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№ 121118-01 
12 листопада 2018 р. 

Промисловим, громадським, 
науковим, комунальним, 
архітектурним і проектним 
організаціям; 
фахівцям у галузі екології, 
охорони довкілля та 
проектування об’єктів 
архітектури 

 
У зв’язку з вступом в дію цілої низки нових законодавчих та нормативних 

документів, враховуючи посилення та персоніфікацію відповідальності, 
Український Центр перепідготовки та навчання проводить в м. Рівне 
30 листопада 2018 року для проектних організацій та підприємств 
металургійної, хімічної, нафтохімічної, газової, машинобудівної, будівельної, 
легкої, деревообробної, харчової та сільськогосподарської промисловості, 
підприємств енергокомплексу, транспорту, зв’язку та комунального 
господарства України інформаційно-методичний семінар на тему:  

"Нове у дозвільній системі та механізмах регулювання у сфері 
охорони атмосферного повітря та поводження з відходами. 

Підсумки 2018 року та деякі практичні питання." 

На семінар запрошуються керівники та фахівці підрозділів з охорони 
навколишнього середовища підприємств та проектних і науково-дослідних 
інститутів, співробітники управлінь та відділів з охорони довкілля, 
проектувальники та розробники розділу ОВНС у проектній документації, 
юристи підприємств. 

У програмі семінару: 

• Сучасний стан і перспективи української євроінтеграції в частині 
поводження з відходами.  

• Нове у нормативно-правовій базі державного регулювання сфери 
поводження з відходами та перспективи її розвитку. Національна стратегія 
управління відходами в Україні до 2030 року.  

• Діюча нормативно-правова база щодо поводження з відходами в Україні. 
• Дозвільна система у сфері поводження з відходами. 
• Облік, звітування та державна статистика у сфері поводження з відходами. 
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• Типові помилки  при виконанні операцій щодо поводження з відходами. 
• Практичні рекомендації щодо проведення інвентаризації  утворення 

відходів.  Етапи проведення інвентаризації. 
• Рекомендації щодо розроблення власних нормативів утворення відходів  

на підприємстві. 
• Нове у дозвільній системі та механізмах регулювання у сфері охорони 

атмосферного повітря. 

• Порядок проведення робіт, пов’язаних із видачею дозволів на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 

• Проведення робіт з інвентаризації викидів та обсягів забруднюючих 
речовин, що викидаються в атмосферне повітря. 

• Облік, звітування та державна статистика у сфері охорони атмосферного 
повітря. 

• Порядок регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря від стаціонарних джерел. 

• Впровадження Національного плану скорочення викидів з великих 
спалювальних установок. 

• Встановлення технологічних нормативів допустимого викиду 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел.  

• Зміни до Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих 
речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких 
перевищує 50 МВт. (Затверджені Наказом Мінприроди від 16.02.2018 р. 
№ 62). 

Заняття проводять: 
- Назарчук Олена Анатоліївна, заступник директора ТОВ "ЮНІЛОС-

УКРАЇНА", екс.-начальник відділу поводження з відходами та 
небезпечними хімічними речовинами Департаменту екологічної безпеки 
Мінприроди України; 

- Римарєва Юлія Олександрівна, головний спеціаліст  відділу 
атмосферного повітря та екологічного аудиту Управління з питань оцінки 
впливу на довкілля та дозвільно-ліцензійної діяльності Департаменту 
екологічної безпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності Мінприроди 
України. 
 
Семінар відбудеться  30 листопада  2018 року  в конференц-залі готелю 

"ОПТИМА" (м. Рівне, вулиця Словатського, 9). 
Початок семінару 30 листопада  2018 року о 10.00, реєстрація з 9.00. 
Вартість участі у семінарі (за одного учасника)  2 280 грн. 00 коп.,  

без ПДВ.  
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Зазначена сума включає: участь у семінарі, нормативно-методичні 

матеріали, консультації фахівців, кофе-паузи та  обід. 
Кожний учасник отримає Свідоцтво про участь у семінарі. 
При участі в семінарі двох і більше представників однієї організації – 

знижка 5%. 
Для участі у семінарі необхідно: зареєструватись (також можна з 

мобільного пристрою) за посиланням http://clc.am/4bhHBQ, або на сайті 
www.ukrseminar.com, або заповнити анкету-заявку та надіслати її на 
post@ukrseminar.com, після чого отримати рахунок-фактуру (при 
необхідності – Договір). 

Офіційний лист-запрошення можна завантажити за посиланням 
http://clc.am/EQWynA 

Можлива оплата на місці при умові: вартість семінару + % банку за 
перерахунок коштів. 

Увага! Семінар практичний, просимо заздалегідь надсилати до УкрЦПН 
факсом або електронною поштою запитання до лекторів.  

Учасники семінарів отримають акти про надання їм інформаційно-
консультаційних послуг та копію свідоцтва платника єдиного податку. 

 
Для контактів  (10.00 – 18.00): тел.:  (044) 229-78-93,  

тел./факс:  (044) 249-69-15. 
 
 
 
Керівник УкрЦПН      В.А.Степанов

http://clc.am/4bhHBQ
http://www.ukrseminar.com/
mailto:post@ukrseminar.com
http://clc.am/EQWynA
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АНКЕТА-ЗАЯВКА 

Для участі в семінарі: "Нове у дозвільній системі та механізмах 
регулювання у сфері охорони атмосферного повітря та поводження з 

відходами. Підсумки 2018 року та деякі практичні питання." 
м. Рівне, 30 листопада 2018 року. 

 

Назва організації  ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Поштова адреса ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Тел._______________________________e-mail____________________________ 

Факс _____________________________ моб.______________________________ 

Контактна особа _____________________________________________________ 

Кількість учасників____________________________________________________ 

ПІБ учасників і посада __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Вкажіть документи необхідні для оплати:      рахунок,  договір, 

      інші  ____________________________________________________________ 

 
Для участі в семінарі необхідно заповнити анкету-заявку і направити на  

Е-mail  post@ukrseminar.com 
 
 
 

Заповнивши заявку, Ви даєте згоду на обробку персональних даних. 

mailto:post@ukrseminar.com

