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ПЛАН ВИСТАВКИ ТА ОПЦІЇ УЧАСТІ
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ВАРТІСТЬ ВКЛЮЧАЄ

• обладнаний стенд* (фриз, стіл, стільці, розетка, вішалка, кошик для сміття, спот лампа, 
стінові панелі, ковролін)**

• установка техніки / обладнання на вулиці (від 9 кв.м, за узгодженням)**
• презентація в Діловій програмі (10-20 хв, від 9 кв.м)**
• проведення відкритого семінару / майстер-класу в Діловій програмі (30-60 хв, від 12 кв.м)**
• розміщення рекламного блоку А4 в е-каталозі (від 9 кв.м)**
• ротація рекламного відео у виставковому залі (від 15 кв.м)
• розміщення логотипу, опису компанії на сайті та в е-каталозі
• запрошення на фуршет
• документація виставки
• в т.ч. ПДВ

Стенд 6 кв.м - 39 000 грн / 1 300 Євро

Стенд 9 кв.м - 54 000 грн / 1 800 Євро

Стенд 12 кв.м - 69 000 грн / 2 300 Євро

Стенд 15 кв.м - 81 000 грн / 2 700 Євро

Стенд 18 кв.м - 93 000 грн / 3 100 Євро

Стенд 36 кв.м - 165 000 грн / 5 500 Євро

НЕобладнана площа 36 кв.м -  
141 000 грн / 4 700 Євро

НЕобладнана площа 18 кв.м -  
78 000 грн / 2 600 Євро

ВАРТІСТЬ

NEW!
Вартість додатково 

включає  
участь в online 

заходах, присвячених 
окремим темам 

поводження  
з водними ресурсами!

Деталі - wwm-expo.com

*  Окрім необладнаної площі
** Тривалість презентації, семінару, розмір рекламного блоку та обладнання стенду відрізняється в залежності від обраної 

опції. Будь ласка, звертайтеся для надання детальної інформації
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ПОПЕРЕДНЯ ПРОГРАМА ВИСТАВКИ

6-7 ЖОВТНЯ

09:00 - 18:00 Робота виставки

10:00 - 17:00 Ділова програма

ОСНОВНА ПРОГРАМА
Конференц-зал, 1 поверх

Панельна дискусія «Поточний стан і реформи законодавства в сфері поводження з водними ресурсами»

До участі запрошуються представники:
 • Профільних Міністерств України
 • Профільних Комітетів Верховної Ради України
 • Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
 • Державної екологічної інспекції України
 • Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів
 • Агентства водних ресурсів України
 • Промислових підприємств (Холдинги)
 • Обласних державних адміністрацій

Сесія 1. Інформаційні технології, обладнання та системи обліку, моніторингу, автоматизації та диспетчеризації

«Моніторинг проблем водозабезпечення країни за допомогою космічних засобів»
Янчевський Сергій Леонтійович, Заступник начальника інформаційно-аналітичного центру, Національний центр управління 
та випробувань космічних засобів

Тема уточнюється
Ходирєв Олександр Олександрович, Директор, ЕСМ Україна

Тема та доповідач уточнюються
Екоінструмент-Київ, Україна

Сесія 2. Сучасна техніка для очищення трубопроводів та інженерні мережі водопостачання, водовідведення та 
каналізації

Тема уточнюється
Басюк Юрій Васильович, Директор ПрАТ Спецбудмаш, Будшляхмаш, Україна

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

Тема уточнюється
Роберт Хеніх, Керівник відділу збуту СНД та Балтії, Raedlinger Primus Line, Німеччина

«Ріжучі роботи та системи УФ випромінювання - очищення та відновлення з IMS Robotics»
Maxim Bersch , Технічний інженер з продажу, IMS Robotics, Німеччина

«Безтраншейна санація трубопроводів гнучким полімерним рукавом, як альтернатива традиційним методам»
Чернешенко Ігор Васильович, Директор, Орні Груп

Сесія 3. Сучасне обладнання та технології очистки стічних вод

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

Тема уточнюється
Прилипко Ярослав Олександрович, Директор, Аквантіс, Україна

Тема та доповідач уточнюються
SNF / Імвенд Кемікал, Франція / Україна

Тема уточнюється
Мазаєв Олександр Олександрович, Менеджер з продажів, Альфа Лаваль Україна

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

«Сепаратори та дренажні блоки HAURATON (Німеччина) для очистки та інфільтрація атмосферних стічних вод»
Журило Дар’я, Інженер, ЄВРОІЗОЛ Geosynthetics, Україна

Тема та доповідач уточнюються
BIO-RAN, Великобританія

Тема уточнюється
Andrey Kopunec, Технічний спеціаліст з очищення води - Центральна та Східна Європа, Donauchem, Угорщина



Waste Water Management 2020

Сесія 4. Переробка та утилізація осадів і шламів, біогазова енергетика

«Геотуби для зневоднення осадів»
Дженевіз Лариса, Керівник гідротехнічного напрямку, Вестхем Груп

Сесія 5. Фінансування та інвестиції у водну галузь

«Програма НЕФКО у водному секторі в Україні в рамках Інвестиційної платформи сусідства»
Зима Сергій Вадимович, Радник з проектів у водному секторі, NEFCO - Північна Екологічна Фінансова Корпорація

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

«Фінансовий лізинг в ПриватБанку, мережа, партнери, новий формат»
Іванін Олександр Євгенович, Заступник керівника департаменту розробки галузевих продуктів по продуктам фінансового 
лізингу, ПриватБанк

«Програма “Зелене фінансування” Міжнародної фінансової корпорації (IFC)»
Доповідач уточнюється, IFC - Міжнародна фінансова корпорація

Тема уточнюється
Baher El-Hifnawi, Лідер програм з інфраструктури та сталого розвитку в Білорусі, Молдові та Україні, Світовий банк

ІНДИВІДУАЛЬНІ ПЕРЕГОВОРИ З ФІНАНСОВИМИ УСТАНОВАМИ

• Північна Екологічна Фінансова Корпорація
Переговори проводить:
Зима Сергій Вадимович, Радник з проектів у водному секторі

• ПриватБанк
Переговори проводить:
Іванін Олександр Євгенович, Заступник керівника департаменту розробки галузевих продуктів по продуктам фінансового 
лізингу

СЕМІНАР «Роль екологічних лабораторій у реформі моніторингу водних ресурсів України»

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

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

До участі запрошуються представники:
екологічних лабораторій підприємств і водоканалів, незалежних екологічних лабораторій та лабораторних центрів; проектних 
організацій, постачальників технологій та обладнання для лабораторій; органів державного і муніципального екологічного 
контролю, науковці, громадські організації

+38 056 794 33 94 wwm-expo.com
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ПАРАЛЕЛЬНІ ЗАХОДИ
Зона паралельних заходів, 1-2 поверхи

КОНФЕРЕНЦІЯ «Вода в промисловоcті»

Модератор: Антипов Владислав, Генеральний директор, Центр Екології та Розвитку Нових технологій (ЦЕРН)

Тематика конференції:
• Механізми фінансового, законодавчого та громадського регулювання сфери забруднення водних ресурсів України 

промисловістю
• Світові та вітчизняні обладнання та технології для водопідготовки, моніторингу та очистки стічних вод на промислових 

підприємствах
• Технологічні рішення для зниження обсягу стічних вод і повторного використання оброблених стоків на промислових 

підприємствах (система ZLD – Zero Liquid Discharge)

Питання до дискусій:
 › які екологічні проблеми, пов’язані із забрудненням водних ресурсів промисловістю, найбільш актуальні?
 › впровадження яких технологій дозволить Україні виконати європейські директиви в галузі охорони водних ресурсів?
 › яким може бути фінансовий механізм підтримки державою екологічних проектів підприємств?
 › які законодавчі реформи необхідні в сфері дозвільної системи спеціального водокористування?
 › яким повинен бути механізм державного та громадського контролю за дотриманням екологічних норм?

Сесія 1. Паливно-енергетичний, гірничо-металургійний комплекс

Тема уточнюється
Сеник Олександр Васильович, Начальник відділу охорони навколишнього середовища, Ferrexpo, Україна

Тема та доповідач уточнюються
SNF / Імвенд Кемікал, Франція / Україна

Сесія 2. Нафтохімічна, транспортна та машинобудівна промисловість

Сесія 3. Сільське господарство та харчова промисловість

Сесія 4. Хімічна та фармацевтична промисловість

До участі запрошуються:
Вітчизняні і світові постачальники та виробники обладнання, технологій, техніки та послуг для водопідготовки, ZLD, 
моніторингу та очистки стічних вод на промислових підприємствах, головні інженери, екологи, спеціалісти з питань 
водопостачання, водовідведення та обслуговування очисних споруд на промислових підприємствах представники 
профільних Міністерств, комітетів Верховної ради України, міських та обласних департаментів екології, громадські 
організації, ОТГ, органи державного екологічного нагляду (контролю), ЗМІ

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

Теми конференції:
• Актуальні зміни законодавства в галузі регулювання будівництва об’єктів водного господарства
• Сучасні технології проектування та будівництва
• Закупівлі та особливості проектів за участю міжнародних фінансових організацій
• Сертифікація та підвищення кваліфікації інженерів-проектувальників - необхідні умови відповідності гідротехнічних 

об’єктів світовим стандартам

Тема уточнюється
Коцар Олена Михайлівна, Керуючий партнер, УКРНІЦ «Потенціал-4», Україна

Тема уточнюється
Свінціцький Руслан Васильович, Директор з маркетингу та продажів, Член правління, ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ, Україна

До участі запрошуються:
проектно-інжинірингові, будівельні організації, генеральні підрядники; проектні і виробничі служби водоканалів і промислових 
підприємств; постачальники обладнання та технологій; науково-освітні установи; контролюючі служби; муніципальні та 
державні органи влади

СЕМІНАР «Пріоритети Басейнових рад щодо розвитку водного сектору України»

Тема семінару «Програма розвитку водного сектора України на період 2020-2021 роках»

• Реформа регулювання водного господарства. План керування водним басейном - як головний чинник утримання водойм 
у належному стані

• Сучасна система моніторінгу водних ресурсів – це необхідна база для виконання екологічних директив ЕС.
• Енергоефективність - це необхідна умова існування водного господарства України у сучасних реаліях 

До виступу і обговорень запрошуються представники:
профільних Комітетів Верховної Ради України, профільних Міністерств, Державної екологічної інспекціЇ, Українського 
гідрометеорологічного центру, регіональних центрів екологічного моніторінгу (міст Києва, Дніпра, Маріуполя, Львова, Одеси, 
Харкова), мережи громадського екомоніторінгу та наукової спільноти, Держенергоефективністі, постачальників технологій та 
обладнання, фінансових установ.

+38 056 794 33 94 wwm-expo.com
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До участі запрошуються: 
члени басейнових рад, представники регіональних офісів Агентства водних ресурсів та водно-господарських підприємств, 
басейнових управлінь та управлінь каналів, центральних та регіональних органів влади, науково-дослідних установ, 
водоканалів, промисловості, фінансових установ, наукових та громадських організацій

ВІДКРИТІ СЕМІНАРИ міжнародних та вітчизняних постачальників обладнання та комплексних рішень для поводження 
з водними ресурсами

! ВІДКРИТИЙ СЕМІНАР – RIKO, Словенія

Модератор: Grega Verk, Керівник проектів відділу захисту навколишнього середовища

! ВІДКРИТИЙ СЕМІНАР – ЕСМ Україна

Модератор: Ходирєв Олександр Олександрович, Директор

! ВІДКРИТИЙ СЕМІНАР – Альфа-Лаваль, Україна

Модератор: Мазаєв Олександр Олександрович, Менеджер з продажів

УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ
7 жовтня, середа

СЕМІНАР «Управління водними ресурсами м. Київ»

Організатор: Управління екології та природних ресурсів, Київська міська державна адміністрація

Модератор: Савченко Олександр Олегович, Начальник Управління екології та природних ресурсів, Київська міська 
державна адміністрація

Теми семінару:
• моніторинг водних ресурсів
• стан водойм міста Київ
• водопостачання та водовідведення
• експлуатація мереж та водойм міста Київ
• контроль дотримання природоохоронного законодавства

До виступу і обговорень попередньо запрошуються представники:
 • Київської міської державної адміністрації
 • Постійної комісії з питань екологічної політики Київської міської ради
 • Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Київської міської державної адміністрації
 • Київводоканалу
 • КП «Плесо»
 • Українського гідрометеорологічного центру
 • Держпродспоживслужби у м. Київ
 • Спеціалізованого водогосподарського комунального підприємства «Київводфонд» 

До участі запрошуються
профільні фахівці водно-господарських підприємств та установ, Південно-західної залізниці, Київського річкового порту, 
Київської ГЕС, представники промислових підприємств ТЕК, хімії, нафтохімії, харчової промисловості та фармацевтики

СЕМІНАР «Шляхи поліпшення стану водних ресурсів Дніпропетровської області»

Організатор: Дніпропетровська обласна рада

Модератор: Ангурець Олексій Володимирович, Заступник голови обласної ради по виконавчому апарату – начальник 
управління з питань екології, енергозбереження та інвестицій

Теми семінару:
• Водні ресурси області. Паспортизація водних об’єктів, джерел водопостачання та об’єктів водовідведення
• Моніторинг, відновлення, експлуатація, безпека
• Високомінералізовані шахтні води Кривбасу. Пошук технологічних рішень
• Муніципальне водопостачання та водовідведення. Залучення інвестицій.
• Промислове водопостачання. Зменшення забруднення та навантаження на довкілля

До виступу і обговорень запрошуються представники:
 • Департамент екології Дніпропетровської обласної державної адміністрації
 • Басейнове управління водних ресурсів нижнього Дніпра
 • Регіональний офіс водних ресурсів у Дніпропетровській області
 • Дніпроводоканал
 • ДТЕК Павлоградвугiлля
 • Дніпровський Металургійний комбінат
 • Державна екологічна інспекція у Дніпропетровській області



6-7 жовтня
Київ, Україна, АККО Інтернешнл

Waste Water  
Management 2020

+38 056 794 33 94 wwm-expo.com

КОНТАКТИ ОРГАНІЗАТОРІВ:

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

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

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

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

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

ДО УЧАСТІ У ЗАХОДАХ ЗАПРОШУЮТЬСЯ:

 • міжнародні та вітчизняні постачальники техніки, обладнання та комплексних рішень для поводження зі стічними водами, 
будівництва та експлуатації гідротехнічних споруд і водних об’єктів

 • водоканали, управління та підприємства ВКГ України та зарубіжних країн
 • басейнові ради, управління водними ресурсами 
 • екологічні лабораторії
 • промислові підприємства: гідроенергетика, ГМК, ПЕК, нафтохімія, хімія та фармацевтика, АПК, харчова промисловість, 

тваринництво, рибні господарства
 • транспортна промисловість: авіа-, авто-, водні та з/д установи
 • генеральні підрядники, будівельні, інжинірингові, проектні, дорожньо-будівельні організації
 • консалтингові, юридичні компанії 
 • профільні міністерства, профільні Комітети Верховної Ради, органи державного нагляду (контролю)
 • регіональні та муніципальні органи влади, територіальні громади
 • банки, інвестиційні компанії, фінансові установи
 • дипломатичні представництва
 • профільні асоціації, наукові та освітні установи
 • громадські організації, ЗМІ

 • Укргідроенерго
 • Національний центр управління та випробувань космічних засобів
 • КП ДОР «Аульский водовід»

До участі запрошуються
профільні фахівці водно-господарських підприємств та установ, представники промислових підприємств ТЕК, ГМК, хімії, 
нафтохімії, харчової промисловості, громадські об’єднання, науковці

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

Запрошуємо приєднатися до професіоналів галузі, 
дізнатися нові тенденції розвитку ринку і взяти 
безпосередню участь у його формуванні.

Участь у виставці дозволяє представити свою 
продукцію та послуги професіоналам галузі 
поводження зі стічними водами в Україні, які 
приймають ключові рішення на національному та 
регіональному рівнях.

ПАРАЛЕЛЬНІ ВИСТАВКИ:
Виставка Waste Water Management пройде паралельно з 
міжнародними виставками:

Будівництва і експлуатації гідротехнічних споруд і 
водних об'єктів  
Hydro Engineering - hydro-expo.com

Поводження з відходами  
Waste Management - wm-expo.com

Відвідування виставок – безкоштовне, необхідна реєстрація.


