаній «Захід-Схід», 

West-East group) 

 КОМУНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИКА: «вікно можливостей» для місцевого 
бізнесу (Станіслав Ігнатьєв,  виконавчий директор. Інституту сталого розвитку) 

 ЯК ПРАВИЛЬНО ОБРАТИ КОМПАНІЮ екологічного консалтингу та аудиту, а 
також як знайти рішення щодо зниження навантаження на навколишнє природне 
середовище: рекомендації та головні акценти (Владислав Антипов, генеральний 
директор ТОВ «Центр екології і розвитку нових технологій») 



* У програмі можливі зміни. Слідкуйте за новинами форуму! 

Вартість участі у заході – 1550 грн 

З питань участі та партнерства: 

 

Інна Сінєнко, керівник департаменту 
конференцій 
Групи компаній «МЕДІА-ПРО» 
073-305-8016, 
seminar@mediapro.com.ua 

Людмила Бичкова, проектний менеджер 
«ECOBUSINESS. Екологія підприємства» 
(044) 507 22 26 (внутр. 326),(066) 614-
2939, 
bychkova_mediagroup@ukr.net 
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