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ОРГАНIЗАТОР
ORGANIZER
«Бізнес-Форум»
Компанія «Бізнес-Форум» надає послуги з організації та проведення міжнародних
і регіональних галузевих конференцій і виставок. Починаючи з 2003 року, ми
реалізували понад 180 конференцій, в яких взяли участь більше 40 000 фахівців з
70 країн світу.
«Business-Forum»
Business-Forum Ltd. specializes in organization and conducting of international and
regional conferences and exhibitions. Since 2003 we have organized more than 180
conferences and over 40 000 specialists from 70 countries have attended our events.
www.b-forum.com

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
SUPPORTED BY
Американська торговельна палата в Україні
Міжнародно орієнтована бізнес спільнота, що представляє провідних керівників
та експертів більше, ніж з 600 компаній членів. Це найбільші інвестори та
міжнародні компанії, які працюють в Україні, роблячи значний внесок у формування
українського бюджету.
American Chamber of Commerce in Ukraine
Internationally oriented business community, which represents business leaders and
experts of 600+ Member organizations – the biggest investors and largest multinationals
operating in Ukraine which contribute greatly to the state budget.
www.chamber.ua/uk
Європейська Водна Асоціація (EWA)
Європейська Водна Асоціація (EWA) є незалежною, неурядовою і некомерційно.
організацією, що займається управлінням і поліпшенням водного середовища, та
охоплює весь сектор поводження з водними ресурсами.
The European Water Association (EWA)
The European Water Association (EWA) is an independent non-governmental and nonprofit making organization dealing with the management and improvement of the water
environment and covers the whole water management sector
www.ewa-online.eu
Асоціація «Питна вода України»
Асоціація «Питна вода України» є господарською асоціацією, яка створена для
представлення інтересів своїх учасників у галузі водопровідно-каналізаційного
господарства та питаннях державного регулювання у сфері водних ресурсів.
«Drinking Water of Ukraine» Association
The Ukrainian Drinking Water Association is a non-governmental non-profit organization
established to represent its members’ interests, in the field of water and sanitation issues
and state regulation of water resources.
www.apvu.org.ua
«Клуб Мерів»
Всеукраїнська громадська організація «Клуб мерів» - це неурядова організація, що
об›єднує колишніх та нині діючих міських голів, і створена для розв’язання проблем
місцевого самоврядування.
«Mayors Club»
Ukrainian public organization «Mayors Club» is a non-governmental organization which
unites former and current mayors, and was created to solve the problems of local
government.
www.mayorsclub.org.ua
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ЕКСПОНЕНТИ
EXHIBITORS
Address: 160 London Road, Sevenoaks, Kent, TN13 1 BT, England UK
Tel: +38 050 469 53 81; +38 050 351 97 44
E-mail: ewoquawt@ukr.net
Web: www.evoqua.com/en/brands/Wallace_and_Tiernan

Wallace&Tiernan Evoqua Water Technologies
Ми першими запровадили загальні вирішення проблем знезараження та дозування хімічних речовин для очистки води.
Wallace&Tiernan (Волас і Тірнан) сьогодні підрозділ Evoqua WT є визнаним світовим лідером з виробництва систем безпечного
знезараження та хлорування води з майже 100 річним досвідом забезпечення світового ринку високоякісними, надійними, безпечними
та економічними хлораторами та системами знезараження води. Наші одно- та багатофункціональні аналізатори залишкового хлору та
інших оксидантів, Рн, каламутноміри сконструйовано для надійного та точного моніторингу ваших процесів очищення води.
Хлоратори та електролізні установки для виробництва гіпохлоритунатрію успішно працюють в Україні з 1994 року, генератори діоксиду
хлору та УФ системи знезараження води з 2006р.
Wallace&Tiernan Evoqua Water Technologies
We are premier provider of total disinfection and chemical dosing solutions.
Wallace &Tiernan today department of Evoqua WT are world leader of manufacturing safe systems of chlorination and disinfection water and
waste water, have over 100 years experience in providing high quality disinfection and chemical feed systems all over the world. Our single or
multifunctional analyzers of residual chlorine, other oxidants, PH, turbidity meters designed to provide you with accurate and reliable monitoring
for your water treatment processes.
Chlorinators and electrolizers producing sodium hypochlorite on site successfully operate in Ukraine since 1994, chlorine dioxide generators
and UV disinfection units since 2006.
Address: De Huufkes 23, 5674 TL Nuenen, Netherlands
Tel: +38 050 351 97 44; +38 050 151 45; +38 044 279 11 83
E-mail: berson@ukr.net
Web: www.bersonuv.com
Berson UV-techniek
Компанія Berson UV-techniek - один із світових лідерів виробників ультрафіолетового обладнання, заснована в 1972 і знаходиться в
Нюенені, Нідерланди.
Ми сфокусовані в одному напрямку: забезпеченні системами УФ дезінфекції, які якнайшвидше та найефективніше зменшують
мікробіологічне забруднення ваших питних та стічних вод.
Діапазон застосування обладнання Berson для очищення води сягає від дезінфекції до повного розпаду хімічних та мікроорганічних
забруднень.
Вже 20 років ми постачаємо наше обладнання та сервіс до України.
Berson UV-techniek
Berson UV-techniekis one of world leading ultraviolet (UV) manufacturing company based in Nuenen, the Netherlands and has been established
since 1972.
We are focused on one thing: providing UV disinfection systems that reduce microbial contamination from your water and wastewater in the
quickest, most efficient way.
Berson’s water applications range from disinfection to advanced oxidation for the removal of organic (micro) contaminants.
Within 20 years we provide our equipment and services in Ukraine.
Address: Kiev, Stolichnoe Ave, 103 BC “Europe”, 14th floor, 03131
Tel: +38 044 237 04 00
E-mail: ukraine@grundfos.com
Web: www.ua.grundfos.com
Grundfos
Компанія Grundfos є світовим лідером у виробництві передового насосного обладнання і задає тенденції в області технологій обробки
води. Ми робимо свій внесок у забезпечення сталого розвитку в усьому світі, розробляючи нові технології, що підвищують якість життя
людей і допомагають дбайливо ставитися до нашої планети.
Grundfos
Grundfos is the world leader in producing advanced pumping equipment and sets trends in water treatment technologies. We are making a
contribution to sustainable development worldwide, developing new technologies that improve the quality of life and care for our planet.
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Address: Belaya Tserkov, Kiev region, Belaya Tserkov, Builders alley 1b, of. 37 Ukraine,
09112
Tel: +38 0456 344 633
E-mail: info@flowex.com.ua
Web: www.flowex.com.ua
Фловекс
Компанія «Фловекс» спеціалізується на постачанні промислового насосного обладнання для складних технологічних процесів, видобутку
матеріалів, гідротранспорту. Ми працюємо з шламовими, абразивними, мультіфазними, хімічними, високотемпературними середовищами.
Приватне Підприємство «Фловекс» представляє на території України наступних виробників: Dragflow s.r.l.b (Італія), «Emile Egger & CO
AG» (Швейцарія), ЗАО «Композит» (Росія), GEHO Weir Minerals Netherland (Нідерланди), Tsurumi Europe (Японія)/
Flowex
The Flowex company specializes in supply of industrial pumping equipment for complex processes, materials extraction, hydrotransport. We
work with slurry, abrasive, multiphase, chemical, high-temperature mediums.
Flowex represents following manufacturers: Dragflow s.r.l.b (Italy), «Emile Egger & CO AG» (Switzerland), Composite (Russia), GEHO Weir
Minerals Netherland (Netherlands), Tsurumi Europe (Japan).
Address: Ateities 10B, LT-08303 Vilnius, Lithuania
Tel: +370 5 2600296
E-mail: info@hidora.lt
Web: www.hidora.lt

UAB «Hidora»
UAB “Hidora” has started its activity 27 years ago and specializes in commercial and consulting matters. We help our clients to choose and
provide them with following equipment:
• Sewer jetters and vehicles for pumping-out and transportation of liquid waste;
• TV diagnostic and 3D optical scanning systems for diagnostics of underground pipelines, control wells and water boreholes;
• A variety of industrial pumps;
• Air blowers for biological cleaning equipment of wastewater;
• High-pressure pumps and hydrodynamic machines;
• Multifunctional vacuum excavators;
• Acoustic detectors and correlators for detection of water leaks from piping;
• Metal detectors, underground communication routes detectors.
We offer maintenance services of our equipment. Therefore, our equipment successfully operates in the Baltic region, Belarus, Ukraine and Russia.
Our partners in Germany, Denmark, the Netherlands, Switzerland manufacture all the necessary equipment of high-quality and are professionals
in their fields who have accumulated considerable experience. They helped us to master how to assemble certain equipment in Lithuania.
Among our respected clients, it is worth mentioning companies working in the fields of water management, constructions, energy and industry.
We have an open and sincere cooperation experience with our customers. We always try to help them and find the BEST SOLUTIONS.
UAB «Hidora»
UAB «Hidora» вже 27 років консультує і поставляє різні спецмашини і обладнання для водоканалів і підприємств країн Прибалтики,
України, Білорусії, Росії:
• Каналопромивочні машини і автотранспорт для відкачування та перевезення рідких відходів;
• Системи телевізійної діагностики (CCTV) і 3D оптичного скануванняw для проведення діагностики та різного роду вимірів трубопроводів,
колодязів і свердловин;
• Насоси для водного і комунального господарства, промисловості;
• Повітродувки для очисних споруд;
• Насоси та гідродинамічні апарати високого тиску;
• Мультифункціональні вакуумні екскаватори;
• Акустичні детектори і корелятори для пошуку витоків з трубопроводів;
• Металошукачі;w трасошукачі для визначення місця розташування підземних комунікацій.
Ми здійснюємо гарантійний та післягарантійний сервіс товарів, що поставляються.
Наші партнери в Німеччині, Данії, Голландії і Швейцарії виробляють високоякісне обладнання і є професіоналами. Тісно співпрацюючи з
діловими партнерами, ми впроваджуємо технічні нововведення на об’єктах водного і комунального господарства, а також промислових
і енергетичних об’єктах.
UAB «Hidora» завжди прагне знайти КРАЩІ РІШЕННЯ: поставляє сучасні високоякісні технології та обладнання передових і надійних
західних виробників, ділиться багаторічним накопиченим досвідом, пропонує способи вирішення виниклих проблем замовників.
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Address: Giengener Weg 66, Giengen, Germany, 89537
Tel: +49 732 21 44 0
E-mail: lineTec@vfg.de
Web: www.linetec.info

lineTEC - Підрозділ Ферайнігте Фільцфабрікен АГ
Підрозділ lineTEC компанії VFG AG пропонує сертифіковані системи для швидкої, економічної та довговічної безтраншейної санації
пошкоджених трубопроводів. Наш асортимент включає в себе різні типи рукавів діаметром від DN50 до DN1500 і спеціальні епоксидні
смоли. Для труб з вигинами та зі змінами діаметра є особливо гнучкі рукава. Цей факт і більш ніж 20-річний досвід робить нас надійним
партнером для Вашого бізнесу!
lineTEC - A business unit of Vereinigte Filzfabriken AG
With lineTEC the VFG AG offers certified liner systems for economic, quick and durable no-dig rehabilitation of damaged pipes. Our innovative
program includes liners in the range from DN50 mm to DN1500 mm and special epoxy resins. For pipes with bends and changing diameters
we offer extra flexible liners. This fact and more than 20 years of experience make us to the dependable supplier of high-quality solutions and
partner of your business.
Address: 2, Tambov str., Zaporozhye, Ukraine, 69057
Tel: +38 050 519 22 13; +38 067 378 82 09
E-mail: dp@msk.zp.ua
Web: www.msk.zp.ua
ТОВ «Монтажно-Будівельна Компанія»
ТОВ «Монтажно-Будівельна Компанія» вже більше 16 років є однією з провідних будівельних компаній на території України, і
зарекомендувала себе як надійний партнер багатьох підприємств.
Наша компанія пропонує широкий асортимент будівельних послуг:
• Безтраншейна прокладка інженерних мереж методом горизонтально-направленого буріння (ГНБ);
• Заміна інженерних мереж методом санації;
• Відеоінспекція трубопроводів діаметром до 1600мм;
• Очищення інженерних мереж гідродинамічним способом;
• Промисловий демонтаж;
Нашими клієнтами є такі великі підприємства як: ПАТ «Запоріжсталь», ПАТ «Нікопольський завод феросплавів», ПАТ «Запорізький завод
феросплавів», ПАТ «ПБК« Славутич», КП «Водоканал» Запоріжжя, Супермаркети «Сільпо», та інші.
Ми гарантуємо компетентне обслуговування клієнтів та своєчасне і якісне виконання робіт!
LLC «MSK»
LLC «MSK» has more than 16 years is one of the leading construction companies in Ukraine, and has established itself as a reliable partner of
many companies.
Our company offers a wide range of construction services:
• Trenchless laying of utilities by horizontal directional drilling (HDD);
• Replacement method sanitation utilities;
• Video inspection of pipelines with diameter up to 1600mm;
• Cleaning utilities hydrodynamic method;
• Industrial dismantling;
Our clients include large enterprises such as JSC «Zaporizhstal», JSC «Nikopol Ferroalloy Plant», JSC «Zaporizhia Ferroalloy Plant», JSC
«Slavutich», Municipal Utility «Vodokanal» Zaporozhye, Supermarket «Silpo», and others.
We guarantee competent customer service and timely and quality work!
Address: M-U-T Maschinen – Umwelttechnik – Transportanlagen GesmbH,
Schiessstattgasse 49, 2000 Stockerau, Austria/Europe
Tel: +43 2266 603 234
E-mail: koese@m-u-t.at
Web: www.m-u-t.at
M-U-T Maschinen-Umwelttechnik-Transportanlagen
Утилізація і підготовка різних видів твердих і рідких відходів забезпечує великі логістичні, технічні та організаційні проблеми для
міст і комунальних підприємств. M-U-T займається саме цими проблемами і пропонує універсальні рішення. M-U-T є австрійською
виробничою компанією, яка бере на себе власну розробку, планування, проектування, виробництво, постачання, монтаж і введення
в експлуатацію машин і устаткування в галузях комунальної техніки, пропонуючи екологічно чисті технології, освіту, технології води та
технологію стічних вод.
M-U-T Maschinen-Umwelttechnik-Transportanlagen
The disposal and preparation of different types of solid and liquid waste provide large logistical, technical and organizational challenges for cities
and communes. M-U-T addresses precisely these issues and offers universal solutions from one source. M-U-T is an Austrian manufacturing
company that undertakes in-house-development, planning, design, production, delivery, assembly and commissioning of machinery and plants
in the sectors of municipal vehicles, conveying technology, environmental technology, education, water technology and waste water technology.
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Address: Ramboll Group A/S HannemannsAlle 53 DK-2300 Copenhagen S, Denmark
Tel: +45 5161 1000
E-mail: info@ramboll.com
Web: www.ramboll.com/water
«Ramboll»
Компанія «Ramboll» є провідною інжиніринговою консультаційною компанією із штатом близько 13000 експертів і 300 офісами у 35 країнах
світу. «Ramboll» посилює місцевий досвід, поєднуючи його із глобальними знаннями. Наша міжнародна команда висококваліфікованих
консультантів водного сектору протистоїть викликам, які виникають у галузі водних ресурсів та змін клімату у всьому світі. Ми працюємо
на усіх етапах водного циклу: від водних ресурсів та водопостачання, переробки та очистки, до скидання стічних вод та захисту якості
води. Серед наших замовників – підприємства із різних галузей промисловості, органи державної влади, а також міжнародні фінансові
установи. Ми спираємося на багаторічну скандинавську традицію стабільного і стійкого водопостачання та передових технологій очистки
стічних вод, об›єднуючи її з місцевим досвідом реалізації проектів, як в Україні, так і в інших країнах регіону.
«Ramboll»
A leading engineering, design and consultancy company with more than 13,000 consultants and 300 offices in 35 countries, Ramboll emphasizes
local experience combined with a global knowledge-base. Our global team of water specialists is addressing water and climate challenges all
over the world. We work across the water-cycle from water resources and supply, processing and treatment, to sewerage and discharge and
our clients include industries, public authorities and international financial institutions. We build on the strong Nordic tradition for stable and
sustainable water supply and state-of-the-art wastewater treatment which we combine with local project experience from Ukraine and the rest
of the region.
Address: Representation of “RIKO”, Ukraine 04071, Kyiv, Goncharnaya 18A
Tel: + 380 44 583 02 71
E-mail: riko.kiev@riko.si
Web: www.riko.si

RIKO d.o.o.
Компанія «РІКО» розробляє і пропонує комплексні рішення по впровадженню сучасних, ефективних і екологічних технологій в області
промисловості, енергетики, екології, логістики та будівництва. Наша інжинірингова компанія присутня на міжнародних ринках і активно
сприяє технологічному вдосконаленню і сталому розвитку бізнесу замовників і партнерів.
ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
У сфері захисту навколишнього середовища компанія «Ріко» продовжує ось вже кілька десятирічну традицію виробництва обладнання
для комунального хозяйтсва. Ця традиція в сучасних умовах доповнена і розширена нами на сферу надання послуг інжинірингу та
реалізації проектів «під ключ», як в будівництві громадської комунальної інфраструктури, так і на виробництві. Ми пропонуємо комплексні
рішення в області очищення відпрацьованих і стічних вод, утилізації та переробки твердих побутових відходів, приготування питної води,
а також використання поновлюваних джерел енергії. У співпраці зі своїми партнерами «РІКО» пропонує передові і сучасні технологічні
рішення і обладнання, що забезпечує низькі витрати обслуговування і високу ступінь надійності в експлуатації.
RIKO d.o.o
We from the company Riko develop integral solutions in the area of modern, efficient and eco-friendly technologies in the sectors of various
industries, energy, environmental protection, logistics and construction.
As an engineering company operating on complex international markets, we offer services that help our customers, partners and staff, create
sustainable technological development.
ENVIROMENTAL ENGINEERING
In the area of environmental protection, we at RIKO continue the tradition of producing municipal equipment and offer “modern” services of
engineering and turnkey project management, both in the construction of municipal infrastructures and in industry.
We offer integral solutions in the area of purification of waste water, waste management, drinking water preparation and the use of renewable
energy sources. Together with our partners, we offer state-of-the-art solutions and equipment in the area of municipal purification plants with
low operating costs and high reliability.
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Address: Slovenceva 95, 1000 Ljubljana, Slovenia
Tel: +386 1 56 03 700
E-mail: info@hidroinzeniring.si
Web: www.hidroinzeniring.si

Hidroinzeniring d.o.o.
Hidroinzeniring d.o.o. – це словенська компанія з 45-річним досвідом роботи в області розвитку в сфері базової гідротехніки, дренажу
та очищення побутових і промислових стічних вод, остаточної обробки побутових і спеціальних видів небезпечних відходів, охорони
навколишнього середовища, складних екологічних проблем, а також екологічного і технічного консультування.
Ми присутні в Словенії, Хорватії, Боснії і Герцеговині, Сербії, Чорногорії, Македонії, Білорусі, Албанії, Косово, Болгарії та Україні. Ми
відомі нашою якістю обслуговування, а також наших технологічних рішень і інновація.
Hidroinzeniring d.o.o.
Hidroinzeniring d.o.o. is a Slovenian company with 45 years of experience in development in the fields of basic hydrotechnics, drainage and
treatment of municipal and industrial wastewater, final treatment of municipal waste and special kinds of hazardous waste, environmental
protection, complex environmental issues, and environmental and technical counselling.
We are present in Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Montenegro, Macedonia, Belarus, Albania, Kosovo, Bulgaria and Ukraine.
We are known by our quality of service, and our technological solutions and inovation.
Address: Spectrum House, Beehive Ring Road Gatwick, London RH6 70LG
Tel: +44 129 35 79 93 0
E-mail: kshahid@waterwastewater.uk
Web: www.waterwastewater.uk
Water Solutions International (WSI)
Water Solutions International Limited (WSI) надає спеціалізовані послуги в галузі водопостачання та управління проектами в країнах
Перської затоки (GCC) і СНД. Його акціонери і партнери беруть активну участь в наданні досвіду з питань розробки технологічного
процесу і досвіду управління проектами в Великобританії і Міжнародному водному господарстві протягом останніх 30 років.
WSI пропонує детальні незалежні аудити процесів очищення муніципальних і промислових стічних вод, опріснювальних установок
зворотного осмосу. WSI спеціалізується на проектуванні технологічних процесів заводу, включно з очищенням стічних вод, переробку
і повторне використання.
WSI активно бере участь в нафтохімічній, паперовій, цукровій, текстильній, пивоварній, шкіряній і харчовій промисловості. Окрім послуг
з проектування технологічних процесів, WSI надає комплексні консультаційні послуги починаючи з техніко-економічних обґрунтувань
і закінчуючи наглядом за будівництвом, а також сприянням у тестуванні і введенні в експлуатацію.
Water Solutions International (WSI)
Water Solutions International Limited (WSI) provides specialist water engineering and project management services to the GCC and CIS countries.
Its shareholders and partners have been actively involved in providing process design and project management expertise in the UK and the
International Water Industry for the last 30 years.
WSI offers detailed independent process audits on municipal and industrial effluent, sewage treatment, and RO desalination plants. WSI
specializes in plant process design including effluent treatment, recycling and re-use.
WSI is actively involved in petrochemical, paper, sugar, textiles, breweries, tanneries and food industries. In addition to process design services,
WSI provides complete consultancy services, starting from feasibility studies to supervision of construction and assistance in testing and
commissioning.
Address: 1818 South Australian Ave, Suite 110 West Palm Beach, Florida, 33049
Tel: +1 561 683 2273
E-mail: sagrawal@uemgroup.com
Web: www.uemgroup.com

UEM
UEM (ToshibaGroupCompany) є міжнародною багатопрофільною компанією, яка забезпечує вирішення під ключ в сфері водопостачання
та стічних вод. UEM Group надає повний комплекс послуг від інжинірингу та проектування до будівельно-монтажних робіт з повною
відповідальністю за забезпечення гарантованої води, за опріснення води, забезпечення споруд з очищення господарсько-побутових
і виробничих стічних вод.
UEM взяла на себе багатомільйонні проекти під ключ, а також реалізувала невеликі проекти з однаковою ефективністю й оперативністю.
Ми спеціалізуємося на технологіях очищення промислових стоків та переробки.
Найнявши більше 1000 фахівців в сфері машинобудування і цивільного будівництва, група компаній UEM надає якісні послуги для
промисловості і муніципалітетів з 1973 року і має більше 400 успішно завершених проектів в більш ніж 30 країнах світу.
UEMGroup стала компанією Toshiba Group Company у вересні 2015 року. Toshiba придбала 80% акцій організації.
UEM
UEM (Toshiba Group Company) is international multi-disciplinary water and waste water turnkey solutions providing company. UEM group
provides complete, single source services from engineering, design to construction-installation with full responsibility on performance guaranteed
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water, desalination, industrial waste-water or domestic sewage treatment facility.
UEM has undertaken multi-million dollar turnkey projects as well as implemented small projects with equal efficiency and responsiveness. We
specialize in Industrial Effluent Treatment and Recycling technologies.
Employing over 1,000 professionals in the disciplines of process, EIA, mechanical, and civil engineering, the UEM Group of companies has
provided quality services to industries and municipalities since 1973 and has over 400 successfully completed projects in over 30 countries
around the world.
UEM group became a Toshiba Group Company in September 2015, with Toshiba acquiring 80% stakes in the organization.
Address: off. 47-3, 38, Danilevskogo Str., 61058, Kharkiv, Ukraine
Phone: +38 057 760 19 14
Е-mail: info.aerocore@gmail.com
Web: www.aerocore.com.ua
ТОВ «Аерокор»
ТОВ «Аерокор» - представник провідних світових виробників обладнання і технологій для: очищення муніципальних і промислових
стічних вод; доочищення стоків до норм скидання; зневоднення осадків і шламів; обладнання для зворотного осмосу; нанофільтрації.
ТОВ «Аерокор» надає повний спектр послуг технічного супроводу проектів, починаючи від інжинірингу, нагляду за монтажем до запуску
обладнання в експлуатацію.
Сфери застосування нашого обладнання в промисловому і муніципальному секторах:
• освітлення води після первинної і вторинної очистки на біологічних очисних спорудах;
• третинна фільтрація;
• очищення стічних вод підприємств харчової та консервної промисловості;
• очищення стічних вод підприємств виноробної промисловості;
• очищення стоків виробництва напоїв, молочних комбінатів;
• очищення оборотної води підприємств з виробництва питної води;
• освітлення стоків пивоварних заводів;
• очищення стічних вод м’ясної та рибної промисловості;
• очищення стічних вод нафтопереробної промисловості;
• очищення стічних вод масложирової промисловості;
• очищення стічних вод хімічної та нафтохімічної промисловості;
• очищення води підприємств текстильної промисловості;
• очищення стічних вод промислових пралень;
• очищення стічних вод шкіряних заводів.
Aerocore LLC
Aerocore LLC is a representative of the global leading manufacturers of equipment and technologies for: municipal and industrial wastewater
treatment; tertiary wastewater treatment acc. to effluent-standards; sludges dewatering; equipment for reverse osmosis; nanofiltration.
Aerocore LLC provides a full range of technical support services for projects: from engineering, supervision of assembling to putting the
equipment into operation.
Areas of application of our equipment in industrial and municipal sectors:
• water clarification after primary and secondary treatment at biological treatment plants;
• tertiary filtration;
• food and canning industry wastewater treatment;
• wine industry enterprises wastewater treatment;
• beverage industry and dairy plants wastewater treatment;
• recycled water treatment for drinking water treatment plants;
• sewage clarification of breweries;
• meat and fish industry wastewater treatment;
• petroleum refining wastewater treatment;
• fat-and-oil industry wastewater treatment;
• chemical and petrochemical industries wastewater treatment;
• textile industry water treatment;
• industrial laundries wastewater treatment;
• tanneries wastewater treatment.
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Address: Via Calcara, 1, 36030, Monte di Malo, Vicenza, Italy
Phone: +39 0445 602688
Fax: +39 0445 605452
E-mail: luca.collareda@stmacchine.it
Web: www.stmacchine.it
S.T. Macchine SpA
Устаткування для систем водоочищення та водопідготовки.
Компанія S.T. Macchine є міжнародним лідером в очищенні промислових і муніціпальних стоків завдяки своєму постійному технологічному
розвитку та удосконаленню обладнання, яке застосовується і продається у всьому світі.
Головним чином наша діяльність зосереджена на розробці і виробництві наступного енергосберігаючого обладнання і технологій:
• системи водоочищення та водопідготовки;
• устаткування для приготування паперової маси.
Відділ водопідготовки проєктує і поставляє блоки напорних флотаторів (блоки флотаторів Superflot круглої форми та блоки флотаторів
Quadraflot прямокутної форми), високопродуктивні системи насичення PRV, мікрофільтраційні блоки Microscreen Filter для доочищення.
Крім цього, ми конструюємо та поставляємо біологічні очисні споруди аеробного типу, засновані на традиційній БХО - біохімічній очистці
або іноваційних РУБПС - реакторних установках з біоплівковим шаром.
У центрі уваги S.T. Macchine - удосконалення наших технологій і пошук нових ринків для утримання та покращення своєї лідируючої
міжнародної позиції у постачанні обладнання для водоочищення та водопідготовки.
S.T. Macchine SpA
EQUIPMENT FOR STOCK PREPARATION – WATER TREATMENT SYSTEMS
S.T. Macchine is an international leader in the paper sector, industry and municipality thanks to its continual technological development and
renewal of its equipment and machinery that are promoted and sold all over the world.
The activity is mainly focuses on the design and production of the following machinery and items:
• stock Preparation Equipment for Paper Industry
• water Treatment Systems
The Water Treatment Division is designing and providing Dissolved Air Flotation units (circular shaped Superflot and rectangular shaped
Quadraflot), high efficiency pressurization system PRV, microfiltration unit for clarified water filtration Microscreen Filter.
Moreover we can design and supply aerobic type biological treatment plants based on traditional AST – Activated Sludge Treatment or innovative
MBBR – Moving Bed Biofilm Reactor plants.
ts and mixers (the latest dev s settori e forata nella parte inferiore per consentire la raccolta dell’The r treatmen systems
mnt e Treatment ordTQUIPMENT SYSTEMS
K PREPARATION - WATER S.T. Macchine is continuously focusing on improving its technologies and looking for new markets to install them in
order to keep and improve its leading international position in the supply of equipment for paper industry and water treatment.
Address Juridical: 54030, Ukraine, Nikolaev, st. Spassky, 1
Address Actual: 54028, Ukraine, Nikolaev, st. Kosmonavtov, 81/1, POBox136
Phone: +38 0512 50 02 20 (multichannel)
E-mail: office@dk-elektro.com
Web: www.dk-elektro.com
ТОВ ВТЦ «Динамо-Континент»
Товариство з обмеженою відповідальністю Виробничо-технічний центр «Динамо-Континент»
Надання повного комплексу послуг з автоматизації та диспетчеризації об’єктів водопостачання та водовідведення (обстеження
об’єкту замовника, видача техніко-економічного обґрунтування ТЕО, розробка проектно-кошторисної документації, виготовлення
обладнання, монтажні та пусконалагоджувальні роботи, навчання персоналу замовника, введення в експлуатацію, гарантійне та
сервісне обслуговування)
«Dinamo-Kontinent» PTC LLC
Limited Liability Company Production Technical Center «Dinamo-Kontinent» («Dinamo-Kontinent» PTC LLC)
Providing a full range of services for Automation and Dispatching of water supply and sewerage (survey of object, preparation of feasibility study,
development of construction documents, equipment manufacturing, installation and pre-commissioning, training of the customer’s personnel,
commissioning warranty and service maintenance)
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Address: 04080, Ukraine, Kiev, Frunze str., 46
Phone: +38 062 207 46 59
E-mail: info@ecm-ukraine.com.ua
Web: www.ecm-ukraine.com.ua, www.ecomonitoring.com
ECM Group
ECM Group пропонує обладнання і системи «під ключ» для моніторингу газів, рідин і частинок для технологічного контролю та екологічного
моніторингу. У партнерстві з світовими лідерами в аналітичному приладобудуванні ECM Group пропонує сучасні технічні рішення для
широкого ряду завдань систем моніторингу в різних індустріях.
За час існування інжинірингового холдингу ECM GROUP встановлено понад 1000 систем моніторингу контролю якості повітря, річкової
води, підземних вод та систем моніторингу шкідливих викидів промислових підприємств по всьому світу. В рамках реалізації міжнародних
проектів маємо досвід співпраці з ОБСЄ, НАТО та іншими міжнародними організаціями. Наше підприємство має багатий досвід реалізації
та технічної адаптації проектів з екологічного моніторингу на території України з урахуванням вимог стандартів ЄС.
ECM Group
ECM Group is providing instrumentation and key turn systems for monitoring of gases, liquids and particles for process control and environmental
applications. Teaming leading manufactures of analytic instrumentation ECM Group is offering state of art solutions for broad range of monitoring
systems targeting different industries.
During the existence of the engineering holding ECM GROUP, more than 1000 monitoring systems have been installed for monitoring of air
quality, river water, groundwater and monitoring systems for emissions from industrial plants around the world. As part of the implementation of
international projects, we have experience of cooperation with the OSCE, NATO and other international organizations. Our company has good
experience in the implementation and technical adaptation of environmental monitoring projects in Ukraine, taking into account the requirements
of EU standards.
Address: LLC “Inpro Engineering”, Dnipro, st. Bialystockii 98, Ukraine, 49098
Tel: +38 095 290 19 10, +38 050 482 83 78
E-mail: office@inproeng.com.ua
Web: www.inproeng.com.ua
Інпро Інжиніринг
Компанія, що спеціалізується на наданні інженерно-технічних послуг, постачанні, монтажі, пуско-налагодження і сервісу технологічного
обладнання в сфері водопідготовки і очищення стічних вод.
Представляємо Вашій увазі обладнання власного виробництва:
• СТАНЦІЇ ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНУ ФЛОКУЛЯНТІВ (одне, двох і трьох камерні; продуктивність від 250 до 4000 л / год; концентрація
розчинів 0,05 - 0,5%; контролер і сенсорна панель оператора Siemens; комунікаційні модулі: PROFIBUS, Modbus, Ethernet; матеріал
ємності - поліпропілен SIMONA AG);
• СТАНЦІЇ ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНУ СУЛЬФАТУ АМОНІЮ (продуктивність від 1000 до 4000 л / год; концентрація розчинів 0,05 - 0,6%;
контролер і сенсорна панель оператора Siemens; комунікаційні модулі: PROFIBUS, Modbus, Ethernet; матеріал ємності - поліпропілен
SIMONA AG);
• СТАНЦІЇ ГЕНЕРАЦІЇ ДІОКСИДУ ХЛОРУ (ClO2) (продуктивність від 40 до 2000 г / год по ClO2; концентрація ClO2 в реакторі 20 г / л;
концентрація розчину після розведення 0,5 ... 3,0 г / л ClO2; концентрація НCl по масі 9,0%; концентрація NaClO2 по масі 7,5%;
енергоспоживання: 0,3-0,65 кВт; комунікаційні модулі: PROFIBUS, Modbus, Ethernet);
• СТАНЦІЇ ДОЗУВАННЯ РЕАГЕНТІВ (продуктивність від 6,0 до 5000 л / год; поставляються в зібраному вигляді на базі мембранних або
шнекових насосів дозаторів (Grundfos, Netzsch, Seepex і інші); комплектуються витратомірами, манометрами, демпферами пульсацій
і іншими вимірювально-регулюючими пристроями; дозування пропорційно витраті по сигналу 4-20 мА).
Inpro Engineering
Inpro Engineering is a company specializing in engineering services, supply, installation, commissioning and after-sale service of process
equipment in the field of water and wastewater treatment.
We present to your attention the equipment of own production:
• FLOCULANT SOLUTION PREPARATIONSTATIONS (1-, 2- and 3-chambered unit; capacity: from 250up to 4000 l/hour; solution concentration: from 0,05 up to 0,5%;controller and operator touch panel by Siemens AG; communication modules: PROFIBUS, Modbus, Ethernet;
tank material: polypropylene by SIMONA AG)
• AMMONIUM SULFATE SOLUTION PREPARATIONSTATIONS (Capacity: from 1000 up to 4000 l/hour; solution concentration from 0,05 up
to 0,6%; controller and operator touch panel by Siemens AG; communication modules (PROFIBUS, Modbus, Ethernet); tank material polypropylene by SIMONA AG)
• CHLORINEDIOXIDE (ClO2) GENERATION STATIONS (capacity is from 40 to 2000 g/hour of ClO2;ClO2 concentration in the reactor is 20 g/l;
ClO2concentration of solution after dilution0,5… 3,0 g/l; HCl concentration by weight 9.0%; NaClO2concentration by weight 7,5%; power
consumption: 0,3-0,65 kW; communication modules: PROFIBUS, Modbus, Ethernet)
• REAGENT DOSING STATIONS (capacity from 6,0 to 5000 l/hour; supplied assembled with membrane or screw dosing pumps (Grundfos,
Netzsch, Seepex and others); equipped with flow meters, manometers, pulsation dampers and other measuring and control devices; proportional dosing by 4-20 mA signal).
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Address: LLC “Kailasa Meru”, Kiev, Sichovyh striltisiv str. 77, 04050
Tel: +38 050 426 50 10
E-mail: i.atamanchuk@kaylasameru.com
Web: www.vandex.com
Кайласа Меру
Сучасне життя з його активним попитом на послуги для задоволення потреб стрімко зростаючої кількості населення, збільшує
використання інфраструктури та комунальних об›єктів. Для будівництва доріг, залізниць, водних шляхів, аеропортів та портів, а також
житла, шкіл, університетів, створення умов для відпочинку, будинків для людей похилого віку,електростанцій, споруд по виробництву
питної води, очистки стічних вод та інших комунальних послуг потрібні величезні економічні інвестиції.
Незважаючи на те, що світ не завжди правильно розставляє пріоритети, масштаби світових економічних інвестицій в інфраструктуру
настільки великі, що дані об›єкти повинні якісно служити й майбутнім поколінням. Іншими словами, вимоги технічного обслуговування в
майбутньому безпосередньо залежать від розміру інвестицій в сучасні будівельні проекти. Експлуатаційні витрати, споживання енергії,
переробка - головні теми для тих, хто бере участь в плануванні міського розвитку або будівництві інфраструктурних проектів.
Матеріали Vandex надають інноваційні та прості рішення для зберігання конструкцій сухими та безпечними, а також для боротьби
з хімічними атаками навіть в складних умовах, наприклад, таких, які потрібні в промисловості питної води або очищення стічних та
каналізаційних вод.
Vandex винайшов кристалічну технологію гідроізоляції в 1943р., чим заснував новугалузь та отримав всесвітнє визнання за свою роботу
і безпрецедентну високу якість в області гідроізоляції та захисті бетону.
Компанія «Кайласа Меру» є офіційним представником Vandex в Україні та готова надати додаткову інформацію за вашим бажанням.
Kaylasa Meru
Modern life, with its constantly increasing demand for services to meet the requirements of a growing human population is putting an everincreasing demand on infrastructure and utilities facilities. Construction of roads, railways, waterways, airports and ports, as well as housing,
schools, universities, recreational facilities, nursing homes, not to forget electric power, potable water, wastewater and other utilities represents
a huge economic investment.
Although the world is not an equal place in this respect, the scale of the worldwide economic investment in infrastructure is such that the
maintenance of these facilities represents an important task for generations to come. In other words, every investment in today’s construction
projects directly leads to maintenance requirements in the future. Running costs, energy consumption, recycling, BREE, and LEED are unavoidable
topics for anyone involved in the planning of urban development or the construction of infrastructure projects.
Vandex provides innovative yet simple solutions for keeping structures dry and safe, and avoiding chemical attack – even in demanding
environment such as those required in the potable water industry.
Vandex invented crystal line waterproofing technology in 1943 – founding a whole new industry and gaining Worldwide recognition for its
performance and unparalleled high quality in waterproofing and protection.
The company «Kaylasa Meru» – is a Vandex official representative in Ukraine and ready to provide additional information if you wish.
Address: 4-В, Yevhena Sverstyuka st., Kyiv, Ukraine, 02002
Phone: +38 044 494 33 55, +38 044 495 64 94
E-mail: kck@kck.ua
Web: www.kck.ua

КСК-АВТОМАТИЗАЦІЯ
Компанія «КСК-АВТОМАТИЗАЦІЯ» - провідний український постачальник обладнання, послуг і комплексних рішень в сфері автоматизації
технологічних процесів.
Компанія пропонує широкий асортимент обладнання для промислових підприємств: обладнання для систем управління; електропривод;
контрольно-вимірювальні прилади; запорно-регулююча арматура.
Технічні рішення, що пропонує наша компанія базуються на обладнанні всесвітньо відомих виробників: Mitsubishi Electric (Японія), Jumo,
Krohпe, Gemu, Flux, GSR, Ворр & Reuther, RTK (Німеччина), Pepperl+Fuchs (Німеччина, Італія), ІпtеrАрр (Австрія), Valpes, Scaime (Франція),
Alpha Pompe, CSF (Італія), Sigeval (Іспанія), Liros (Швеція).
CSC-AUTOMATION LTD
CSC-Automation Ltd is the leading Ukrainian supplier of products, services апd fully-integrated solutions оn the field of Industrial Process
Automation.
The соmраnу offers nоw а wide range of the products for industrial applications: Control systems; Motors and Drives; Instrumentation; Valves
апd Ріріng.
The technical solutions provided bу CSC are based оn the equipment of the worldwide - knоwn manufactures whose official sale agents we
are, nаmеlу Mitsubishi Electric (Jараn), Jumo, Krohne, Gemu, Flux, GSR, Bopp&Reuter, RTK (Germaпy), ІntегАрр (Austria), Valpes, Scaime
(France), Alpha Pompe, CSF (ltaly), Pepperl+Fuchs (Germany, Italy), Sigeval (Spain), Liros (Sweden).
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Address: 04071, 8, Naberezhno-Lugova Str., Kiev, Ukraine
Phone: +38 044 223 56 36; +38 067 107 56 36; +38 050 445 56 36
Fax: +38 044 223 56 36
E-mail: office@nerex.ua
Web: www.nerex.ua; www.water-filter.com.ua; www.membranes.com.ua
Товариство з обмеженою відповідальністю «НЕРЕКС»
Український виробник систем зворотного осмосу для гальванічних і солених стоків.
Постачальник дискових фільтрів Azud для механічного очищення стоків.
Private enterprise NEREX
Activity description: Ukrainian manufacturer of reverse osmosis for galvanic and saline waste water.
We are supplier of Azud disk filters for mechanical treatment of waste water.
Address: 50005 avenues of Kahowska, 33, Krywyy Rig, the Dnepropetrovsk region,
Ukraina
Tel: +38 050 321 35 90
E-mail: Peter.Bajbarak@dosatron.com.ua
Web: www.dosatron.com.ua
ТОВ «Сузір›я Лева-2010»
Офіційний партнер компаніі «Dosatron» виробника пропорційних дозаторів.
Поставка, сервіс та консультації.
«Lion Constellation-2010» Ltd
The official partner of the company “Dosatron” manufacturer of proportional dispensers.
Supply, service and advice.
Address: Mykulynetska str., 31, Ternopil, Ukraine, 46005
Tel: +38 (067) 470-88-91; +38 (0352) 52-81-69
E-mail: poligaz@ukr.net
Web: www.poligas.com.ua
ТерПолімерГаз
30 листопада 2007 року українська компанія «ТерПолімерГаз» одна з перших налагодила серійне виробництво терморезисторних,
стикових фітингів, нероз’ємних з’єднань ПЕ / Сталь та труб для будівництва поліетиленових трубопроводів. Головний напрямок
діяльності – виготовлення труб та з’єднувальних деталей для систем холодного водопостачання, водовідведення та газопостачання.
Сучасне виробництво, повний технічний супровід, широкий асортимент, якість, надійність, ефективність, ціна – роблять продукцію
компанії«ТерПолімерГаз» однією з кращих на ринку України, Білорусії, Грузії, Казахстану та Росії.
На сьогодні компанія досягла значних успіхів у модернізації виробництва та створенні сучасної лабораторії, допомагає у розробці
інноваційних технологій та контролі виготовленої продукції. Цех для виробництва труб та з’єднувальних деталей оснащений обладнанням
провідних світових фірм: Arburg, Battenfeld (Німеччина), Billion (Франція).
«ТерПолімерГаз» гарантує належну якість своєї продукції і повну відповідність європейським стандартам, про що свідчать відповідні
висновки лабораторних досліджень.
Компанія «ТерПолімерГаз» забезпечує сервісне обслуговування, що включає ряд послуг: інформаційна та технічна підтримка, гарантійне
і післягарантійне обслуговування зварювальних апаратів, виїзд спеціаліста, у разі необхідності.
Ми дякуємо нашим партнерам за довгу і плідну співпрацю. Запрошуємо потенційних клієнтів відвідати наше виробництво, лабораторію.
TerPolymerGas
The Ukrainian company “TerPolymerGas” one of the first put right the mass to produce the thermistor, butt fittings, unsectional connections
of PE / Steel and pipes for building for the plastic pipeline in November 30, 2007. Manufacturing of pipes and connecting details for the cold
water, overflow-pipe and gas-supplying are main activity direction.
The products of the company “TerPolymerGas” are one of the best products in Ukraine, Belarus, Georgia, Kazakhstan and Russia, because of
modern production, full technical support, wide assortment, quality, reliability, efficiency and price.
Nowadays the company has reached considerable successes in modernization of manufacture and in creation of modern laboratory that helps
in working innovative technologies and controlling the products. The factory for the production of pipes and connecting details was equipped
with the fitments of leading world companies such as Arburg, Battenfeld (Germany), and Billion (France).
“TerPolymerGas” guarantees the quality of products and full correspondence with the European standards that is proved by the laboratory
researches.
The company “TerPolymerGas” provides service, which includes such works as: Informational and technical support, The warranty and after
warranty service of welding machines, The specialist coming, if necessary.
We thank our partners for long and effectiveness cooperation. We sincerely invite potential customers to visit our manufacturing and laboratory
and we assure that our products satisfy all your requirements.
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Address: ARI SANAYI SITESI 1.ETAP 1416. CADDE NO:28 IVOGSAN, ANKARA, TURKEY
Tel: +90 312 395 77 29
E-mail: arges@argesmakina.com
Web: www.argesmakina.com
ARGES TREATMENT MACHINERY Co
ARGES - це компанія, яка спеціалізується в сфері стічних вод та сушки шламу з використанням сонячної енергії. Наші продукти
захищають і збагачують природні ресурси та багатогранно пов’язана із забезпеченням стійкого прогресу людства й виживання. ARGES
використовує екологічно безпечний промисловий розвиток.
З 1985 року ARGES використовує різні екологічні технології та успішно поєднує міжнародні ноу-хау зі своєю участю в області механіки,
гідравліки, мікробіології та процесах проектування. Результат цієї складної комбінації дає унікальні приклади функціональних високих
технологій машинобудування та охорони навколишнього середовища. Наші методи та вироби не тільки технологічно відповідають
міжнародним специфікаціям і стандартам, але й задовольняють гігієнічним і екологічним вимогам.
1. Очисні спорудження очистки стічних вод модульного типу (MBR, MBBR, SBR, EA)
2. Механічне встаткування (механічні грати, шкребкові сепаратори (ферми), пісковловлювачі, жироуловлювачі, ДАФ технології, аератори,
змішувачi, пресси для відходів)
3. Зневоднювальне устаткування (згущувач, зневоднювач мішкового типу, фільтр прес, ремінцевий фільтр прес)
4. Розділювач тверде – рідке (вакуумний фільтр прес)
5. Сушильне встаткування для шламу (низькотемпературна сушарка для шламу, сушка шламу з використанням сонячної енергії)
ARGES TREATMENT MACHINERY Co
ARGES is a company that inclusively specializes in the sphere of water and wastewater treatment. Diversely involved with ARGES is a company
that inclusively specializes in the sphere of water and wastewater treatment. Diversely involved with sustainable human progress and the survival
of species, our products protect and enrich natural resources. ARGES utilizes environmentally friendly industrial development.
Since 1985 ARGES has been involved in the sphere of diverse environmental technologies, it has successfully combined international knowhow with its own synergy in mechanics, hydraulics, microbiology and process designing. The fruits of this challenging combination are unique
examples of perfectly functional and befitting high technology and environmental engineering. Our methods and products not only meet
international specifications and standards technologically but also satisfy hygienic and environmental requirements.
1. Waterand Waste Water Treatment Plants (Package Type WWTP (MBR, MBBR, SBR, EA)
2. Mechanical Equipment (Mechanical Screens, Scraper Bridges, Grit Washer, Oil Separator, Aerators, Mixer, Screening Press)
3. Dewatering Equipment (Thickeners, Bag Type Dewatering, Filter Press, Belt Filter Press)
4. Solid – Liquid Separation (Vacuum Belt Filter Press,
5. Sludge Drying Equipment (Low Temperature Sludge Dryer, Solar Sludge Drying System)
Address: ул. Черкасская, д.7, оф.7 Сумы, Украина, 40007
Tel: +38 0542 33 55 95
E-mail: info@kb-ecoproject.com.ua
Web: www.kb-ecoproject.com.ua
КБ-ЕКОПРОЕКТ
ТОВ «КБ-ЕКОПРОЕКТ» - українська виробнича компанія повного циклу - спеціалізоване підприємство по виробництву обладнання з
конструкційних пластмас за європейськими технологіями, розробник і виробник очисних систем ТМ «ОАЗИС». Продукція підприємства:
•
•
•
•
•

надземні та підземні резервуари накопичення та зберігання води із пластмас – самонесучі і з бетонуванням;
пластикові ємності для зберігання і транспортування хімічних речовин від 1 до 100м3, в т.ч. виготовлені на об’єкті замовника;
гальванічні ванни і лінії, лінії хімічної обробки поверхонь;
системи вентиляції та газоочистки, вентилятори з поліпропілену, скрубери, циклони, газоходи, витяжки, системи вентиляції та абсорбції;
нестандартне обладнання з пластмас за індивідуальними проектами.

Виконувані роботи:
• монтаж промислових трубопроводів та колекторів для кислот, луг, надчистих продуктів, технологічних рідин;
• футерування (облицювання) сталевих та залізобетонних ємностей пластиковими матеріалами (поліетилен, поліпропілен);
• зварювання геомембран, захисних ПЕ плівок гідроізоляції сміттєзвалищ.
ТОВ «КБ-ЕКОПРОЕКТ» є найбільшим в Україні імпортером та дистриб’ютором конструкційних пластмас заводів «Agru» (Австрія) і
«Simona» (Германія) та зварювального обладнання компанії «MUNSCH» (Германія).
LLC “KB-ECOPROJECT”
LLC “KB-ECOPROJECT” - Ukrainian full cycle production company - a specialized enterprise, which manufactures equipment from plastics
using European technologies and develops TM “Oasis” water treatment systems. Our products:
•
•
•
•
•

plastic above- and underground tanks for water accumulating and storing - self-supporting and concreting
Plastic containers for storage and transportation of chemicals from 1 to 100m3
galvanic baths and lines / lines for chemical surface treatment
ventilation and purification systems, polypropylene fans, scrubbers, cyclones, flues, hoods, ventilation and absorption systems
nonstandard plastic equipment.

LLC “KB-ECOPROJECT” is the largest Ukrainian importer and distributor of engineering “Agru” (Austria), “Simona” (Germany) and welding
equipment company «MUNSCH» (Germany).
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Address: 50, Mashinobudivna str., Kiev, 03067
Phone: + 38 (044) 492-29-01
E-mail: info@ecoinstrument.com.ua
Web: www.ecoinstrument.com.ua
ТОВ «Екоінструмент-Київ»
Поставка і сервісне обслуговування обладнання для екологічного і технологічного контролю, приладів для аналізу природних, питних,
стічних і технологічних вод; обладнання лабораторне та загального призначення.
• Лабораторні рН, окси-, ред / окс-, кондуктометри, спектрофотометри, колориметри, мутноміри, аналізатори ХПК і БПК, тітратори,
портативні переносні лабораторії з аналізу води виробництва «Hach-Lange», «WTW», «Hanna Instruments»,
• Автоматичні аналізатори параметрів питної води (жорсткість, хлор, каламутність, кольоровість, озон та інші)
• Системи он-лайн контролю стічних вод на базі багатоканальних контролерів і цифрових датчиків (рН, TDS, каламутність, нітрати,
нітрити, амоній, фосфати, розчинений кисень та інші)
• Автоматичні пробовідбірники стічних вод, ручні пробовідбірники
• Устаткування інших виробників: SYSTEA, POLYMETRON, TINTOMETER-LOVIBOND, EIJKELKAMP, HYDROLAB, GEBRUDER HEYL,
SIGMA, EVITA, GLI, SI ANALYTICS, MEINSBERG
«Ecoinstrument-Kiev» LTD
Supply and service of equipment for environmental and technological control, instruments for natural, drinking, waste and process water analysis;
Laboratory and general-purpose equipment.
• Laboratory pH, oxy-, red / ox-, conductometry, spectrophotometers, colorimeters, turbidity meters, COD and BOD analyzers, titrators,
portable water analysis laboratories manufactured by Hach (Hach-Lange), WTW, Hanna Instruments
• Automatic analyzers of drinking water parameters (hardness, chlorine, turbidity, color, ozone and others)
• On-line waste water monitoring systems based on multi-channel controllers and digital sensors (pH, TDS, turbidity, nitrates, nitrites, ammonium, phosphates, dissolved oxygen and others)
• Automatic samplers for sewage, manual samplers
• Equipment from other manufacturers: SYSTEA, POLYMETRON, TINTOMETER-LOVIBOND, EIJKELKAMP, HYDROLAB, GEBRUDER HEYL,
SIGMA, EVITA, GLI, SI ANALYTICS, MEINSBERG
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УЧАСТНИКИ
PARTICIPANTS
Address: Ruska 1142/30, 703 00 Ostrava – Vitkovice, Czech Republic
Tel: +420 595 954 915
E-mail: sales.envi@vitkovice.cz
Web: www.vitkovice-envi.cz

Vitkovice ENVI
VITKOVICE ENVI a.s. - є членом машинобудівного холдингу, який виступає під торговою маркою «Вітковіце Машинері ГРУП». Це один з
найбільших машинобудівних холдингів в центральній Європі з провідною позицією в окремих сегментах машинобудівного виробництва
і в області поставок великих інвестиційних проектів.
Виробнича програма розділена на наступні області: проектування, виготовлення, постачання і монтаж; емальовані резервуари; станції
очищення стічних вод; силоси; бункери; резервуари; біогазові установки, ферментатори.
Vitkovice ENVI
We are manufacturing glass-fused to steel tanks since 1968. In 2015 our revenues were 11 000 000 Euro.
We are member of the most significant machinery group in Central Europe – Vitkovice Machinery Group.
APPLICATION OPTIONS: potable water, waste water treatment plants, biogas stations, liquid fetilizers storage, Fire extinguisher tanks, salt
and salt brine storage and others.
Address: 213,13/10 Novokostiantynivska St., Kiev, UA-04080
Tel: +38 044 462 48 71
E-mail: ukraine.info@alfalaval.com
Web: www.alfalaval.com.ua
Альфа Лаваль
Компапнія Альфа Лаваль - найбільший в світі постачальник обладнання та технологій для різних галузей промисловості і специфічних
процесів.
Робота підприємств компанії Альфа Лаваль заснована на трьох ключових технологіях: теплопередачі, сепарації, потокопроведені.
Величезний технологічний опит компанії Альфа Лаваль дозволяє їй утримувати лідуючі позиції на світовому ринку.
Зараз компанія Альфа Лаваль приділяє особливу увагу захисту навколишнього середовища, особливо очищенню стічних вод.
Альфа Лаваль пропонує безліч різних технологій очищення стічних вод, кожна з них унікальна і розрахована на виконання завдань з
урахуванням вимог до захисту навколишнього середовища і економічної ефективності.
Alfa Laval
Alfa Laval is a leading global provider of specialized products and engineering solutions.
There are three key technology areas of heat transfer, separation and fluid handling, on which based all work.
Our key technologies are adapted to each customer segment and offered separately or combined into optimized solutions. Huge technological
experience allows Alfa Laval to be a world leader.
The world is changing and Alfa Laval focuses on wastewater treatment. With Alfa Laval as your partner the process is simplified because you get
the dual advantage of access to industry leading wastewater expertise from thousands of installations, as well as one of the widest equipment
ranges for wastewater treatment.
Address: Chuguiv, Kharkiv Region, Vokzalna str. 26Е, Ukraine, 63503
Tel: + 38 057 751 91 01
E-mail: info@ekoton.com
Web: www.ekoton.com

Промислова група EKOTON
Основним напрямком діяльності ЕКОТОН є розробка, виробництво та впровадження сучасних високоефективних технологій та
обладнання для очищення стічних вод на об›єктах водопостачання та водовідведення комунальних організацій і промислових підприємств.
На заводах ЕКОТОН в Україні, Польщі і Росії виробляється понад 35 видів обладнання власної розробки для очистки стоків та механічного
зневоднення осаду. За 20 років свого існування ЕКОТОН реалізував понад 1000 проектів в 30 країнах світу.
Промислова група ЕКОТОН виробляє:
Каналізаційні механізовані решітки (грабельні, ступінчасті, шнекові, барабанні,решітки-дробарки, дробарки відходів); Гвинтові
транспортери і віджимні преси; Тангенціальні, горизонтальні та комбіновані пісколовки; Мулососи і мулоскреби, гребінчасті водозливи,
центральні склянки,відбивачі, напівзаглибні дошки для облаштування первинних і вторинних відстійників; Щитові затвори; Аераційні
та дренажні системи; Комплекси механічного зневоднення осаду на базі стрічкових і камерних фільтр-пресів, згущувачів, шнекових і
мультідискових дегідраторів; Флотаційні установки та станції приготування флокулянта.
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EKOTON Industrial Group

The main direction of EKOTON activity is development, producing and implementing of high quality technological equipment for wastewater
treatment at the treatment plants and industrial enterprises.
Company plants in Ukraine, Poland and Russia producing more than 35 types of equipment for wastewater treatment and sludge dewatering.
Nowadays EKOTON equipment operates in more than 30 countries worldwide.
EKOTON Industrial Group produces:
Mechanized screens (rake bar screens, step bar screens, hook screens, brush drum screens, screw screens, grinding screens «Grizzly», waste
grinders); Screw conveyors and screw compacting presses; Tangential grit chambers and rectangular scrapers; Complex for Mechanical
Wastewater treatment M-Combi (fine screen with aerated grit chamber); Equipment for clarifiers (sludge scrapers for radial and rectangular
clarifiers, sludge suction scrapers for radial and rectangular clarifiers, clarifiers trays, weirs, semisubmersible, boards, central cups, davits); Slide
gates (penstocks); Aeration systems (tubular diffusers): Equipment for mechanical sludge dewatering (belt filter presses, chamber membrane filter
presses, sludge thickeners, dehydrators); DAF-units and physicochemical treatment complexes; Full-automatic flocculent solution preparation
systems «SMART Mix».
Address: 29 Horei Street, district 2, Bucharest, Romania
Tel: +4 021 313 54 73
E-mail: office@klarwin.com
Web: www.klarwin.com

Klarwin (Process Engineering SRL)
Одна з найбільш динамічних і амбітних східноєвропейських компаній, що працює в конкретній галузі технологічних процесів, Klarwin® є
висококваліфікованим і відомим бізнес-партнером, надаючи вражаючий спектр індивідуальних рішень для рідкої фільтрації, розділення
і очищення в багатьох галузях промисловості: харчова, фармацевтична, автомобільна, енергетична, хімічна, нафтохімічна, авіаційна.
Маємо найкращу компетентність в управлінні фільтрата ТБО серед Центральної та Східної Європи.
Fluid Perfection® це обіцянка, яка рухає Klarwin® вперед. Це обіцянка підтримувати і плекати сильний інженерно-технічний потенціал
компанії для розробки і реалізації оптимальних рішень оптимізації виробничих процесів і розгортання сучасних технологій, що надаються
світовими лідерами і представлені Klarwin® на регіональних ринках.
Маючи прагнення до досконалості, знань, довгострокового партнерства з клієнтами і постачальниками, надійності відносин, Klarwin®
це щось більше, ніж команда провідних інженерів, які думають, розробляють та реалізують рішення. Klarwin® це безпрограшна ділова
пропозиція: на користь бізнес-клієнтів, для кращого представництва елітних постачальників технологій в цій галузі, і в кінцевому рахунку,
для розвитку самої компанії.
Klarwin (Process Engineering SRL)
One of the most dynamic and ambitious Eastern European companies operating in the particular field of process engineering, Klarwin® is a
highly skilled and reputed business partner, providing an impressive range of customized solutions for fluid filtration, separation and purification,
across many industries like food & beverages, pharmaceutical, automotive, energy, chemical, petrochemical, aeronautical and probably the best
CEE competence in Landfill Leachate Management.
Fluid Perfection® is the promise that drives Klarwin®. This promise is sustained and nurtured by the company’s strong engineering capability
to design and implement the best solutions for industrial processes optimization and by deploying state of the art technologies provided by
worldwide leaders which are represented by Klarwin® on regional markets.
With a commitment to excellence, knowledge, long term partnership with both clients and suppliers, diligence and integrity of relationship, Klarwin®
is definitely more than a team of top engineers who think, design and implement solutions. Klarwin® is a win-win-win business proposition: for
the benefit of business customers, for the best representation of the elite technology suppliers in the field, and ultimately for the company’s
development.
Address: 42a Tobolskaya Str., Kharkov, Ukraine, Ua-61072
Tel: +38 057 717 57 88
E-mail: ommpu@ecopolymer.com
Web: www.ecopolymer.kh.ua

НВФ «Екополімер»
Пропонує послуги підприємствам ЖКГ: Проектування; Будівництво споруд «під ключ»; Устаткування власного і європейського
виробництва;
Розроблена та успішно реалізується концепція ретехнологізаціі споруд водопостачання і каналізації на основі найкращих доступних
технологій та сучасного обладнання. Наші аератори, дрени, щитові затвори, решітки тонкої очистки, фільтр-преси добре себе
зарекомендували в 17 країнах світу.
«Ecopolymer» GIF
Proposes wide range of services to HME enterprises: Engineering; Construction on a turnkey basis; In-house fabricated and European equipment
Water-supply and sewage plants retechnologization conception based on best available technologies has been worked out and implemented
successfully. Ecopolymer’s aeration and drainage systems, slide gates, fine treatment screens and filter-presses are proved to be good in 17
world countries.
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Address: Bruchweg 30, Hambuhren, Germany, 29313
Tel: +49 508 44 04 0
E-mail: info@chriwa.de
Web: www.chriwa.de
Chriwa техніка водопідготовки гмбх
Група Chriwa - один з провідних німецьких постачальників установок водопідготовки та очисних споруд в більш ніж 80-ти країнах світу,
25 років працює в галузі міжнародного проектування і будівництва обладнання.
Наші фірми CUSS та System S&P доповнюють нашу програму поставок в області очищення стічних вод, підготовки питної води та води
для виробничих потреб. CUSS об›єднує класичне очищення стічних вод і технологію біогазу, щоб надати своїм клієнтам краще рішення
їх проблем, безперервно розробляє нові установки з моменту заснування. System S&P надають рішення з очищення стічних вод за
допомогою блокових конструкцій. Таким чином, ми надаємо клієнтам проекти під ключ з технічним і науковим супроводом.
Chriwa Wasseraufbereitungstechnik GmbH
The Chriwa Group is one of the leading German suppliers of water treatment and waste treatment plants in more than 80 countries around the
world and has been working over 25 years in the field of international design and equipment construction. Our sister companies CUSS and
System S&P perfectly complement our scope of supply by waste water treatment plants, enabling us to provide systems for the entire water
economy of your production plant from one hand. CUSS combines classical wastewater treatment and biogas technology to provide its customers
with the best solution to their problems, continuously developing new installations from the very beginning. System S&P provides solutions for
wastewater treatment using block structures. Thus, we provide turnkey projects with technical and scientific support.
Address: Pod Vinici 87, 471 27 Straz pod Ralskem, Czech Republic
Tel: +42 487 88 83 00
E-mail: sales@mega.cz
Web: https://www.mega.cz/

MEGA
АТ «МЕГА» - це чеська компанія, яка спеціалізується переважно на електромембранних процесах як електродіаліз (ED), електродеіонізація
(EDI) і електрофорез (EF). Наріжним каменем розвитку в цій галузі є виробництво власних запатентованих гетерогенних іонообмінних
мембран RALEX® різних типів для широкого застосування.
MEGA
MEGA a.s. is a Czech company focused primarily on electro-membrane processes as electrodialysis (ED), electrodeionization (EDI) and
electrophoresis (EF). The cornerstone of development in this field is our own patented production of various types of heterogeneous ion-exchange
RALEX® membranes for wide range of applications.
Address: 04074, Kyiv, P. Degtyarenko str, 14
Tel: +38 044-498-28-90
E-mail: info@aqualux.com.ua
Web: www.aqualux.com.ua
Група компаній «Аква-Люкс» (Планета-Води)
Група компаній «Аква-Люкс» (Планета-Води) - професіонал в області водопідготовки.
Представник компанії CULLIGAN в Україні - комплексні системи для муніципальних (централізованих) систем водопостачання та
промислової водопідготовки.
Ексклюзивна технологія очищення поверхневих вод OFSY.
Ексклюзивна мультимедійна технологія видалення заліза, марганцю і тд.
Очищення стічних вод на міста і селища Traidenis - Литва.
Поставка обладнання, інжиніринг, проектування, будівельні роботи, обслуговування.
The group of companies «Aqua-Lux» (Planeta-Vody)
The group of companies “Aqua-Lux” (Planeta-Vody) is a professional in the field of water treatment.
A representative of CULLIGAN in Ukraine - integrated systems for municipal (centralized) water supply and industrial water treatment systems.
Exclusive technology of surface water treatment OFSY.
Exclusive multimedia technology for removing iron, manganese and so on.
Wastewater treatment for towns and villages Traidenis - Lithuania.
Supply of equipment, engineering, design, construction, maintenance.
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Address Juridical: 13-A Kibalchicha str., office 7, Kiev, Ukraine, 02225
Address Actual: 8E Polyarna str., office 238, Kiev, Ukraine, 04201
Tel: +38 067 232 14 27
E-mail: usecp4@gmail.com
Web: www.14433.ua.all.biz
ТОВ «Укр НІЦ «Потенціал-4»
ТОВ «УкрНІЦ «Потенціал-4»забезпечує екологічний підхід до вирішення проблем водного господарства Замовників за економічно
прийнятними цінами.
Компанія вважає доречним використання очищених (кондиційних) зворотних вод для зрошення, миття транспорту, поливу під’їздів,
в системах охолодження технічного устаткування, технологічних процесах окремих виробництв, особливо, в будівельній індустрії,
сільському господарстві і для інших потреб.
Компанія працює в сфері будівництва систем і споруд водопостачання і водовідведення, технологічного проектування об’єктів
комунального і сільського господарства, виконує роботи від проектування, монтажу та наладки - до сервісу очисних споруд.
ТОВ «УкрНІЦ «Потенціал-4» є суб›єктом зовнішньоекономічної діяльності, виконує комплектацію споруд водопостачання та водовідведення
найсучаснішим енергозберігаючим обладнанням з Японії, Італії, Німеччини, Нідерландів, Іспанії, Росії, Туреччини та інших країн.
Ukrainian Scientific and Engineering Center «Potential-4»
USEC «Potential-4» provides the ecological approach to problem solving of Customers’ water economies for economically reasonable prices.
Company deems it wise the use of purified (corresponding to stipulated standards) recycling water for irrigation, transport washing, watering
of passages, in technological equipment cooling systems, processing procedures of several productions, in particular, in the building and
construction industry, agriculture as well as for other necessities.
USEC «Potential-4» conducts its business in accordance with license in the field of construction and erection of water supply and waste drainage
systems, process designing of utility and agricultural objects, executes works beginning from designing, erection and adjusting up to the service
of water and wastewater treatment facilities.
The company is an entity engaged in foreign economic activities, which performs complete equipment for water supply and waste water
drainage buildings with the most up-to-date energy conservation equipment from Japan, Italy, Germany, Netherlands, Spain, Russia, Turkey
and other countries.
Tel: +972 722 59 21 10
E-mail: info@auxbridge.com
Web: www.auxbridge.com
AuxBridge
Міжнародна технологічна корпорація, яка поставляє інноваційні рішення
AuxBridge пропонує передові інноваційні рішення в широких сферах, таких як Telco, IT, HLS & Технологіях очищення води. Ми фокусуємося
на сучасних технологіях і ноу-хау, які дозволяють нам пропонувати найбільш економічно вигідні унікальні рішення, засновані на потребах
і ресурсах.
Технології очищення води
Ми спеціалізуємося на розробці, проектуванні і виробництві готових до використання (Ready-to-use: R2U) систем для очищення стічних
вод від 50 м3 до 6000 м3 на добу. Ці рішення найбільш підходять для побутових, промислових і поверхневих стічних вод.
Наші контейнерні модульні системи, зібрані в заводських умовах і протестовані заздалегідь, готові чистити стоки в будь-яких кліматичних
зонах і з широким діапазоном продуктивності, як за обсягом стоку, так і за ступенем забруднення.
Ми використовуємо MBBR - новітню інноваційну технологію - біореактор з плаваючим завантаженням (Moving bed biofilm reactor).
За останні роки ми успішно виконали більше 150 проектів по всьому світу для муніципальних підприємств, сільського господарства,
торгівлі, туризму, нафтогазової промисловості, харчової промисловості та інших.
AuxBridge
International technology corporation providing innovative solutions
AuxBridge brings cutting-edge innovative solutions in wide spheres, such as Telco, IT, HLS & Water Treatment. We focused on sophisticated
technologies and know-how, that let us providing the most cost-effective tailor-made solutions, based on needs and the resources.
Water Treatment Technologies
We specialize in engineering, designing and producing Ready-to-use (R2U) Systems for Wastewater Treatment from 50 m3 to 6000 m3 per day.
Those solutions are most suitable for Domestic, Industrial and Surface wastewater.
Our fully factory-assembled, pre-tested container modular stations are ready to be used and clean the drains in any climatic zone and with a
wide range of performance, both in terms of runoff and pollution.
We use MBBR - the latter-day innovative technology - Bioreactor with floating loading (Moving Bed Biofilm Reactor).
For last years we had provided over 150 successful projects worldwide for Municipal Facilities, Agriculture, Retail, Tourism, Oil & Gas Industry,
Food processing and others.
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Address: Sіchovih Striltsyv str., 5, Dnipro, 49000, Ukraine
Tel: +38 056 745 36 38
E-mail: main@aqua-holding.com
Web: www.aqua-holding.com
АКВА-ХОЛДИНГ
Проектно-інжинірингова компанія АКВА-ХОЛДИНГ є однією з найбільших компаній на українському ринку з надання ексклюзивних
послуг в області комплексного інжинірингу систем водопідготовки та очищення оборотних, стічних вод підприємств металургійної,
гірничо-збагачувальної, нафтопереробної, хімічної, харчової та інших галузей промисловості.
AQUA- HOLDING
Project and engineering company AQUA- HOLDING is one of the largest companies in the Ukrainian market, providing exclusive services in the
field of integrated engineering systems, water treatment, wastewater purification technologies and circulating water stabilization for a number
of industries: metallurgical, mining and processing, oil refining, chemical, food and many others.
Address: St. Voloska 55/57, 04070, Kyiv, Ukraine
Tel: +38 044 428 89 38, +38 044 502 24 45
E-mail: water@oniko.ua
Web: www.water.oniko.ua
МПТВП «ОНІКО»
Обладнання для знезараження води, аналізу якості води, пошуку витоків та дозування хімічних речовин.
Компанія «ОНІКО» постачає обладнання «під ключ» для знезараження води змішаними оксидантами, гіпохлоритом натрію, діоксидом
хлору та рідким хлором. Разом з цим наша компанія постачає обладнання для пошуку витоків води, пошуку підземних комунікацій,
надточні та надпотужні дозуючі насоси, фотометричні аналізатори якості води та автономні ультра фільтруючі станції. Різноманітний
асортимент обладнання дозволяє підібрати необхідну систему залежно від вихідних показників води, сфери застосування й бажаного
результату.
Компанія «ОНІКО» працює на ринку України з 1992 року, а сфері очистки води з 2010 року, та зарекомендувала себе як професійний,
відповідальний та надійний партнер. Робота з багатьма визнаними світовими лідерами та водоканалами таких міст як Коломия, ІваноФранківськ, Краматорськ, Хуст та інш., підтверджує цей досвід.
Для задоволення всіх потреб наших споживачів ми пропонуємо:
• Повний спектр обслуговування – від консультації до монтажу та пусконалагоджувальних робіт;
• Безкоштовна та професійна консультація в сфері очистки води;
• Ми самостійно виконуємо постачання імпортованого обладнання від виробника до споживача;
• Ми виконуємо гарантійне, післягарантійне та сервісне обслуговування обладнання виробників, яких ми представляємо на території
України та маємо декілька сервісних центрів.
• Індивідуальний підхід до кожного клієнта та гнучка система оплати обладнання та нашої роботи.
Завдяки співпраці з багатьма світовими та українськими лідерами з водопостачання, компанія «ОНІКО» має змогу виконувати проекти
будь якої складності.
МИ ЗАВЖДИ ПОРУЧ!
Private Enterprise «ONIKO»
Equipment for water disinfection, water quality analysis, searching sources and dosing of chemical substances.
The company “ONIKO” supplies equipment “turnkey” to disinfect water by mixed oxidants, sodium hypochlorite, chlorine dioxide and liquid
chlorine. At the same time, our company supplies equipment to search for water, underground communications, super precise and super
powerful dosing pumps, photometric analyzers for water quality and autonomous ultra filtration stations. The wide range of equipment allows
to pick up the necessary system depending on the initial water values, scope of application and desired outcome.
The company “ONIKO” has been working in Ukraine since 1992, and in the field of water purification since 2010 and has established itself as
a professional, responsible and reliable partner. Work with many recognized world leaders and water utilities in such cities as Kolomyia, IvanoFrankivsk, Kramatorsk, Khust etc., confirms this experience.
To meet all the needs of our customers, we offer:
• Full range of services - from consultation to installation and commissioning works;
• Free and professional consultation in the field of water purification;
• We ourselves supply imported equipment from the manufacturer to the consumer;
• We perform warranty, post-warranty and service maintenance of equipment of manufacturers, whom we represent in Ukraine and we have
several service centers.
• Individual approach to each client and flexible payment system for equipment and our work.
Thanks to cooperation with many international and Ukrainian leaders on water supply, the company “ONIKO” can carry out projects of any
complexity.
WE ARE ALWAYS NEAR!
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Address: 03150, Ukraine, Kyiv, Antonovucha 172, Business Center «Palladium City»
Tel: +38 044 227 82 96
E-mail: contact@inecoinstitute.com
Web: www.inecoinstitute.com
Інститут екології людини ІНЕКО
Експертна оцінка та оцінка впливу на навколишнє середовище негативного впливу людини, техногенних об’єктів, оцінка проблематики
і пошук рішень.
Основним напрямком діяльності інституту є експертна оцінка і розробки для:
• Утилізації (утилізація ядохімікатів та СОЗів (стійких органічних забруднювачів), утилізація відходів птахофабрик та тваринництва,
утилізація мулових осадів).
• Очищення води (фільтрату полігонів ТПВ, виробничих підприємств, очищення та дезінфекція водних стоків лікарень, очищення та
ремедіація водних об’єктів.
• Очищення відхідних газів промислових підприємств (металургійні та хімічні підприємства, теплові станції).
• Переробка та утилізація твердих органічних відходів (утилізація небезпечних медичних відходів, утилізація ТПВ, переробка рослинних
масел в біодизель, переробка нафтошламів, очищення дизельних авіаційних палив, регенерація відпрацьованого масла (турбінні
масла, трансформаторні масла), переробка каталізаторів для вилучення металів платинової групи (МПГ)
• Лазерні технології в екології, медицині, промисловості (лазерні терапевтичні комплекси, лазерні лікувально-діагностичні комплекси,
лазерні вимірювачі)
INSTITUTE OF HUMAN ECOLOGY INECO
Expert evaluation and assessment of the impact on the environment of the negative impact of man, technogenic objects, assessment of
problems and solutions offer.
The main activity of the Institute is expert evaluation and development for:
• DISPOSAL (Utilization of pesticides and POPs (persistent organic pollutants), Utilization of poultry and livestock waste, Utilization of sludge)
• WATER PURIFICATION & TREATMENT (Lechate of solid waste landfills, Manufacturing enterprises, Cleaning and disinfection of hospital
waters, Purification and remediation of large water bodies)
• CLEANING OF EXHAUST GASES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES (Metallurgical and chemical companies, Thermal stations)
• PROCESSING AND UTILIZATION OF SOLID ORGANIC WASTE (Disposal of hazardous medical waste, Disposal of solid waste, Processing
of vegetable oils in biodiesel, Processing of oil sludge, Cleaning of aviation fuels from impurities, Regeneration of used oils (turbine, transformer), Processing of catalysts for the extraction of platinum group metals (PGMs)
• LASER TECHNOLOGIES IN ECOLOGY, MEDICINE, INDUSTRY (Laser therapeutic complexes, Laser therapeutic and diagnostic complexes,
Laser Measuring Instruments)
Address: Via Como 69/A 20811 Cesano Maderno (MB) Italy
Tel: +39 0362-575154
Fax: +39 0362-575091
E-mail: info@sepra.it
Web: www.sepra.it
SEPRA S.r.l.
Sepra була активною протягом більш ніж 30 років в області проектування, виробництва і продажу компонентів для мембран на основі
систем фільтрації з поперечним потоком. З метою підтримувати високий рівень технологій, ми тісно співпрацюємо зі світовими лідерами
виробників мембран.
Нові лінії продуктів були додані для створення синергії з технологією на мембранній основі (наприклад мембранні біореактори, нове
покоління для аерації мембранних біореакторів, комбіновані озон / мембранні додатки для очищення стічних вод, повні системи озону).
Sepra зазвичай поставляє компоненти і розроблені продукти для виробників комплектного обладнання, інжинірингових компаній і
підрядників, які покладаються на наш досвід роботи з мембранами і максимальну гнучкість для оптимізації конструкцій комплектних
установок. В інших випадках, ми співпрацюємо з кінцевими користувачами, які розробляють обладнання власного користування. Ми
також співпрацюємо з виробниками комплектного обладнання для управління та експлуатації заводу.
Для забезпечення максимальної підтримки Sepra пропонує повні можливості показної установки, як для внутрішніх і польових
випробувань нового обладнання.
SEPRA S.r.l.
Sepra has been active for more than 30 years in the field of design, manufacturing and sales of components for membrane based cross-flow
filtration systems. In order to ensure state-of-the art technology, we enforced tight cooperation with world leader membrane manufacturers.
More than this, we also take advantage of internal design and manufacturing capability for other critical accessories.
New product lines were added to create synergies with membrane based technology (e.g. membrane bioreactors, new generation aeration for
membrane bioreactors, combined ozone/membrane applications for waste water treatment, complete ozone systems).
Sepra normally supplies components and semi-engineered products to OEMs, engineering companies and contractors that rely on our specific
membrane expertise and maximum flexibility in order to optimize design of complete installations. In other cases, we cooperate with end users
that develop in-house new applications. We also cooperate with OEM and users on plant management and operation.
To maximize support, Sepra offers complete pilot plant capabilities, both for in-house and field testing of new applications.
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ПРОГРАМА ВИСТАВКИ
25 КВІТНЯ, ВІВТОРОК - ПЕРШИЙ РОБОЧИЙ ДЕНЬ
09:00 - 18:00 Робота виставки (зал «Гранд Хол», 1 поверх)

ДIЛОВА ПРОГРАМА (конференц-зал «Chamber Coliseum», 2 поверх)
10:00 - 11:00 Вступна сесія. Реформи законодавства в сфері поводження з муніципальними та промисловими стічними водами
Модератор:
Хіврич Юрій Єгорович
Президент Асоціації «Питна Вода України»
к.н. державного управління, Заслужений працівник сфери послуг України

«Державна політика у сфері поводження з муніципальними
та промисловими стічними водами України як інструмент
розвитку ринку та залучення інвестицій»

«Державно-приватне партнерство
як інструмент модернізації систем
водоочищення»

Токаренко Віктор Васильович
Заступник директора Департаменту систем життєзабезпечення
та житлової політики
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України

Демчук Андрій Васильович
Директор Департаменту залучення інвестицій
Міністерство економічного розвитку і
торгівлі України

11:15 - 12:15 Сесія 1. Водовідведення та каналізація. Контроль, обладнання та технології. Частина 1
«Автоматизація та диспетчеризація очисних
споруд»
Співак Олег Віталійович
Перший заступник директора
Динамо-Континент, Україна

«АСУ регулювання подачі повітря в
аеротанки на очисних спорудах. Засувки, що
застосовуються на очисних спорудах»
Мельниченко Володимир Олександрович
Керівник проектів
КСК-АВТОМАТИЗАЦІЯ, Україна

«Застосування пропорційних дозаторів для
регулювання подачі полімерів (коагулянтів,
флокулянтів) і хлорвмісних препаратів»
Байбарак Петро Якович
Директор
Сузір’я Лева-2010, представництво Dosatron
(Франція) в Україні
«Відновлення та захист бетону в інженерних
спорудах»
Атаманчук Іван Володимирович
Керівник напрямку гідроізоляції
КайласаМеру, представництво Vandex
(Бельгія) в Україні

12:25 - 13:40 Сесія 1. Водовідведення та каналізація. Контроль, обладнання та технології. Частина 2
«Безтраншейна санація трубопроводів
водовідведення полімерним рукавом (метод
«панчохи»). Можливості та переваги»
Алан Теміров
Менеджер з продажів у Східній Європі
lineTEC - Vereinigte Filzfabriken AG, Німеччина

«Продукція «ТерПолімерГаз» та її
практичне застосування в будівництві
мереж водопостачання об’єктів житловокомунальних господарств»
Кокшаров Ігор Сергійович
Заступник директора з технічних питань
ТерПолімерГаз, Україна

«Сучасні технології та обладнання для
обслуговування каналізаційних труб»

«Системи та обладнання для оптимізації та
контролю очищення стічних вод»

Vidas Nemanis
Директор
Hidora, Литва

Юрай Капрінай
Технічний директор
ЕСМ Group, Словакiя

«Рішення GRUNDFOS для водовідведення»
Мінайлов Андрій Іванович
Менеджер проектів
GRUNDFOS, Україна
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13:50 - 15:05 Сесія 2. Сучасне обладнання і технології для механічної, хімічної та біологічної очистки стічних вод. Частина 1
«M-U-T - очищення стічних вод з
використанням процесу активованого осаду,
SEWACONT®, SEWACOMP та інших подібних
технологій»
Ekaterina Specht
Керівник відділу маркетингу
M-U-T Maschinen-UmwelttechnikTransportanlen, Австрія

«Технології компанії ST Macchine для
водопідготовки і очищення стічних вод»
Luca Collareda
Інженер продажу
ST Macchine, Iталiя

«Застосування самопромивних дискових
фільтрів для механічного очищення»

«Очищення і повторне використання
промислових стічних вод на прикладi
проекту в порту Сохар, Оман»

Кирик Роман Володимирович
Директор з розвитку
НЕРЕКС, Україна

Сенджей Агравал
Вiце-президент
UEM (A Toshiba Group Company), США

«Сучасні методи знезараження стічних вод»
Сергій Малишко
Регіональний представник
Evoqua Wallace & Tiernan, Нiмеччина

15:15 - 16:30 Сесія 2. Сучасне обладнання і технології для механічної, хімічної та біологічної очистки стічних вод. Частина 2
«Системи біохімічного кондиціонування
господарсько-побутових і виробничих
стічних вод для технічних потреб»
Коцар Олена Михайлівна
Директор
УкрНIЦ «Потенціал-4», Україна

«Досвід реалізації сучасних
енергоефективних очисних споруд з
видаленням біогенних елементів»
Єсін Михайло Анатолійович
Начальник технологічного відділу
Екополімер НВФ, Україна

«Оптимізація очищення господарськопобутових стічних вод в умовах
діючих біологічних очисних споруд з
впровадженням стадії фізико-хімічної
обробки»
Свинаренко Тетяна
Директор департаменту розвитку комерційних
проектів
ТД «Аква-Холдинг», Україна
«Обладнання для знезараження стічних вод»
Шубенок Анатолій Григорович
Заступник директора
Оніко, Україна

«Станції очистки стічних вод HYDROVIT®»
Мартін Вавречка
Керівник групи з проектування СОСВ
Vitkovice ENVI, Чехія

16:45 - 18:00 Сесія 3. Переробка та утилізація осадів і шламів, біогазова енергетика
«Очищення муніципальних стічних вод з використанням технології SBR, мезофильне анаеробне зброджування осаду з
виробництвом біогазу та електроенергії»
Grega Verk
Керівник проектів відділу захисту
навколишнього середовища
RIKO, Словенія
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«Модернізація очисних споруд і обробка
осаду стічних вод на прикладі м.
Чорноморська»
Karolina Monika Furgal
Інженер з очищення стічних вод
Ramboll, Данія

«Сушка шламу з використанням сонячної
енергії та очисні споруди модульного типу»
Ahmet Isitman
Генеральний директор
ARGES Treatment Machinery, Туреччина

«Рішення по очищенню стічних вод для
великих міст і малих об’єктів»
Дмитро Євгенович Дiдрих
Менеджер з развитку бiзнеса
Альфа Лаваль, Україна

«Промислова група «ЕКОТОН»: досвід у
зневодненні осадів при очищенні побутових
та промислових стічних вод. Вітчизняний
виробник - світове визнання»
Коваленко Роман Гаврилович
Керівник проектів
Промислова група «ЕКОТОН», Україна

18:30 - 21:00 Фуршет для Експонентів і запрошених осіб

26 КВІТНЯ, СЕРЕДА - ДРУГИЙ РОБОЧИЙ ДЕНЬ
09:00 - 17:30 Робота виставки (зал «Гранд Хол», 1 поверх)
17:30 - 20:00 Демонтаж виставки
ДIЛОВА ПРОГРАМА (конференц-зал «Chamber Coliseum», 2 поверх)
10:00 - 11:40 Сесія 4. Водопостачання та водовідведення в Україні: поточний стан та інвестиційний клімат
Модератори: Бабій Ольга Андріївна, Директор, Білоцерковвода
Новицький Дмитро Юрійович, Глава правління - Генеральний директор, Київводоканал
«Поточний стан нормативного регулювання
в сфері водопостачання і водовідведення
в Україні. Правила надання послуг - баланс
інтересів між постачальником послуг і
споживачем»
Бабій Ольга Андріївна
Директор
Білоцерковвода
«Фінансування муніципальних проектів в
Україні»
Шевчук Юлія Анатоліївна
Cтарший радник з інвестицій, Голова
представництва в Україні
НЕФКО (Північна Екологічна Фінансова
Корпорація)
«Можливості фінансування в українському
водному секторі»
Андерс Лунд
Асоціативний директор ЄБРР (Європейський
Банк Реконструкції та Розвитку),
Керуючий фондом Е5Р (Східноєвропейський
Партнерство з Питань Енергоефективності та
Екології)

«Програми фінансування Укрексімбанку для
розвитку бізнесу»
Проволоцкій Віталій Валерійович
Начальник відділу організації продажів
Управління малого та середнього бізнесу
Укрексімбанк

«Цикл закупівель для проектів Міжнародних
фінансових організацій»
Стів Кендрік
Керівник проектів, Міжнародні водні ресурси та
адаптація до зміни клімату
Ramboll, Данія

«Досвід роботи з іноземними інвесторами в
галузі водопостачання та водовідведення»
Карпенко Катерина Олександрівна
Заступник директора дирекції по реконструкції
БСА з фінансово-правових питань
Київводоканал

Питання та коментарi

12:00 - 13:40 Сесія 5. Інвестиційні проекти регіонiв України
«Очищення стічних вод: інфраструктура та
інвестиції»
Michael Girel
Генеральний директор
AuxBridge, Ізраїль

«Проблеми та план розвитку
системи водовідведення КП ПОР
«Полтававодоканал»
Хрістінець Володимир Григорович
Перший заступник генерального директора,
Директор з фінансово-економічних питань
Полтававодоканал
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«Стан реалізації проекту реконструкції
споруд очистки стічних каналізаційних вод
Бортницької станції аерації»
Лисюк Олег Володимирович
Директор дирекції по реконструкції БСА
Київводоканал

«Механізми і методи роботи в системах водопровідноканалізаційного господарства КП Краматорськводоканал»

«Проблеми та перспективи управління стічними водами у
Львівській області»
Орловський Костянтин Семенович
Начальник відділу регулювання використання водних ресурсів та
надр Департаменту екології та природних ресурсів
Львівська ОДА
Питання та коментарi

Яковенко Валентин Володимирович
Головний інженер
Краматорськводоканал
14:00 - 15:00 Сесія 6. «Очистка фільтрату полігонів ТПВ»
«Пряме очищення фільтрату з
використанням технологій мембранного
розділення і комбіноване очищення
системою MBR»

«Інноваційна комплексна високоефективна
плазменно-хімічна технологія очищення
фільтратів полігонів муніципальних відходів,
включаючи іммобілізацію твердого залишку»

Giancarlo Tanzi
Менеджер з розвитку
Sepra, Італія

Середа Сергій Вікторович
Заступник директора, Cпівзасновник
Інститут екології людини «ІНЕКО», Українa

«Будівництво та експлуатація MBR споруди
повного масштабу»

«Доступ до регіонального досвіду та
експертних знань в області очищення
фільтрату та управління звалищним газом
полiгонiв ТПВ»

Grega Verk
Керівник проектів відділу захисту
навколишнього середовища
RIKO, Словенія

Alin Schiopu
Менеджер з розвитку бізнесу - Довкілля
Klarwin (Process Engineering SRL), Румунія

15:20 - 17:00 Сесія 7. «Очистка промислових стічних вод»
«Використання пластикових матеріалів
виробництва AGRU (Австрія) для вирішення
інженерних задач в промисловості і
комунальному секторі»
Кошлач Роман Володимирович
Директор
КБ-ЕкоПроект, Україна

Юрай Капринай
Технічний директор
ЕСМ Group, Словакія

«Харчова промисловість. Від стічної води - в
енергію»

«Очищення конденсату сокового пару після
виробництва мінеральних добрив»

Троцько Ігор Борисович
Регіональний представник
Chriwa / Cuss, Німеччина

Юрій Попп
Менеджер очищення стічних вод
MEGA, Чехія

«Порівняння мембранних технологій
очищення стічних вод для харчової
промисловості: традиційні MBR (аеробні)
проти інноваційного AnMBR (анаеробної)»

«Гідродинамічна кавітаційна технологія
знезараження та очищення промислових,
сільськогосподарських і комунальних
стоків»

Giancarlo Tanzi
Менеджер з розвитку
Sepra, Італія

Зудіков Олександр Борисович
Директор з розвитку
Група компаній «Екологія Україна»

«Очищення стічних вод цукрових заводів»
Лука Чад
Спеціаліст з систем каналізації та станцій
очистки стічних вод
Hidroinzeniring, Словенія
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EXHIBITION PROGRAM
APRIL 25TH, TUESDAY – 1ST WORKING DAY
09:00 - 18:00 Opening hours (Grand Hall, 1st floor)

BUSINESS-PROGRAM (Chamber Coliseum meeting room, 2nd floor)
10:00 - 11:00 Introductory session. Legislation reforms in the field of municipal and industrial waste water treatment
Moderator:
Yuriy Hivrich
President of The Ukrainian Drinking Water Association
Ph.D. in Governance, Honoured Worker of the Service Sector of Ukraine

State policy in the sphere of municipal and industrial waste
water treatment of Ukraine as a tool for market developing and
attracting investments
Viktor Tokarenko
Deputy Director of Life Support Systems and Housing Policy
Department
Ministry of Regional Development, Construction and Communal
Living of Ukraine

Public-private partnership as a tool for
modernization of water treatment systems
Andriy Demchuk
Director of Investment Attraction Department
Ministry of Economic Development and Trade
of Ukraine

11:15 - 12:15 Session 1. Drainage systems and sewerage. Control, equipment and technologies. Part 1
Automating and dispatching of water treatment
facilities
Oleg Spivak
First Deputy Director
Dinamo-Kontinent, Ukraine

Automatic control systems for regulation of air
supply into aeration tanks of WWTPs. Valves
used at WWTPs
Volodymyr Melnichenko
Project Manager
CSC-AUTOMATION, Ukraine

Use of proportional dispensers for dosing
of polymers (coagulants, flocculants) and
chlorine-containing preparations
Petro Baibarak
Director
Constellation of the Lion-2010, representative of
Dosatron (France) in Ukraine
Restoration and protection of concrete in
engineering facilities
Ivan Atamanchuk
Head of Waterproofing
KaylasaMeru, representative of Vandex (Belgium)
in Ukraine

12:25 - 13:40 Session 1. Drainage systems and sewerage. Control, equipment and technologies. Part 2
Trenchless rehabilitation of sewerage pipelines
polymeric sleeve (method of “stocking”) features and benefits

TerPolymerGas products and their practical
application in the construction of water supply
networks for housing and communal services

Alan Temirov
Sales Manager in Eastern Europe
lineTEC - Vereinigte Filzfabriken AG, Germany

Igor Koksharov
Deputy Director for Technical Issues
TerPolymerGas, Ukraine

Modern sewer pipe maintenance technologies
and equipment

Systems and equipment for control and
optimization of waste water treatment

Vidas Nemanis
Director
Hidora, Lithuania

Juraj Kaprinaj
Technical Director
ECM Group, Slovakia

GRUNDFOS solutions for waste water disposal
Andriy Minaylov
Project Manager
GRUNDFOS, Ukraine

45

International Exhibition of equipment and
technologies for municipal and industrial sewage
treatment

Waste Water Management 2017

13:50 - 15:05 Session 2. Modern equipment and technologies for mechanical, chemical and biological sewage treatment. Part 1
M-U-T – waste water treatment with use
of activated sludge process, SEWACONT®,
SEWACOMP and other similar techniques
Ekaterina Specht
Head of Marketing Department
M-U-T Maschinen-UmwelttechnikTransportanlen, Austria

ST Macchine technologies for process and
waste water treatment
Luca Collareda
Sales and Applications Engineer
ST Macchine, Italy

Use of self-cleaning disc filters for the
mechanical water treatment

Industrial waste water recycling and re-use at
Sohar Port, Oman

Roman Kirik
Development Director
NEREX, Ukraine

Sanjay Agrawal
Vice President
UEM (A Toshiba Group Company), USA

Modern technologies of waste water
disinfection
Sergii Malyshko
Area Representative
Evoqua Wallace & Tiernan, Germany

15:15 - 16:30 Session 2. Modern equipment and technologies for mechanical, chemical and biological sewage treatment. Part 2
Biochemical conditioning systems of
household and industrial waste water for
technological needs
Olena Kotsar
Director
Ukrainian Scientific and Engineering Center
«Potential-4», Ukraine
Experience in implementing modern energy
efficient WWTPs with nutrient removal
Mikhail Esin
Technological Department Head
Ecopolymer, Ukraine

Optimization of waste water treatment in the
conditions of existing biological treatment
facilities with introduction of the stage of
physicochemical processing
Tetyana Svinarenko
Director of Commercial Projects Development
Department
Trading House “Aqua-Holding”, Ukraine
Equipment for waste water disinfection
Anatoly Shubenok
Deputy Director
Oniko, Ukraine

HYDROVIT® waste water treatment plants
Martin Vavrecka
Head of WWTP Design Team
Vitkovice ENVI, Czech Republic

16:45 - 18:00 Session 3. Recycling and disposal of sediments and sludge, biogas energy
Municipal waste water treatment with SBR technology, mesophilic anaerobic sludge digestion with biogas and electricity production
Grega Verk
Luka Cad
Project Manager Environmental Engeneering
Specialist of sewerage systems and WWTPs
RIKO, Slovenia
Hidroinzeniring, Slovenia
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WWTP modernization and sludge management.
Case study - Chernomorsk

Solutions for waste water treatment for large
cities and small objects

Karolina Monika Furgal
Wastewater Treatment Engineer
Ramboll, Denmark

Dmytro Didrikh
Global Sales
Alfa Laval, Ukraine

Solar sludge dryers and package type waste
water treatment systems

EKOTON Industrial Group: experience in
sludge dewatering in the municipal and
industrial waste water treatment. Domestic
producer - world recognition

Ahmet Isitman
General Manager
ARGES Treatment Machinery, Turkey

Roman Kovalenko
Head of Projects
EKOTON Industrial Group, Ukraine

18:30 - 21:00 Buffet for exhibitors and invited persons

APRIL 26TH, WEDNESDAY – 2ND WORKING DAY
09:00 - 17:30 Opening hours (Grand Hall, 1st floor)
17:30 - 20:00 Exhibition demounting
BUSINESS-PROGRAM (Chamber Coliseum meeting room, 2nd floor)
10:00 - 11:40 Session 4. Water & Waste Water in Ukraine: current status and investment environment
Moderators: Olga Babii, Director, Belotserkovvoda
Dmytro Novitskyi, Chairman of the Board - General Director, Kyivvodokanal
Current state of normative regulation of in
the field of water supply and sewerage in
Ukraine. Terms of Service - balance of interests
between service providers and consumers
Olga Babii
Director
Belotserkovvoda
Financing of municipal projects in Ukraine
Julia Shevchuk
Chief Investment Adviser, Head of Representative
Office in Ukraine
NEFCO - The Nordic Environment Finance
Corporation

Ukreximbank’s financing programs for
business development
Vitaly Provolotsky
Head of Sales Organisation Department of Small
and Medium Business Management
Ukreximbank

International finance institutions project
procurement cycle
Steve Kendrick
Project Director, International Water and Climate
Adaptation
Ramboll, Denmark

Financing opportunities in the Ukrainian water
& waste water sector

The experience of work with foreign investors
in the area of water supply and sewerage

Anders Lund
Associate Director EBRD - European Bank for
Reconstruction and Development,
Fund Manager E5P - Eastern European Energy
Efficiency and Environment Partnership

Kateryna Karpenko
Deputy Director of Bortnichy Aeration Station
Reconstruction Directorate on Financial and Legal
Matters
Kyivvodokanal
Questions and comments

12:00 - 13:40 Session 5. Investment projects of Ukrainian regions
Waste Water Treatment: Infrastructure and
Investments

Problems and sewerage system development
plan of Poltavavodokanal

Michael Girel
CEO
AuxBridge, Israel

Volodymyr Hristinets
First Deputy General Director, Director for
Financial and Economic Affairs
Poltavavodokanal
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State of implementation of Bortnichy aeration
station reconstruction project

Problems and prospects of waste water management in Lviv
region

Oleg Lysyuk
Director of the Bortnichy Aeration Station
Reconstruction Directorate
Kyivvodokanal

Kostyantyn Orlovskiy
Head of the regulation of water resources and mineral resources of
Environment & Natural Resources Department
Lviv Regional State Administration

Mechanisms and methods of work in the water and sewerage
systems of Kramatorskvodokanal

Questions and comments

Valentyn Yakovenko
Chief Engineer
Kramatorskvodokanal
14:00 - 15:00 Session 6. MSW landfill leachate treatment
Direct leachate treatment with membrane
separation technologies and combined
leachate treatment with MBR system

Innovative complex high-efficient plasmachemical technology for MSW landfill leachate
treatment with immobilization of solid residue

Giancarlo Tanzi
R&D Manager
Sepra, Italy

Sergiy Sereda
Deputy Director, Co-Founder
Institute of Human Ecology “INECO”, Ukraine

Construction and operation of a full scale MBR
plant

Access to regional experience and expertise
in landfill leachate treatment and landfill gas
management

Grega Verk
Project Manager Environmental Engeneering
RIKO, Slovenia

Alin Schiopu
Business Line Manager - Environment Technology
Klarwin (Process Engineering SRL), Romania

15:20 - 17:00 Session 7. Industrial waste water treatment
Use of AGRU plastic materials (Austria) for
engineering tasks in industrial and municipal
sectors
Roman Koshlach
Director
KB-EcoProject, Ukraine

Food industry. From waste water to energy
Igor Trotsko
Regional Representative
Chriwa / Cuss, Germany

Comparison of membrane based waste water
treatment technologies for food industry:
traditional MBR (aerobic) vs innovative AnMBR
(anaerobic)
Giancarlo Tanzi
R&D Manager
Sepra, Italy
Waste water treatment in sugar plants
Luka Cad
Specialist of Sewerage Systems and WWTPs
Hidroinzeniring, Slovenia
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Systems and equipment for environmental
monitoring of industrial enterprises
Juraj Kaprinaj
Technical Director
ECM Group, Slovakia

Waste water treatment in the production of
mineral fertilizers
Yuriy Popp
Manager Purification and Water Preparation
MEGA, Czech Republic

Hydrodynamic cavitation technology for
industrial, agricultural and municipal waste
water disinfection and treatment
Alexander Zudikov
Development Director
Ecology of Ukraine
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