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Waste Water Management 2020

ДІЛОВА ПРОГРАМА

6 ЖОВТНЯ, ВІВТОРОК
10:00 – 11:30 Панельна дискусія. Формування ефективної 

політики в сфері поводження з водними 
ресурсами

Питання дискусії:
 › Законодавчі ініціативи та державна політика в сфері 

управління водними ресурсами
 › Чи є реальні результати в реформі законодавства в галузі 

поводження зі стічними водами?
 › Які законодавчі реформи необхідні в сфері дозвільної 

системи спеціального водокористування?
 › Формування державної політики в сфері санітарного 

законодавства
 › Чи стала зміна законодавства ключовим фактором 

поліпшення екологічної ситуації?
Зокрема:
- передача регулювання спецводокористування обласним 

секторам Державного Агентства Водних Ресурсів;
- відсутність нормативного документа з нормування скидів 

і окремого документування гранично допустимих скидів;
- відсутність в законодавстві механізму стимулювання 

оборотного і послідовного водопостачання;
- незначність покарання за незаконні скиди стічних вод.

 › Ефективність діючої системи моніторингу водних об’єктів

 › Чи існують проблеми в практичному застосуванні «Правил 
приймання стічних вод у системи водовідведення», які 
вступили в силу 02.02.2018?

 › Тарифне регулювання в реформі комунального сектору 
України

 › Яким повинен бути механізм державного та громадського 
контролю за дотриманням екологічних норм, санітарних 
норм?

 › Основна причина відсутності інвестиційної привабливості 
водної галузі України - недосконале законодавство, 
непрозора структура власності або відсутність 
кваліфікованих кадрів?

 › Чи став План управління річковим басейном головним 
документ з досягнення стратегічної екологічної мети - 
гарного стану вод?

 › Що необхідно зробити центральним і регіональним 
органами влади для підвищення ефективності заходів в 
області очищення стічних вод, використання, охорони та 
відновлення водних ресурсів?

Учасники:
 • Бонь Олександр Віталійович, Заступник директора 

Департаменту раціонального природокористування 
- Начальник Управління охорони водних ресурсів, 
Міністерство захисту навколишнього середовища і 
природних ресурсів України

 • Ірина Тарасівна Перегінчук, Заступник директора 
Департаменту комунальних послуг та комунального 
обслуговування - начальник відділу водопровідно-
каналізаційного господарства, Міністерство розвитку 
громад і територій України

 • Маріковський Олександр Валерійович, Заступник голови 
Комітету Верховної Ради України з питань екологічної 
політики та природокористування

 • Заєць Сергій Григорович, Головний спеціаліст відділу 
державного екологічного нагляду (контролю) водних 
ресурсів Державної екологічної інспекції України

 • д.мед.н. Зоріна Леся Вікторівна, Провідний науковий 
співробітник, Лабораторія гігієни природної і питної води, 
Інституту громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва 
НАМН України

11:45 – 13:15 Сесія 1. Експлуатація ГТС, поводження 
зі стічними водами та моніторинг водних 
ресурсів

Модератор: Кучер Сергій Владиславович, Заступник 
директора департаменту супроводження 
комерційної діяльності, Укргідроенерго

«Можливості покращення стану р. Дніпро шляхом 
аерації води в існуючій системі гідротехнічних споруд 
водосховищ»
Кучер Сергій Владиславович, Заступник директора 
департаменту супроводження комерційної діяльності, 
Укргідроенерго

«Надійний захист бетону від агресивного впливу 
біогенної сірчанокислої корозії. OmbranCPS»
Журавель Олег Миколайович, Регіональний представник, 
MC-Bauchemie Ukraine

«Системи моніторингу водних об’єктів (обладнання 
S:CAN, PULSAR та ін.)»
Ходирєв Олександр Олександрович, Директор, ЕСМ 
Україна

«Аналітичне обладнання SHIMADZU для моніторингу 
водних об’єктів»
Сухомлинов Олександр Борисович, Директор, ШимЮкрейн

13:30 – 14:30 Сесія 2. Інвестиції та фінансування проєктів 
в сфері управління природними ресурсами 
країни

«Інвестиційний потенціал України у сфері управління 
стічними водами»
Надія Рязанова та Сергій Невмиваний, IFC - Міжнародна 
фінансова корпорація

«Рефінансування проєктів від АТ ТАСКОМБАНК в межах 
діючих міжнародних програм»
Кудінов Андрій Сергійович, Заступник директора 
департаменту по роботі з VIP клієнтами енергетичного та 
ГМК напрямку, ТАСКОМБАНК

ОРГАНІЗАТОР:

Компанія «Бізнес-Форум»
+38 056 794 33 94
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ОРГАНІЗАТОР

З 2003 року компанія «Бізнес-Форум» спеціалізується на 
наданні послуг з організації та проведення міжнародних і  
регіональних галузевих конференцій і виставок.

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

www.b-forum.com
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