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ПОПЕРЕДНЯ ПРОГРАМА ВИСТАВКИ

8 КВІТНЯ, ПОНЕДІЛОК

16:00 - 22:00 Монтаж експозиції та реєстрація експонентів

9 – 10 КВІТНЯ - РОБОТА ВИСТАВКИ

09:00 - 18:00 Робота виставки

10:00 - 18:00 Ділова програма

Панельна дискусія «Реформи законодавства в сфері поводження з муніципальними та промисловими стічними 
водами»

Сесія 1. Сучасна техніка для очищення трубопроводів каналізаційних мереж, зливової каналізації, колодязів, 
відстійників

Сесія 2. Інформаційні технології, обладнання та системи обліку, моніторингу, автоматизації та диспетчеризації

Тема уточнюється
Ходирєв Олександр Олександрович, Директор, ЕСМ Україна

Тема та доповідач уточнюються
Экоінструмент-Київ, Україна

Тема та доповідач уточнюються 
ОВЕН, Україна

Сесія 3. Сучасне обладнання та технології для механічної, хімічної, фізико-хімічної і біологічної очистки стічних вод

Тема та доповідач уточнюються 
SUEZ, Франція

Тема уточнюється
Grega Verk, Керівник проектів відділу захисту навколишнього середовища, RIKO, Словенія

«HUBER Technology. Технології очищення води і стоків»
Кісель Євгеній, HUBER Technology, Польща

«Надійні насоси і технології подрібнення твердих частинок для ефективного очищення стічних вод»
Сергій Ситніков, Регіональний менеджер, Vogelsang GmbH & Co. KG, Німеччина

Тема уточнюється
Ніронович Назар Іванович, Заступник президента, Корпорація «Енергоресурс-інвест», Україна

Тема уточнюється
Kamil Wielgus, Регіональний менеджер продажів, H.CEGIELSKI-POZNAN S.A, Польща

Тема та доповідач уточнюються 
Hidromatic, Італія

«Використання новітніх пробіотичних технологій для очистки стічних вод і переробки відходів - світова практика»
Рімас Пранас Будріс, Головний технолог, Baltic Probiotics, Латвія
Прудиус Тарас Ярославович, Керівник проектів, Альфа-Вет, Україна 

Тема та доповідач уточнюються 
ГРУНДФОС, Україна

Тема уточнюється
Erol Koese, Менеджер продажів і проектів - Центральна і Східна Європа, СНД, M-U-T Maschinen-Umwelttechnik-
Transportanlen, Aвстрія

Тема уточнюється
Кузюк Ірина Анатоліївна, Бортек, Україна

Тема уточнюється
Смирнов Олександр Володимирович, Заступник начальника Технологічного відділу, НВФ «Екополімер», Україна

Тема та доповідач уточнюються 
Alfa Laval, Україна

Сесія 4. Переробка та утилізація осадів і шламів, очищення фільтрату полігонів ТПВ, біогазова енергетика

Тема уточнюється
Markus Beckmann, Головний інженер, керівник проектів, ROCHEM Water Treatment, Німеччина

+38 056 794 33 94 wwm-expo.com
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КОНФЕРЕНЦІЯ «Вода в промисловості»

Теми конференції:
 › екологічні проблеми, пов’язані із забрудненням водних ресурсів промисловістю
 › фінансовий механізм підтримки державою екологічних проектів підприємств
 › законодавчі реформи, що необхідні в сфері дозвільної системи спеціального водокористування
 › механізм державного та громадського контролю за дотриманням екологічних норм промисловими підприємствами
 › сучасні технології та обладнання для поводження з водними ресурсами в галузях промисловості

Сесія 1. Енергетика та гірничо-металургійний комплекс

«Впровадження витратомірів і рівнемірів на енергетичних, металургійних, гірничо - збагачувальних підприємствах»
Бережко Костянтин Іванович, Комерційний директор, Krohne Україна

Сесія 2. Фармацевтика і харчова промисловість

Тема та доповідач уточнюються 
Ecosoft, Україна

Тема та доповідач уточнюються 
Техенергохім та Технохімреагент, Україна

Сесія 3. Агропромисловий комплекс та сільське господарство

Тема та доповідач уточнюються 
УКРНІЦ «Потенціал-4», Україна

Сесія 4. Хімічна, нафтохімічна промисловості і транспорт

«Система очищення підземних вод від забруднення»
Демьохін Геннадій Анатолійович, Заступник головного інженера з питань екологічної безпеки, Кременчуцький НПЗ 
(Укртатнафта)

До участі запрошуються:
- профільні фахівці промислових підприємств ПЕК, ГМК, АПК, хімічної, нафтохімічної промисловості, портів, водоканалів
- постачальники обладнання та технологій для поводження з водними ресурсами в галузях промисловості
- представники державних і муніципальних органів влади
- представники органів державного і муніципального екологічного контролю

КОНФЕРЕНЦІЯ «Інженерні мережі водопостачання, водовідведення та каналізації»

Сесія 1. Матеріали та обладнання для будівництва трубопроводів (труби і насоси)

Тема та доповідач уточнюються 
ГРУНДФОС, Україна

Сесія 2. Безтраншейні технології 

Тема уточнюється
Костянтин Болек, Бренд менеджер департаменту безтраншейних технологій, Гідропром, ТМ Novatec, Україна

Сесія 3. Діагностика і ремонт трубопроводів

Сесія 4. Системи зливової каналізації, боротьба з паводком

Тема та доповідач уточнюються 
ГРУНДФОС, Україна

СЕМІНАР «Локальні очисні споруди»

Тема уточнюється
Супрун Володимир Вікторович, Заступник директора департаменту маркетингу і реклами, Корпорація «Енергоресурс-
інвест», Україна

ВІДКРИТИЙ СЕМІНАР КОМПАНІЇ RIKO, СЛОВЕНІЯ

Тривалість: 60 хв

Модератор: Grega Verk, Керівник проектів відділу захисту навколишнього середовища

ВІДКРИТИЙ СЕМІНАР КОМПАНІЇ HUBER TECHNOLOGY, ПОЛЬЩА
«Виробничий профіль фірми»

Тривалість: 60 хв

Модератор: Кісель Євгеній

+38 056 794 33 94 wwm-expo.com
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ВІДКРИТИЙ СЕМІНАР КОМПАНІЙ ТЕХЕНЕРГОХІМ І ТЕХНОХІМРЕАГЕНТ, УКРАЇНА

Тривалість: 45 хв

Модератор: уточнюється

ВІДКРИТИЙ СЕМІНАР КОРПОРАЦІЇ «ЕНЕРГОРЕСУРС-ІНВЕСТ», УКРАЇНА

Тривалість: 45 хв

Модератор: Супрун Володимир Вікторович, Заступник директора департаменту маркетингу і реклами

ВІДКРИТИЙ СЕМІНАР КОМПАНІЇ ЕСМ УКРАЇНА

Тривалість: 30 хв

Модератор: Ходирєв Олександр Олександрович, Директор

ВІДКРИТИЙ СЕМІНАР КОМПАНІЇ ECOSOFT, УКРАЇНА

Тривалість: 30 хв

Модератор: уточнюється

ВІДКРИТИЙ СЕМІНАР КОМПАНІЇ АЛЬФА-ВЕТ, УКРАЇНА
«Пробіотичні препарати для вирішення проблем гігієни та запахів в комунальній, харчової та інших галузях 
промисловості»

Тривалість: 30 хв

Модератори: Рімас Пранас Будріс, Головний технолог, Baltic Probiotics, Латвія
Прудиус Тарас Ярославович, Керівник проектів, Альфа-Вет, Україна 

ВІДКРИТИЙ СЕМІНАР КОМПАНІЇ ALFA LAVAL, УКРАЇНА

Тривалість: 30 хв

Модератор: уточнюється

ВІДКРИТИЙ СЕМІНАР КОМПАНІЇ FSM FRANKENBERGER, НІМЕЧЧИНА

Тривалість: 30 хв

Модератор: уточнюється

СЕМІНАР «Інструменти ProZorro для водоканалів та їх постачальників»

Організатор: торгова площадка Zakupki.Prom.ua,
акредитований учасник: ProZorro, ProZorro.Продажі

Теми семінару:
 › Державні закупівлі в системі ProZorro - як працювати ефективно і яких помилок уникати
 › Оскарження закупівель
 › Сервіси і інструменти, що допомагають працювати в електронних торговельних системах (перевірка контрагента, 

банківські гарантії та кредити, електронний документообіг, вивантаження аналітики)

До участі запрошуються:
представники комунальних служб, водоканалів, державних і муніципальних органів влади, бізнес-компаній - постачальників 
послуг і технологій

! НОВЕ В 2019 !

• Рециклінг води, технологія ZLD (Zero Liquid Discharge)

• Юридичні послуги

• Кадровий сервіс

СЕМІНАР  
«Водна галузь Дніпропетровської області. На шляху від програм до реалізованих проектів»

Організатор: Дніпропетровська обласна державна адміністрація, Департамент екології та природних ресурсів

Модератор: Стрілець Руслан Олександрович, Директор департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської 
обласної державної адміністрації

До участі запрошуються:
- екологи, директори з охорони навколишнього середовища, керівники лабораторій промислових підприємств і водоканалів
- керівники департаментів екології міст Дніпро, Кам’янське, Нікополь, Новомосковськ, Павлоград, Кривий Ріг, 

Верхньодніпровськ, Тернівка, Першотравенськ, Покров, Марганець
- громадські екологічні організації; ЗМІ
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СЕМІНАР  
«Водна галузь Київської області. На шляху від програм до реалізованих проектів»

Організатор: Київська обласна державна адміністрація, Департамент екології та природних ресурсів

Модератор: Киреєва Вікторія Станіславівна, Директор департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної 
державної адміністрації

До участі запрошуються:
- екологи, директори з охорони навколишнього середовища, керівники лабораторій промислових підприємств і водоканалів
- керівники департаментів екології міст Києвської області;
- громадські екологічні організації; ЗМІ

ВІДКРИТА ДИСКУСІЯ  
«Інвестиції у водну галузь України. Проблеми та рішення»

Організатор: Українська асоціація питної води «Борисфен»

Модератор: Безус Валерій Олександрович, Заступник голови Дніпропетровської обласної ради.

Питання для обговорення:
 › Яке законодавство необхідно змінювати для того, щоб в галузь прийшли реальні інвестиції?
 › Яка роль місцевих органів влади у створенні позитивного інвестиційного клімату?
 › Організаційні форми співробітництва сектора ЖКГ і бізнесу. Державно - приватне партнерство, концесія, оренда
 › Чому українські банки не фінансують проекти водної галузі?
 › Чи готові водоканали до прозорого і ефективного використання інвестиційних ресурсів?
 › Чи можливо використовувати в Україні досвід реформування водної галузі в країнах Східної Європи?

До участі запрошуються:
- представники муніципальних та центральних органів влади.
- керівники водоканалів і комунальних підприємств водно-господарської галузі
- міжнародні та вітчизняні фінансові організації

ЗАСІДАННЯ АСОЦІАЦІЇ МАЛИХ МІСТ УКРАЇНИ 
«Проблеми та методи впливу органів місцевого самоврядування на розв’язання гострих питань галузі»

Організатор: Асоціація малих міст України

Учасники: представники органів місцевого самоврядування малих міст, територіальних громад, сільських рад

До участі запрошуються постачальники обладнання, технологій та рішень водопостачання, водовідведення, каналізації, 
очищення вод

КОНФЕРЕНЦІЯ  
«Сучасні аспекти проектування та будівництва об’єктів водного сектору України»

 › Актуальні зміни законодавства в галузі регулювання будівництва об’єктів водного господарства
 › Сучасні технології проектування та будівництва
 › Взаємодія Замовник - Проектувальник - Генеральний підрядник. Проблеми та рішення
 › Закупівлі та особливості проектів за участю міжнародних фінансових організацій
 › Сертифікація та підвищення кваліфікації інженерів-проектувальників - необхідні умови відповідності гідротехнічних об’єктів 

світовим стандартам

Тема уточнюється
Кравець Оксана Богданівна, Начальник проектно-технічного відділу, Корпорація «Енергоресурс-інвест», Україна

До участі запрошуються:
- проектно-інжинірингові, будівельні організації, генеральні підрядники
- проектні і виробничі служби водоканалів і промислових підприємств
- постачальники обладнання та технологій
- науково-освітні установи
- контролюючі служби
- муніципальні та державні органи влади
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ОРГАНІЗАТОР
Компанія «Бізнес-Форум» спеціалізується 
на наданні послуг з організації та проведення 
міжнародних і регіональних галузевих 
конференцій і виставок.

Починаючи з 2003 року, ми реалізували 
понад 250 конференцій, в яких взяли 
участь більше 75 000 фахівців з 92 країн 
світу.

Ми проводимо заходи для наступних 
галузей: металургія, гірничодобувна 
промисловість, транспорт і логістика, 
хімічна промисловість, екологія

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

Виставковий Центр «АККО Інтернешнл»
проспект Перемоги, 40-Б (парк Пушкіна ),  
ст. метро «Шулявська»
Kиїв, Україна
www.acco.ua

КОНТАКТИ ОРГАНІЗАТОРІВ:

Світлана Радіонова
Заступник директора
+38 056 794 33 94, вн. 200
 +38 050 362 24 75
 s.radionova@b-forum.com

Олена Воєвода
Менеджер проекту
+38 056 794 33 94, вн. 240
+38 099 718 28 41
e.voevoda@b-forum.com

КРУГЛИЙ СТІЛ  
«Басейнова рада - ключовий інструмент реформи водного сектору України»

За підтримки: Державного агентства водних ресурсів Україны

Модератор: Гвозденко Павло Валерійович, Заступник голови Державного агентства водних ресурсів України

Питання для обговорення:
 › Досвід створення басейнових рад
 › Взаємодія з центральними і регіональними органами влади. Чи можливий компроміс?
 › Налагодження сучасного моніторингу вод - першочергове завдання.
 › План управління річковим басейном - головний документ щодо досягнення стратегічної екологічної цілі - “доборого” стану 

вод.

До участі запрошуються:
представники новостворених басейнових рад Агентства водних ресурсів, державних і муніципальних органів влади, науково-
дослідних установ, водоканалів, промисловості, фінансових установ, громадських організацій

СЕМІНАР  
«Роль екологічних лабораторій водоканалів і промислових підприємств  

у реформі моніторингу водних ресурсів України»
 › Зміни в законодавстві, що регулюють діяльність лабораторій, в контексті переходу на європейські стандарти вимірювань
 › Найкращі доступні технології та обладнання для моніторингу водних ресурсів. Чи є компроміс між ціною та якістю?
 › Чи можлива ефективна взаємодія муніципальних органів влади і бізнесу при побудові єдиної системи вимірювань стану 

навколишнього середовища?
 › Забезпечення якості вимірювань і метрологічний контроль. Як уникнути основних помилок?
 › Економіка інструментальних досліджень водних ресурсів. Чи може лабораторія заробляти гроші?

Тема уточнюється
Ходирєв Олександр Олександрович, Директор, ЕСМ Україна

Новіцька Неля Іванівна, Завідуюча відділення організації санітарно-гігієнічних досліджень, Харківський обласний 
лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України

До участі запрошуються:
- керівники екологічних лабораторій підприємств і водоканалів, незалежних екологічних лабораторій та лабораторних 

центрів
- представники проектних організацій, постачальників технологій та обладнання для лабораторій
- представники органів державного і муніципального екологічного контролю

Під час робочих сесій буде забезпечено синхронний переклад: українська / англійська / російська мови


